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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
2 de fevereiro de 2012. Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
doze, às 17 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a Sessão
Extraordinária 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 da presente sessão extraordinária, convocada
pelo Senhor Prefeito Municipal, através dos ofícios nºs: 005 e 007/2012, datados de
30 e 31 de janeiro de 2012, os quais solicitou ao 1º Secretário Vereador Hilderaldo
Luiz Sumaio que procedesse com a leitura de referidos documentos. O Senhor
Presidente comunicou que ficam nomeados os mesmos Vereadores que
participaram das Comissões Permanentes de 2011, para analisarem e emitirem os
respectivos pareceres aos projetos de leis apreciados na presente sessão. A seguir,
foi lido e colocado em votação os seguintes Requerimentos: 01) - Requerimento nº
01/2012, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 156.000,00, destinado
a atender despesas com as obras de reformas e coberturas das quadras
poliesportivas localizadas no Jardim São Valentim, Jardim Olympio Felicio e Vila
São Judas Tadeu. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Requerimento nº
02/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus e dá outras providências, destinado a subsidiar o “Projeto A Criança em
Primeiro Lugar – Segurança e Manutenção”. Aprovado por unanimidade de votos;
03) – Requerimento nº 03/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais sete edis, que visa autorizar a Prefeitura Municipal a desapropriar imóvel
que especifica, para fins de doação ao SESI. Aprovado por unanimidade de votos;
04) – Requerimento nº 04/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.000.316,20,
destinado a atender despesas com a reforma e ampliação da E.E. Asdrubal da
Cunha e com a contrapartida do município das obras do PAC 2 – Nova Captação
Rio do Roque e Adutora de Água Bruta. Aprovado por unanimidade de votos; 05) –
Requerimento nº 05/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, que dispõe sobre a Implantação do
Programa de Inclusão Digital no Município “Acessa Pirassununga Cidade Digital” e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Requerimento
nº 06/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais
sete edis, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder premiação ao Rei Momo
e à Rainha do Carnaval de 2012. Em discussão, usou da palavra o Vereador Almiro
1

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Sinotti. Em votação, o Requerimento nº 06/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos; 07) – Requerimento nº 07/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos aos Blocos Carnavalescos deste Município, a
título de suprimento de déficit e como forma de incentivo à manifestação da cultura
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento a
sessão foi suspensa temporariamente para colheita de assinatura nas proposituras.
Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente, passou a ordem do dia relativa ao ato
convocatório: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 01/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 156.000,00, destinado
a atender despesas com as obras de reformas e coberturas das quadras
poliesportivas localizadas no Jardim São Valentim, Jardim Olympio Felicio e Vila
São Judas Tadeu. Aprovado por unanimidade de votos; 02) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 02/2012, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus e dá outras providências, destinado
a subsidiar o “Projeto A Criança em Primeiro Lugar – Segurança e Manutenção”.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 03/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
Prefeitura Municipal a desapropriar imóvel que especifica, para fins de doação ao
SESI. Colocado em discussão, usaram da palavra os vereadores: Natal Furlan;
Otacilio José Barreiros, o qual foi aparteado pelos vereadores Natal Furlan e
Leonardo Francisco Sampaio de Souza. Ainda usaram da palavra os Vereadores:
Antonio Carlos Duz e Roberto Bruno. Em votação, o Projeto de Lei nº 03/2012 foi
aprovado por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 04/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
1.000.316,20, destinado a atender despesas com a reforma e ampliação da E.E.
Asdrubal da Cunha e com a contrapartida do município das obras do PAC 2 – Nova
Captação Rio do Roque e Adutora de Água Bruta. Aprovado por unanimidade de
votos; 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 05/2012, de autoria
do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Implantação do Programa de Inclusão
Digital no Município “Acessa Pirassununga Cidade Digital” e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 06/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a conceder premiação ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval de
2012. Em discussão, usou da palavra o Vereador Almiro Sinotti. Em votação, o
Projeto de Lei nº 06/2012 foi aprovado por (06x03) votos; 07) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 07/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos aos Blocos
Carnavalescos deste Município, a título de suprimento de déficit e como forma de
incentivo à manifestação da cultura e dá outras providências. Aprovado por (06x03)
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votos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
presente sessão. E para constar, Adriana Aparecida Merenciano, diretora geral,
digitei a presente ata, que após aprovada pelo Plenário, segue devidamente
assinada.
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