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Ata nº 2650 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de setembro de 2011. Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2650ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, 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 2649 da Sessão Ordinária de 29 de agosto de 2011, 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 dos presentes. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Exemplar da Revista NTU Urbano,
Edição nº 165, 01/2011; 02) – Prospecto do IDPM, Instituto de Direito Público
Municipal, sobre os cursos em 09/2011; 03) – Convite do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Esportes, para a rodada final do Campeonato Municipal de
Futebol Master 2011, dia 04/09/2011; 04) – Convite da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, para a Sessão Solene com a finalidade de comemorar os 80
anos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFPESP, dia
05/09/2011; 05) – Convite da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, para o Encontro Acelera SP, dia 09/09/2011; 06) – Convite da
Anhanguera Educacional S/A, para a Semana de Administração e Gestão de
Recursos Humanos, de 12 a 15/09/2011; 07) – Convite do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para a abertura do 3º Fest´Itália – Festival
da Cultura Italiana de Pirassununga, dia 08/09/2011; 08) – Comunicado nº
CM146199/2011, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 77.059,62); 09) – Ofício nº
190/2011, da Associação Ambiental Paiquerê, sobre o trânsito na Rua General Luis
Barbedo, é utilizada como via de acesso para a Vila Santa Fé, Academia da Força
Aérea – AFA, Cachoeira de Emas, Santa Cruz das Palmeiras e outras cidades do sul
de Minas Gerais e outros Estados; 10) – Ofício da Clínica Veterinária Ricardo,
encaminhando o Relatório Mensal do Canil Municipal, referente ao mês de 08/2011;
11) – Ofício do Presidente da Câmara, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 08/2011;
12) – Requerimento do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitando cópia da gravação do áudio de uso da palavra dos Edis na discussão do
Projeto de Resolução nº 03/2011, da sessão ordinária de 29/08/2011; 13) –
Requerimento do Vereador Roberto Bruno, solicitando cópia integral do Projeto de Lei
nº 92/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a desapropriar áreas de terras que
específica e dá outras providências; 14) – Ofício nº 3565/2011, do Deputado Estadual
Rui Falcão, encaminhando cópia do Requerimento nº 1237/2011, de autoria do
Deputado Estadual Jorge Caruso, que enviou votos de congratulações pelo
Aniversário do Município de Pirassununga, dia 06/08/2011; 15) – Ofício nº 56/2011, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia dos “Termos de Convênio” nºs:
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(32/2011, Associação Beneficente Alda Miranda Matheus); e (08/2011, Associação
Metodista de Assistência Social de Pirassununga - AMAS); 16) – Ofício nº 57/2011, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia do “Termo de Convênio”, nº
04/2011, da Corporação Musical Pirassununguense; 17) – Ofício GAB nº 529/2011 do
Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 101/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Otacilio José Barreiros, sobre informações à respeito da coleta seletiva de lixo no
Município; 18) – Ofício nº 124/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 120/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga –
AMAS. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 19) – Ofício nº 125/2011 do Executivo Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 121/2011, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 20) – Ofício nº 126/2011 do Executivo Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 122/2011, que visa visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 114.000,00 (cento
e quatorze mil reais). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 127/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 123/2011, que dispõe sobre criação
e aumento de vagas de empregos permanentes que especifica, no quadro de
servidores da municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) – Ofício nº 128/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 124/2011, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Ofício nº
129/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
125/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Nosso Desafio Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) – Projeto de Emenda à Lei
Orgânica do Município de Pirassununga, nº 02/2011, de autoria do Vereador Otacilo
José Barreiros, que visa alterar dispositivos da Lei Orgânica do Município de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 25) – Projeto de Lei nº 126/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que fica instituída a “Semana
de Música Gospel de Pirassununga”, e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
26) – Projeto de Lei nº 119/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa
denominar de “Prof. Dr. Fausto Victorelli”, o Centro de Convenções de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados
ao Executivo Municipal: 27) – Indicação nº 349/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o emplacamento dos nomes de Ruas do Jardim Pavesi; 28) – Indicação nº
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350/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar junto ao CEFE Presidente
Médici, aparelhos para ginástica, nos moldes daqueles instalados na Avenida Newton
Prado; 29) – Indicação nº 351/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de reformar os
sanitários e refeitório existentes no Pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
30) – Indicação nº 352/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de fornecer aos
trabalhadores da seção de limpeza pública e outros, transporte com segurança,
evitando-se acidentes; 31) – Indicação nº 353/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento da Rua José Thim, Vila Nova, bem assim, designar
varredor para efetuar a limpeza e varrição; 32) – Indicação nº 354/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar levantamento de todos os projetos
sociais dos Bairros da cidade e firme parceria para que sejam atendidas todas, as
crianças, pois o Projeto Segundo Tempo não será suficiente para atender todas as
necessidades existentes; 33) – Indicação nº 355/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
dotar de cobertura as futuras instalações de equipamentos de ginástica,
proporcionando maior conforto aos usuários quando de sua utilização; 34) – Indicação
nº 356/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de designar servidores para os Bairros
da Vila São Pedro, Cachoeira de Emas e Vila Santa Fé, com objetivo de praticarem a
varrição das ruas em atenção às reclamações dos contribuintes, realizando concurso
público, se necessário, para suprir a lacuna de mão de obra existente; 35) – Indicação
nº 357/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de fornecer uniformes para as crianças
dos berçários e creches municipais; 36) – Indicação nº 358/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar guardirreio nas laterais do Ribeirão do Ouro, na Avenida
Painguás, minimizando a probabilidade de acidentes com veículos e motos, que
constantemente estão caindo no leito do rio; 37) – Indicação nº 358/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de instalar guardirreio nas laterais do Ribeirão do Ouro, na Avenida
Painguás, minimizando a probabilidade de acidentes com veículos e motos, que
constantemente estão caindo no leito do rio; 38) – Indicação nº 359/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de distribuir aparelhos de netbook aos alunos de 4º e 5º ano do ensino
fundamental da rede municipal, para auxiliar nos estudos diante da implantação do
Projeto “Cidade Digital”; 39) – Indicação nº 360/2011, de autoria dos Vereadores
Roberto Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de recolher o lixo do Conjunto Habitacional do Jardim
Anversa em lixeira apostas no interior do Condomínio para evitar despejo pela
vizinhança; 40) – Indicação nº 361/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir
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um campo de bocha na Zona Norte da cidade, em atenção a pedidos dos moradores
que são amantes dessa modalidade de esporte; 41) – Indicação nº 362/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de implantar grama sintética em quadras de
