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Ata nº 2663 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de dezembro de 2011. Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2663ª 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 2662 da Sessão Ordinária de 28 de
novembro 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. Neste momento
o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho solicitou a suspensão da
sessão por até 05 (cinco) minutos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista Contas, do Escritório Contábil Adani, de
12/2011 a 01/2012; 02) – Informativo do Deputado Estadual Aldo Demarchi, sobre
almoço de confraternização com o General de Exército Adhemar da Costa Machado
Filho; 03) – Revista da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
NTU, Edição nº 167, 10/2011; 04) – Informativo da Deputada Estadual Heroilma
Soares, 12/2011; 05) – Jornal Força SP, Ano 07, nº 11, 10/2011; 06) – Convite da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, para o Seminário
“Soluções para a Universalização do Sistema de Saneamento Básico”, dia
02/12/2011; 07) – E-mail da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para o
“Dia do Samba”, dia 03/12/2011; 08) – Convite do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Mogi Guaçu, para a Reiteração do Edital de Convocação da 47ª Reunião
Ordinária em Santa Rita do Passa Quatro dia 09/12/2011; 09) – Convite do Executivo
Municipal e Presidente do CMDCA Pirassununga, para a solenidade de repasse dos
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às entidade
sociais, dia 29/11/2011, às 19 horas; 10) – Convite da EMEIEF “Catharina Sinotti”,
para cerimônia dos Formandos 2011, dia 12/12/2011; 11) – Telegrama nº
2798/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Programa de FAEC SIA –
Mamografia para Rastreamento Comp 09/2011, (R$ 3.105,00); 12) - Telegrama nº
3198/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Pagamento de Ações
Estruturantes de Vigilância Sanitária Comp 09/2011, (R$ 8.647,87); 13) – Telegrama
nº 4329/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Programa de Piso Estratégico –
Gerenciamento de Risco de VS Comp 09/2011, (R$ 4.518,45); 14) – Telegrama nº
9517/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao Programa de Piso Estratégico –
Gerenciamento de Risco – Produtos e Serviços Comp 09/2011, (R$ 365,34); 15) –
Ofício Circular nº 49/2011, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência
Social, (R$ 2.521,20); 16) - Ofício Circular nº 52/2011, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
ao Fundo Municipal de Assistência Social, (R$ 49.155,55); 17) – Comunicado nº
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CM274070/2011, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 181.279,63); 18) – Convite da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, para a “Apresentação da Camerata
Darcos”, dia 03/12/2011; 19) – Requerimento do Vereador Almiro Sinotti, solicitando
fornecimento de Certidão constando se houve atendimento ao Requerimento nº
430/2011, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Almiro
Sinotti, que solicitou informações ao Executivo sobre a cessão de bens públicos pelo
Município, conforme estampado no Jornal da cidade de Santa Cruz das Palmeiras SP; 20) – Ofício nº 2073/2011, encaminhando Moção de Apoio nº 170/2011, de autoria
do Vereador Silas Faria de Souza, que visa a apresentação da proposta de emenda
popular ao Orçamento Geral da União ao exercício de 2012; 21) – Ofício Ext nº
475/2011, do Senador Demóstenes Torres, em atenção ao Requerimento nº 661/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que encaminhou Moção de
Apoio ao Projeto de Lei nº 267/2011, de autoria da Deputada Federal Maria Aparecida
Borghetti, que pretende alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente; 22) – Ofício nº
1450/2011, do Superintendente Operacional do SESI-SP, Walter Vicioni Gonçalves,
em atenção ao Requerimento nº 676/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno,
que solicitou intercessão dos responsáveis da Escola Padrão do SESI, de
Pirassununga, verifique a possibilidade de instalar uma piscina semi olímpica na
Escola, proporcionando aulas de excelente modalidade esportiva que é a natação,
para os alunos; 23) – E-mail do Cel PM Comandante Jean Charles Oliveira Diniz
Serbeto, indicando os nomes dos Policiais Militares: Cb PM Luís Sérgio Donizetti
Fagundes; e Cb PM Vanderlei Rodrigo Cardoso, para receberem a homenagem de
“Policial Militar do Ano”; 24) – Ofício da Clínica Veterinária Ricardo, encaminhando o
Relatório Mensal do Canil Municipal; 25) – Denúncia subscrita por Antonio Carlos
Bueno Barbosa; 26) – Ofício nº 94/2011, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando cópia do “Termo de Convênio” nº 28/2011, Casa da Paz – Comunidade
Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico e Tóxico; 26) – Ofício GAB nº
713/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Requerimento nº 701/2011, de autoria dos 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, que solicitou intercessão do Governador
do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, pleiteando que a
unidade prisional que se pretende construir seja instalada em área de pouco
densidade populacional e de acesso mais restrito, bem como seja informado a esta
Casa de Leis, quais os critérios que se basearam para a escolha da área e como a
Administração Publica Estadual assumirá os impactos sociais, de segurança e
habitacionais de nossa região; 27) – Ofício nº 160/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 162/2011, que visa conceder
gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais conforme
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 161/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 163/2011, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
118.221,22 (cento e dezoito mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 29) – Ofício nº 162/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 164/2011, que visa autorizar a abertura de créditos
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adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 30) – Ofício nº 163/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 165/2011, que dispõe sobre a criação de emprego
