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Ata nº 2668 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de fevereiro de 2012. Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e
doze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2668ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros,
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2667 da Sessão
Ordinária de 23 de fevereiro de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. O Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento
o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 480; 02) – Informativo do
Instituto de Sustentabilidade Administrativa, Treinamentos e Assessorias, ISATA,
sobre cursos em 2012; 03) – Boletim FZEA, Campus Pirassununga, Ano 10, nº 71, de
01 a 02/2012; 04) – E-mail de Cesar Callegari, informando a assunção ao cargo de
Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação; 05) – Ofício nº 03/2012,
do Partido Socialismo e Liberdade de Pirassununga, PSOL, encaminhando proposta a
respeito de Lei Orgânica “Ficha Limpa” no Município de Pirassununga; 06) – Ofício
Circular nº 56/2012, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
comunicando a transferência de recursos financeiros ao Fundo Municipal de
Assistência Social, (R$ 22.265,60); 07) – Ofício Circular nº 54/2011, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
financeiros ao Fundo Municipal de Assistência Social, (R$ 27.206,85); 08) – Ofício nº
45/2012, da OAB Subseção Pirassununga, à respeito da cessão do Plenário da “Dr.
Fernando Costa”; 09) – Ofício nº 01/2011, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
sobre o protocolo de intenções dos supermercados deixarem de distribuir sacolas
plásticas; 10) – Ofício nº 35/2012, da Secretaria Municipal da Saúde, encaminhando
ata referente à Audiência Pública do 4º Trimestre de 2011, realizada no recinto da
Câmara Municipal de Pirassununga, dia 13/02/2012; 11) - Ofício GAB nº 72/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 01/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre verba
destinada ao controle da população de cães e gatos; 12) – Ofício nº 19/2012 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 19/2012, que
visa autorizar o Poder Executivo a repassar auxílio de despesas de capital à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Executivo Municipal: 13) – Indicação nº 35/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
promover a pintura de faixas e outras sinalizações de trânsito no local, minimizando a
probabilidade de acidentes; 14) – Indicação nº 36/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de informar, através dos órgãos de imprensa, os dias e horários em que
a carretinha passará nos Bairros da cidade; 15) – Indicação nº 37/2012, de autoria do
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Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de reformar os sanitários, pintura e erguimento de telhado no campo de
bocha do Bairro Rural Bonfim; 16) – Indicação nº 38/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de não mudar as características da praça central, mantendo entre outras
coisas, os bancos que lá estão e que também não implante uma academia de
ginástica ao ar livre na praça central, mantendo o valor de patrimônio histórico que ela
representa à comunidade; 17) – Pedido de Informações nº 05/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre possível reforma da Praça Central
de Pirassununga; 18) – Pedido de Informações nº 06/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a iluminação das quadras Poliesportivas do
Município; 20) – Pedido de Informações nº 07/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre benfeitorias entre os Bairros Vila Gusmão e Vila
Guimarães; 21) – Pedido de Informações nº 08/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre a liberação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), através do Deputado Estadual Davi Zaia, que visa reformar o Campo de
Futebol “Elcio Moraes Delfino – Rato”, Jardim das Laranjeiras; 22) – Pedido de
Informações nº 09/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre o funcionamento da iluminação de uma rampa de acesso entre os Bairros
Jardim Redentor e Jardim São Valentim. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 23) - Requerimento nº 44/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 14/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para
realização de cirurgias eletivas e/ou cataratas em nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 24) - Requerimento nº 45/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
19/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
repassar auxílio de despesas de capital à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 25) Requerimento nº 46/2012, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno, Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais quatro edis, solicitando intercessão do Presidente da FIESP, Paulo Antonio
Skaf, e Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a possibilidade de autorizar a
construção de uma Escola do SENAI em Pirassununga para atender este Município e
região. Em discussão, usou da palavra os Vereadores: Otacilio José Barreiros,
Roberto Bruno, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Antonio Carlos Bueno Gonçalves.
