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Ata nº 2629 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
11 de abril de 2011. Ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2629ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, Lorival César Oliveira Moraes, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo
número legal, o Sr. Presidente em Exercício Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, ante à ausência temporária do Presidente, Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2628
da Sessão Ordinária de 04 de abril de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente em Exercício, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, 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. Em seguida o Senhor Presidente em Exercício solicitou ao
Secretário que procedesse a leitura do pedido de licença do Vereador Antonio Carlos
Duz. A seguir, informou que por força do pedido de licença requerido pelo Vereador
Antonio Carlos Duz (PSDB), esta presidência nos termos do Artigo 23, parágrafo
primeiro da Lei Orgânica do Município, convocou o suplente Senhor Lorival César
Oliveira Moraes, para ocupar a cadeira de Vereador no período de 60 (sessenta) dias.
Presente na Sessão, convidou o Senhor Lorival César Oliveira Moraes a adentrar no
Plenário, entregar a declaração de bens para ser transcrita em livro próprio, e tomar
assento para prestar o compromisso regimental, de pé repetindo as seguintes
palavras: PROMETO EXERCER / COM DEDICAÇÃO E LEALDADE / O MEU
MANDATO / RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO
MUNICÍPIO. A Presidência em seguida, solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio,
1º Secretário, que fizesse a leitura do Termo de Posse do Suplente Vereador, Lorival
César Oliveira Moraes. Após leitura e as devidas assinaturas, o Sr. Presidente em
Exercício declarou empossado no cargo de Vereador o Sr. Lorival César Oliveira
Moraes. A seguir, o Sr. Presidente em Exercício, pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativo do IBRAP sobre os cursos nºs: 341 e 370; 02) –
Prospecto do INM, Instituto Nacional Municipalista, sobre o curso “Licitações e
Contratos”; 03) – Jornal a Força dos Aposentados, SINDNAPI SP, Ano 5, nº 15,
03/2011; 04) – Contas em Revista, de 04 e 05/2011; 05) – Convite do Secretário
Municipal de Finanças, para a Audiência Pública, que visa a elaboração do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2012; 06) – Convite da Escola
Técnica “Tenente Aviador Gustavo Klug”, Centro Paula Souza, para a Palestra com o
Dr. Rogério Carlino”, dia 14/04/2011; 07) – Ofício GAB. nº 51/2011, da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz da Conceição, à respeito da construção da unidade prisional
na região de Pirassununga, Leme e Santa Cruz da Conceição; 08) – E-mail do
Deputado Estadual Antonio Salim Curiati, manifestando-se a respeito da instalação de
novas usinas nucleares e à revisão do projeto energético no Brasil; 09) – Ofício nº
49/2011, da Clínica Veterinária Ricardo, solicitando uma reunião para esclarecimentos
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com referência ao Canil Municipal de Pirassununga; 10) – Requerimento de Rafael
Franceschini Leite, solicitando uma cópia do áudio da sessão ordinária realizada dia
05/07/2010, bem como uma cópia da ATA; 11) – Requerimento do Vereador Antonio
Carlos Duz, solicitando nos termos do artigo 23, inciso II da Lei Orgânica do Município,
licença pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data (11/04/2011), sem
remuneração, para tratar de assuntos particulares; 12) – Convite da Universidade de
São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, para o Seminário “Democracia e
Dinheiro Público”, dias 25, 26 e 27/04/2011; 13) – Ofício do Deputado Estadual
Antonio Salim Curiati, em atenção ao Requerimento nº 08/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, visando a manutenção e melhoria na
Rodovia SP-225; 14) – Ofício nº 18/2011, da Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos, manifestando apoio total em repúdio à instalação de uma unidade prisional
a 5 KM distante do município de Pirassununga, que vem prejudicar a cidade e a
população; 15) – Ofício nº 134/2011, da Câmara Municipal da Estância Turística de
Tupã, solicitando ao Presidente da Associação Paulista de Municípios, Dr. Marcos
Monti, a inclusão na pauta do 55º Congresso Estadual de Municípios, a ser realizado
em São Vicente, no período de 12 a 15/04/2011, sobre as receitas Patrimoniais,
Agropecuárias, Industriais, Comerciais e de Serviços; 16) – E-mail da Câmara
Municipal de Bebedouro SP, encaminhando as Moções de Apelo, de autoria do
Vereador José Baptista de Carvalho Neto, nºs: (06/2011, que visa incluir no Projeto de
Lei nº 7153/2010, emenda defendida pelos representantes de sindicatos de
trabalhadores e aposentados, que extingui o procedimento de “alta programada”
adotado pelo INSS aos casos de auxílio-doença); (07/2011, que visa agilizar o
julgamento definitivo do processo referente à “alta programada” ou “data certa”
adotado pelo INSS para os casos de auxílio-doença); e (11/2011, que visa agilizar a
tramitação e aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 40/2010 – Complementar, que
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especialà pessoa com deficiência filiada
ao Regime Geral de Previdência Social); 17) – Ofício nº 18/2011, da Procuradoria
Geral do Município, encaminhando cópia do termo de prorrogação ao convênio nº
03/2005 entabulado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para cessão
de servidor público municipal, lavrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e o Município de Pirassununga, em caráter gratuito; 18) - Ofício nº 15/2011, da
Procuradoria Geral do Município, encaminhando cópia do termo de re-ratificação do
convênio nº 08/2010 entabulado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga; 19) - Ofício GAB. nº 194/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação ao Projeto de Lei nº 29/2011, convertido em Pedido de Informações, sobre
aumento de número de vagas e criação de emprego permanente no quadro de
servidores da Autarquia Municipal (SAEP); 20) - Ofício GAB. nº 209/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 34/2011, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito de informações sobre a
reabertura do EMAIC Cidade da Criança - “Castelinho”, no centro da cidade; 21) Ofício do Presidente da Câmara, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 03/2011;