permanente no quadro de servidores da Autarquia Municipal. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
31) – Ofício nº 164/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 166/2011, que visa alterar dispositivos da Lei nº 2526, de 21 de
dezembro de 1993, e alterações posteriores. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício nº
165/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 05/2011, que visa alterar dispositivo da Lei Complementar nº 75, de 28
de dezembro de 2006 para dispor sobre instalação elétrica, iluminação pública em
Loteamentos. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 166/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 167/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente , no valor de R$
146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) - Projeto
de Lei de Decreto Legislativo nº 16/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, que visa conceder ao Senhor Antonio Rocha de Lima, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. 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: 35) – Indicação nº
468/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir uma antessala nos
sanitários do Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”, ou solicitar que a
Empresa responsável o faça; 36) – Indicação nº 469/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de construir na zona Norte da cidade, um Ginásio, com a
finalidade de proporcionar treinamentos nas diversas modalidades de esportes, para
os jovens e crianças que residem naqueles bairros; 37) – Indicação nº 470/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, em ratificação à Indicação nº 200/2011, que tome as
providências necessárias com a finalidade de se fazerem as adaptações nos ônibus
que transportam alunos, com objetivo de atender os estudantes portadores de
necessidades especiais, pois esses veículos não estão adaptados para tal finalidade;
38) – Pedido de Informações nº 142/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre a existência de Projeto para criação do CAPS,
especializado para tratamento e recuperação dos viciados em álcool e drogas; 39) –
Pedido de Informações nº 143/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre
verba para a implantação de uma “Casa do Artesão” em Pirassununga; 40) – Pedido
de Informações nº 144/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, sobre as reformas realizadas no Teatro de Arena de Cachoeira de Emas. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 41) - Requerimento nº 749/2011, de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por nove edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei de Decreto
Legislativo nº 16/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa
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conceder ao Senhor Antonio Rocha de Lima, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 750/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 160/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 640.000,00, destinado a atender
despesas relativas ao aditamento do contrato celebrado com a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 43) Requerimento nº 751/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 162/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos
servidores públicos municipais conforme especifica. Aprovado por unanimidade de
votos; 44) - Requerimento nº 752/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem
do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 163/2011, de autoria
do Executivo Municipal, que vis autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 118.221,22, destinado a atender despesas
relativas à reforma, ampliação e adequação da EMEF Jornalista Washington Luís de
Andrade. Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 753/2011, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por oito edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
164/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 754/2011, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem do
Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 165/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de emprego permanente no quadro
de servidores da Autarquia Municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 47) Requerimento nº 755/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por seis edis, consignando votos de congratulações ao Posto
de Bombeiro de Pirassununga e ao Executivo Municipal, pela iniciativa em firmar uma
parceria que muito agregará ao Município. Aprovado por unanimidade de votos; 48) Requerimento nº 756/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos
que trabalham em prol e empenham no tratamento e auxílio da doença (HIV/AIDS),
bem assim, na divulgação de informações para evitar o contágio. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 757/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Antonio Carlos de Mendes Thame,
visando o envio de verba no valor de R$ 1.000.000,00, para a construção de um
Ginásio de Ginástica Olímpica na Zona Norte do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 758/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando o envio de
verba no valor de R$ 1.000.000,00, para a construção de um Ginásio de Ginástica
Olímpica na Zona Norte do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 51) Requerimento nº 759/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
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Estadual Cauê Macris, visando o envio de verba no valor de R$ 1.000.000,00, para a
construção de um Ginásio de Ginástica Olímpica na Zona Norte do Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 760/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto Massafera, visando o envio de
verba no valor de R$ 1.000.000,00, para a construção de um Ginásio de Ginástica
Olímpica na Zona Norte do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento nº 761/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Antonio Carlos de Mendes Thame, visando programar no Orçamento o valor
de R$ 500.000,00 a serem aplicados na adaptação de ônibus do transporte escolar
municipal às necessidades de alunos portadores de limitações físico motoras.
Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 762/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando programar no
Orçamento o valor de R$ 500.000,00 a serem aplicados na adaptação de ônibus do
transporte escolar municipal às necessidades de alunos portadores de limitações
físico motoras. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 763/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, visando
programar no Orçamento o valor de R$ 500.000,00 a serem aplicados na adaptação
de ônibus do transporte escolar municipal às necessidades de alunos portadores de
limitações físico motoras. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº
764/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Roberto
Massafera, visando programar no Orçamento o valor de R$ 500.000,00 a serem
aplicados na adaptação de ônibus do transporte escolar municipal às necessidades
de alunos portadores de limitações físico motoras. Aprovado por unanimidade de
votos; 57) - Requerimento nº 765/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações a Dirceu Depret Junior, pela vitória alcançada, campeão da categoria
B da Copa ECPA de Carros Clássicos de Competição em Piracicaba-SP, dia
03/12/2011. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 766/2011, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Grupo “Amigos para Sempre”, formado por
atletas do Clube Atlético Pirassununguense - CAP. Aprovado por unanimidade de
votos; 59) - Requerimento nº 767/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao
Jornalista Domingos Bernardes Neto, pela criação da coluna “Espelho do Esporte” no
caderno especial do Jornal “O Movimento”. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 768/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, encaminhando Moção de Apoio às Autoridades envolvidas,
enviando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Reitor da USP, Prof. Dr.
João Grandino Rodas pela assertividade das medidas adotadas para solução do
impasse entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e um grupo de alunos,
estudantes do Curso de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ao
Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. PM Álvaro Batista
Camilo e ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública,
Antônio Ferreira Pinto pela ação enérgica e dentro dos primados da legalidade da
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Polícia Militar no restabelecimento da ordem. Aprovado por unanimidade de votos; 61)
- Requerimento nº 769/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual, Antônio Carlos de
Campos Machado, visando o melhor desenvolvimento dos trabalhos do Poder
Judiciário, Comarca de Pirassununga, ratificando todas as solicitações anteriores.
Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 770/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Colégio Liceu Vivere, pela realização da
“FECIARTE – Feira de Ciência, Artes e Tecnologias”, dia 19/11/2011. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 771/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão da Concessionária Intervias, visando o estudo para instalação de um
ponto de ônibus com cobertura no KM 205 da Rodovia Anhanguera (SP-301), junto ao
Bairro Amorim. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 772/2011,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Floriano Arrivabene. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 65) - Requerimento nº 773/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Jovem Tácio
Buzelli dos Reis. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 66) Requerimento nº 774/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Paulo César Gomes
Casemiro. Aprovado por unanimidade de votos. 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 Otacilio José Barreiros. Em
seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo
aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Por fim, usou da palavra o Vereador
inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo vereador
Antonio Carlos Duz. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos,
passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
160/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 640.000,00, destinado a
atender despesas relativas ao aditamento do contrato celebrado com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o
Projeto de Lei nº 160/2011, foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 162/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos
municipais conforme especifica. Foi apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida
pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 162/2011, foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como, a Emenda apresentada. 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 163/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que vis autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 118.221,22, destinado a atender despesas relativas à reforma,
ampliação e adequação da EMEF Jornalista Washington Luís de Andrade. Aprovado
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por unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
164/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres
verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 164/2011, foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como, a Emenda apresentada. 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 165/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de
emprego permanente no quadro de servidores da Autarquia Municipal. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder ao Senhor Antonio Rocha
de Lima, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de
votos. 06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 133/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de
2012. Foi apresentada a Emenda Supressiva nº 01/2011, e as Emendas nºs: 01 a
22/2011 as quais foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 133/2011, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como, as Emendas
apresentadas. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 152/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa dar nova redação ao artigo 1º, da Lei nº 3.630, de 18 de
outubro de 2007, que denominou de Agostinho Alves Lindo o Galpão de
Agronegócios, localizado no Polo Industrial Guilherme Müller Filho. Retirado na forma
do artigo 38 do Regimento Interno. 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
158/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que visa declarar de Utilidade
Pública, o Movimento Familiar Cristão – MFC de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos. 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
04/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre empreendimentos
habitacionais de interesse social agrupados verticalmente e estabelece outras
normas. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2011, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador
Almiro Sinotti. Por fim usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, sendo aparteado pelos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e
Antonio Carlos Duz. Colocado em Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 04/2011, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como, a
Emenda apresentada. 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. Não havendo vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor 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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