Colocado em votação, o Requerimento nº 46/2012, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 26) – Requerimento nº 47/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por seis edis, consignando votos de
congratulações ao Bloco Carnavalesco “Tio Zé e a Turma da Saidera”, Campeão do
Carnaval 2012 e ao Vice-Campeão Bloco Carnavalesco “Zé Pereira”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 27) - Requerimento nº 48/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Comissão Municipal de Emprego de
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Pirassununga, na pessoa de sua Presidente Flávia Sobreira Rita, pela iniciativa de
promover o diálogo entre oferta e a procura de emprego, Fórum Regional das
Comissões Municipais de Emprego. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 28) - Requerimento nº 49/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Cauê Macris, visando a autorização para se construir casas populares
através de convênios com a CDHU e COHAB. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Colocado em Votação, o Requerimento nº
49/2012 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 29) - Requerimento nº
50/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Secretário Estadual de Emprego e Relações
do Trabalho Davi Zaia, visando a autorização para se construir casas populares
através de convênios com a CDHU e COHAB. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 30) - Requerimento nº 51/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a autorização para se
construir casas populares através de convênios com a CDHU e COHAB. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 31) - Requerimento nº 52/2012, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando o
importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a implantação de grama sintética na
quadra do Jardim Redentor. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 32) Requerimento nº 53/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Guilherme Mussi Ferreira, visando disponibilizar a verba de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para a implantação de grama sintética na quadra do Jardim Anversa. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 33) - Requerimento nº 54/2012, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin Filho, visando autorizar e ordenar a construção de 400
(quatrocentas) casas populares em Pirassununga, através da CDHU e COHAB,
visando suprir a demanda das famílias mais necessitadas. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 34) - Requerimento nº 55/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin Filho, visando a inclusão de uma ciclovia junto à Rodovia SP-201, Prefeito
Euberto Nemézio Pereira de Godoy. Em discussão, usou da palavra o Vereador Natal
Furlan. Colocado em votação, o Requerimento nº 55/2012, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 35) - Requerimento nº 56/2012, de autoria dos
Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Leonor Vadalá. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que assumisse a direção dos trabalhos. A seguir, usou da palavra o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores: Natal
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Furlan, Hilderaldo Luiz Sumaio, Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno. Inscrito o
Vereador Natal Furlan, dispensou o uso da palavra e concedeu seu tempo no
expediente para fazer uso da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sendo aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Em seguida, usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparte pelo
Vereador Otacilio José Barreiros. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio
José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 14/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceira para realização de cirurgias
eletivas e/ou cataratas em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 19/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar
auxílio de despesas de capital à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 12/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 335.145,00, destinado a atender
despesas com aquisição de areia grossa de cava e areia grossa de rio. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
13/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 58.000,00,
destinado a atender despesas com aquisição de 2 (dois) veículos para a Guarda
Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 15/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo, Legislativo e Autarquia Municipal a firmar convênio com
instituições financeiras para concessão de empréstimos, financiamentos e cartão de
crédito aos servidores públicos municipais, mediante consignação em folha de
pagamento e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2012, a qual
foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 15/2012, foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como, a Emenda
apresentada. 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 16/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 454.020,00, destinado a atender
despesas com a aquisição de equipamentos, acessórios e softwares para implantação
do Projeto “Novos Ambientes de Ensino-aprendizagem” na Rede Municipal de
Ensino”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) – Primeira Discussão
do Projeto de Lei nº 17/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 135.300,00,
destinado a atender despesas com a implantação de sistema de administração,
processamento e arrecadação de multas por infração de trânsito no município de
Pirassununga-SP. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 18/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de
R$ 102.300,00, destinado a atender despesas relativas à aquisição de Registrador
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Eletrônico de Ponto Biométrico, para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Obras e Serviços. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que assumisse a direção dos trabalhos. A seguir,
usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais
vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente, deu por
encerrada a presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar,
digitei a presente ata, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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