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22) – Ofício nº 40/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 37/2011, que visa autorizar a celebração de convênio com o Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. 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: 23) – Indicação nº 125/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
limpeza geral do Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite”, pois o mato está alto e
também solucionar o vazamento na torneira existente nas proximidades dos
brinquedos; 24) – Indicação nº 126/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar
placas de sinalização nas ruas sem saída do Jardim São Fernando, permitindo o
estacionamento de veículos tão somente de um lado, não prejudicando assim, o
normal tráfego naquela localidade e também liberando passagem para o caminhão de
lixo, que as vezes não pode passar, devido existirem veículos estacionados dos dois
lados; 25) – Indicação nº 127/2011, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar as rondas necessárias, com objetivo de fazer com que os
proprietários de animais cumpram rigorosamente com a Lei de Zoonoses (Lei nº
3053/2001) existente em nossa cidade; 26) – Indicação nº 128/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar os reparos (manutenção) necessários
no campo de malha e bocha, pintura, reparos na quadra, etc., da Associação de
Bairros ASCOBAR; 27) – Indicação nº 129/2011, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de repassar verbas para as Entidades “Todo Bicho”,
“Associação Santo Animal – ASA2” e “Associação Amigos dos Animais”, pois
desenvolvem excelente trabalho em prol dos animais; 28) – Indicação nº 130/2011, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar os reparos necessários, troca de lâmpadas na praça
existente nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil – A.A.B.B.; 29) –
Indicação nº 131/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade a poda dos galhos das árvores, existentes ao redor
da praça de lazer da Vila Pinheiro, pois poderá ocorrer curto circuito na rede elétrica,
que já está sendo afetada pelos galhos; 30) – Indicação nº 132/2011, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
em convÊnio com o Grupo de Voluntário no Combate ao Câncer – G.V.C.C., alugar
imóveis nas cidades de Jaú e Barretos, para hospedagem e fornecimento de refeições
para os doentes de nossa cidade, que necessitam de tratamento mais ostensivo
naqueles hospitais especializados, nas cidades de Jaú e Barretos; 31) – Indicação nº
133/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de desapropriar área de terras nas proximidades da Vila
Santa Fé, com objetivo de montar um Pólo Industrial no local, proporcionando mais
emprego para os trabalhadores de nossa cidade; 32) – Indicação nº 134/2011, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
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possibilidade de dotar de sinais de trânsito, as ruas da Vila São Pedro, que não
possuem esse melhoramento; 33) – Indicação nº 135/2011, de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recapear o
trecho da Rua Fernando Adani, entre os números 1000 e 1100; 34) – Indicação nº
136/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar terraplanagem no leito da estrada rural
que dá acesso ao “Hípico Pagoto”, promovendo o pedregulhamento, inclusive, em
atenção às reivindicações dos usuários; 35) – Indicação nº 137/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover os reparos necessários na rede de esgoto da USF da Vila
Redenção, pois quando chove, ocorre o refluxo dos dejetos, causando forte odor
naquele próprio público; 36) – Indicação nº 138/2011, de autoria dos Vereadores:
Otacilio José Barreiros, Natal Furlan e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de fornecer protetor solar para os
agente de saúde, que trabalham diariamente sob o sol, prevenindo contra doenças de
pele e dando melhores condições de trabalho a essa classe da área da saúde ; 37) –
Indicação nº 139/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a retirada da grama
podada na praça da Vila Redenção, atrás do SESI 390, bem como, substituição das
lâmpadas queimadas, dando maior segurança aos transeuntes no período noturno;
38) – Indicação nº 109/2011, de autoria dos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Natal
Furlan e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de destinar um técnico de farmácia ou equivalente para a normalização
dos serviços junto aquele Posto; 39) – Indicação nº 140/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de remover o entulho e sujeira, que se encontram na esquina da Rua
Rita Gomes de Oliveira Godoy, com a Rua Arthur Del Nero, nº 1.423, Jardim
Ferrarezzi; 40) – Indicação nº 141/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
disponibilizar uma caminhonete cabine dupla para os agentes vetores, para melhor
desenvolverem seus trabalhos de alerta sobre os perigos que representam os
mosquitos da dengue e como combatê-los; 41) – Indicação nº 142/2011, de autoria
dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de dotar de iluminação pública a praça do Jardim
Eldorado, atendendo assim, reivindicações dos Munícipes residente naquela região;
42) – Indicação nº 143/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de adoção de medidas protetivas e
preventivas, através de ampla campanha de conscientização dos direitos das pessoas
da Terceira Idade, tais como a preferência e acessibilidade, dando assim dignidade e
conforto a esse Municípes; 43) – Indicação nº 144/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar a esta Casa de Leis, Projeto de Lei, visando a inclusão de Fisioterapeutas
e Terapeutas Ocupacionais nas equipes multidisciplinares e multiprofissionais em
programas de assistência à saúde no Município, encaminhando para tanto , AnteProjeto de Lei para servir de paradigma do quanto sugerido; 44) – Pedido de
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Informações nº 40/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de
informações sobre todos os contratos atinentes ao imóvel da matrícula nº 11.278; 45) Pedido de Informações nº 41/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito
de informações sobre alteração na Lei de Zoonoses. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 46) - Requerimento nº 145/2011, de autoria dos Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais oito edis, para ser apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 26/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual
para o período de 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos; 47) Requerimento nº 146/2011, de autoria dos Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