esportes em nossa cidade, atendendo-se, assim reivindicações de esportistas que
utilizam essas áreas de esportes, existentes em diversos Bairros de nossa cidade; 42)
- Pedido de Informações nº 111/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre
informações à respeito da existência de um Projeto da Polícia Militar de Pirassununga,
denominado “Escolinha de Futebol”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 43) - Requerimento nº 530/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e subscrito por seis edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 120/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga –
AMAS. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) - Requerimento nº
531/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno e subscrito por seis edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
121/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 45) - Requerimento nº 532/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananais
de Freitas Bruno e subscrito por cinco edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 122/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 46) - Requerimento nº 533/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa e subscrito por seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 123/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre criação e aumento de vagas de empregos
permanentes que especifica, no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 534/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e subscrito por seis edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 124/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 88.800,00 (oitenta
e oito mil e oitocentos reais), destinado a atender despesas relativas aos projetos da
Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 535/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 125/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) - Requerimento
nº 536/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações À Secretaria
Municipal de Esportes, na pessoa de seu Gestor, Alessandro Pedro Marangoni, pela
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organização da 18ª Edição das Olimpíadas de Bairros, dia 26/08/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 537/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, consignando votos de
congratulações a Carlos Alberto da Silva, o Carlão, pela conquista da tradicional
corrida de Londrina, Paraná, na categoria 50/54 anos, dia 20/08/2011. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 538/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com o Piloto Dirceu Depret Júnior, pela
excelente performance no dia 21/08/2011, no Autódromo de Interlagos, onde galgou o
segundo lugar no Campeonato Paulista de Automobilismo, a Copa Clássicos de
Competição. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento
nº 539/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Grupo de Apoio
aos Doentes de AIDS de Pirassununga – GAAP, pela passagem dos seus 20 anos de
existência. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53) - Requerimento nº
540/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Associação
Cesário de Judô, pela brilhante participação na “4ª Copa Alfredo Contato”, em
Americana. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº
541/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Rosimeire
Cândido, a Fubá, pela conquista na “19ª Corrida do Desterro, em Casa Branca-SP.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) - Requerimento nº 542/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações com a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Pepe Soluções Elétricas e Apliquim Brasil Recicle, pelo
Programa de Reciclagem de Lâmpadas Florescentes criado em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 543/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, junto à
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, visando a
implantação do Projeto “Academia ao Ar Livre” em praça de nossa cidade. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 544/2011, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, Diretor da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo face aos 10 anos
de existência do curso, comemorado dia 19/08/2011. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 58) - Requerimento nº 545/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Jornal “O Movimento” pela marca de 6000 (seis mil) edições, no
último 31/08/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) Requerimento nº 546/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Rede de
Supermercados Covabra, pela colocação de cobertura no estacionamento da unidade
próximo à APAE, e ampliação do estacionamento da unidade central. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 547/2011, de autoria dos
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Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à
Comunidade Rural do Bairro Santa Tereza, pela realização do tradicional almoço de
confraternização, dia 04/09/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
61) - Requerimento nº 548/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada as
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Benedita Guinter Montanha.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 62) - Requerimento nº 549/2011,
de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada as sinceras condolências pelo passamento da Senhora Elizabeth
Bence de Sant´ Ana. 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. Inscrito usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. A
seguir, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, usou da palavra,
sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno e Almiro Sinotti. Usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo
Vereador Roberto Bruno. Inscrito o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
dispensou o uso da palavra e concedeu seu tempo no expediente para fazer uso da
palavra o Vereador Roberto Bruno. Em seguida, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 120/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga – AMAS. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 121/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), destinado a atender despesas relativas à Oficina Mecânica da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, na aquisição de peças de veículos e
serviços. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 122/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), destinado a atender
despesas relativas à aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto Biométrico, para a
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esportes. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 123/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre criação e
aumento de vagas de empregos permanentes que especifica, no quadro de servidores
da municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) – Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 124/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais),
destinado a atender despesas relativas aos projetos da Secretaria Municipal dos
Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade. Aprovado por unanimidade
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de votos dos presentes. 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
125/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 07) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
117/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa advertir as
consequências do uso de anabolizantes e dá outras providências, na forma que
menciona. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) – Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder ao 1º Ten PM Neymar Pereira dos Santos,
o título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 118/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, que visa denominar de “José Roberto Ferreira – Robertão”, o
prédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Pirassununga”. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em Primeira
Discussão, o Projeto de Lei nº 118/2011, foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores
inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a
presente sessão, tendo faltado à mesma o Vereador Antonio Carlos Duz. 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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