27/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
na Lei nº 3.980, de 25 de junho de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2011. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº
147/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por oito edis, para ser
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 27/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no valor
de R$ 78.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2466 – Programa de
Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. Aprovado por unanimidade
de votos; 49) - Requerimento nº 148/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações à Drª Cláudia Maria Canônico Valsechi, pela orientação médica que
estampou no Jornal “O Movimento” para a população pirassununguense, que deve
reivindicar o Poder Público as providências para coibir o uso de aparelhos que
excedam o volume de decibéis, suportáveis pelos ouvidos humanos. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 149/2011, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações com o Senhor Octacilio Munari, pelo trabalho que realiza junto ao
AMMA, ensinando crianças a arte da marcenaria. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 51) - Requerimento nº 150/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações com o Sindicato Rural de Pirassununga, na pessoa de seu
Presidente, Pedro Aparecido Tonetti, pela luta de políticas públicas e busca de
melhorias para a classe ruralista de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento nº 151/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do
Secretário Estadual de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, bem como ao
Delegado da Delegacia Seccional de Limeira, Dr. José Henrique Ventura, para que
viabilize a vinda para nossa cidade, de mais quatro investigadores e quatro escrivães
de polícia. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 152/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações com os novos Acadêmicos
Rogério Lacaz Ruiz e Marcelo Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, pela assunção às
Cadeiras da Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação.
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Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 153/2011, de autoria dos
Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Roberto Bruno, e subscrito
por mais cinco edis, consignando votos de congratulações, desejando boas vindas ao
Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, novo Comandante e ao Brigadeiro do
Ar Roberto Carvalho, felicidades e prosperidade nas novas funções que assumirá
junto à Força Aérea do Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 55) Requerimento nº 154/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações com o Lions Clube de
Pirassununga, por seus 48 anos de existência, ocorrido em 06/04/2011. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 155/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, junto a Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude do Estado, visando a construção de arquibancadas no campo de futebol da
Vila Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 156/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, com visos a
execução do projeto expográfico para o Museu Histórico e Pedagógico “Dr. Fernando
Costa”, com definição de seu perfil, levantamento de restaura e acervo e projeto para
novas vitrines. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 157/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, agradecendo a
iniciativa do Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, ao Projeto de
Lei, que visa incluir Pirassununga, no rol das cidades consideradas “Cidade Turística”.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr.
Presidente em Exercício Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Roberto Bruno.
Em seguida, o já inscrito Vereador Almiro Sinotti, usou da palavra, sendo aparteado
pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, assumiu a direção dos
trabalhos o Presidente Vereador Wallace Ananais de Freitas Bruno, passando a
palavra ao Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Usou da palavra, o já inscrito Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Roberto Bruno,
Otacilio José Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e contra
aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. A seguir, usou da palavra o Vereador Lorival
César Oliveira Moraes, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Não
havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, antes de passar para a Ordem do Dia, nomeou o Vereador Lorival
César Oliveira Moraes, para compor na qualidade de Membro a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, em substituição, para atender o período de licença
do Vereador Antonio Carlos Duz. Prosseguindo, a Ordem do Dia constou do seguinte:
01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 26/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Neste
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momento, o Vereador Roberto Bruno requereu que os Projetos de Lei nºs 26, 27 e
28/2011 a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Projeto de
Lei nº 26/2011 foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 27/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.980, de 25 de junho de 2010, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. Aprovado por unanimidade de
votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 28/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial, no valor
de R$ 78.000,00, destinado a atender inclusão de nova ação nº 2466 – Programa de
Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. Aprovado por unanimidade
de votos. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 32/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e dá
outras providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno.
Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 32/2011, foi aprovado por
unanimidade de votos. 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 36/2011, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que dispõe sobre o
desenvolvimento de política “antibulliying” por instituições de ensino municipal. Em
discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelo Vereador Almiro Sinotti. Em seguida, usou da palavra o Vereador
Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 36/2011,
foi aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo
mais 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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