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Ata nº 2593 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
14 de junho de 2010. Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano dois mil e dez às
20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2593ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número
legal, o Sr. Presidente em Exercício, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2592, da Sessão
Ordinária de 07 de junho de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada
aprovada. 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. Em seguida, o Sr.
Presidente em Exercício solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse com a leitura do pedido de prorrogação de
licença do Vereador Almiro Sinotti. Em seguida o Senhor Presidente registrou que, em
face do pedido de prorrogação de licença para tratamento de saúde do Vereador
Almiro Sinotti, por mais 30 (trinta) dias, foi notificado o 1º Suplente Partidário, Senhor
Juliano Maquezelli para que permanecesse no cargo de Vereador por mais 30 (trinta)
dias, ficando mantida as atribuições, nomeações e direitos no exercício do cargo de
Vereador no período aludido. A seguir, o Sr. Presidente em Exercício, pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo do IBRAP, sobre os cursos nºs: 218,
261 e 264; 02) – Exemplar da Revista RADIS, nº 93, 05/2010; 03) – Revista Repórter
Fecomerciários, Ano 16, nº 213, de 03 a 05/2010; 04) – Jornal da Câmara, Ano 11,
nºs: 2472 e 2475; 05) – Ofício nº 36/2010, da Procuradoria Geral do Município, em
atenção ao Pedido de Informações nº 64/2010, de autoria dos Vereadores: Otacilio
José Barreiros e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre direito à repetição de
indébito por pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias de agente
políticos ao I.N.S.S., recolhidas no período de 1998 a 2003; 06) – Requerimento do
Vereador Almiro Sinotti, solicitando mais 30 (trinta) dias de licença, a partir de
14/06/2010 de junho de 2010, para tratamento de saúde; 07) – Grifon Brasil, enviando
Comunicado SDG nºs: 16 e 19/2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
08) – Ofício nº 56/2010 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando cópia do áudio
da Audiência Pública do Gestor Municipal da Saúde, realizada dia 26/05/2008, em
virtude de convocação em Ação Judicial; 09) – Ofício nº 20/2010, da Secretaria
Municipal de Comércio e Indústria, solicitando o uso da cessão do plenário para
realização de Audiência Pública para apresentação das propostas de alteração da Lei
de Zoneamento dia 24/06/2010; 10) – Requerimento do Observatório Cidadania de
Pirassununga, solicitando informações sobre as alterações promovidas no Plano
Diretor (Lei Complementar Municipal nº 69/2006) desde a sua entrada em vigor, e se
houve a realização prévia de Audiências Públicas; 11) – Requerimento de Antonio
Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópia do Projeto de Lei Complementar nº 01/2010,
que dispõe sobre a inclusão de categoria industrial que especifica no Loteamento
Empresarial e Industrial Guilherme Müller Filho, acompanhado da Emenda nº 01/2010;
12) – Ofício nº 69/2010, do Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente,
comunicando a realização da eleição para a nova Presidência deste Conselho Tutelar,
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dia 09/06/2010; 13) – Requerimento do Vereador Otacilio José Barreiros, solicitando
cópia do áudio da Sessão Ordinária de 07/06/2010, somente da parte em que o
requerente usou da palavra no expediente; 14) – Convite da Escola Estadual
Pirassununga, para o ato ecumênico em comemoração aos 99 anos de existência da
referida Instituição de Ensino, dia 11/06/2010; 15) – Telegrama do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
de Pirassununga, (R$ 106.368,00); 16) – Telegrama do Senador Renan Calheiros, em
atenção ao Requerimento nº 179/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que encaminhou Moção de Apoio às reivindicações da Confederação
Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços, sobre o direito de adicional de
periculosidade aos vigilantes e outras profissões que portam armas de fogo e se
submetem a outros riscos de vida; 17) – Cartao do Comandante do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, justificando à ausência na Audiência Pública que discutiu o
Projeto de Lei nº 55/2010, Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento do Município
de 2011 – Manifestações e Sugestões; 18) – E-mail da Câmara Municipal de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, enviando cópia do Requerimento de
autoria do Vereador Luiz Otávio Clivatti, encaminhando Moção de Apoio ao fim do
fator previdenciário e reajuste das pensões e aposentadorias e à recomposição do
valor dos benefícios; 19) – Ofício nº 488/2010, da Polícia Civil do Estado de São
Paulo, Delegacia de Polícia do Município de Pirassununga, encaminhando cópia do
relatório mensal desta Instituição, dando conta do expressivo índice de casos
esclarecidos pela Polícia Civil do Município de Pirassununga, no mês de 05/2010; 20)
– Requerimento do Observatório Cidadania de Pirassununga, solicitando a
possibilidade da criação de Projeto de Lei voltado à consolidação das leis municipais,
a fim de que se possam integrar matérias conexas, bem como indicar os dispositivos
que foram revogados por leis posteriores, além de excluir as normas declaradas
inconstitucionais e eventuais dispositivos não recepcionados pela Constituição
Federal; 21) – Ofício do Instituto Nacional Municipalista, convidando o Presidente da
Câmara para receber a honraria “Presidente 2010”, e convidando também, os
Vereadores Otacilio José Barreiros e Wallace Ananias de Fretias Bruno, para receber
a honraria “Vereador Campeão de Votos de 2008”, que será entregue por ocasião do
417º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários
Municipais e Assessores, dias 01, 02, 03, 04 e 05/07/2010; 22) – Ofício nº 08/2010, da
Secretaria Municipal de Educação, Conservatório Municipal “Cacilda Becker”, em
atenção ao Requerimento nº 205/2010, de autoria dos Vereadores: Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano Rosa, pela mensagem
de felicitações ao Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”; 23) – Ofício
GAB. nº 335/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 61/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a aplicação de verba
destinado ao Programa “Melhor Caminho”; 24) - Ofício GAB. nº 343/2010, do
Executivo Municipal, encaminhando respostas às Indicações nºs: 217 (autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho), 224 (autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno) e 229/2010 (autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa); 25) - Ofício GAB. nº 334/2010, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 60/2010, de autoria
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do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre à
reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Cachoeira de Emas; 26) - Ofício GAB.
nº 352/2010, do Secretário Municipal de Governo, solicitando cópia autenticada pelo
cartório da ata de posse do Prefeito, para complementar documentação para
celebração de convênio; 27) – Ofício do Presidente da Câmara em Exercício,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, encaminhando os Balancetes da Receita
e Despesas, referente ao mês de 05/2010; 28) – Ofício nº 78/2010, do Secretário
Municipal de Administração, em resposta ao Ofício 431/2010 SG, que solicita o Anexo
da relação das obras em andamento no Município; 29) – Ofício nº 79/2010 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 82/2010, que
visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com a UNIMED para a implantação
do projeto “Mexa-se”. 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: 30) - Indicação nº 258/2010, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar seja completado o asfaltamento da Rua São
Marcos, Vila Santa Fé; 31) - Indicação nº 259/2010, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
intimar os proprietários de imóveis para que construam calçadas defronte seus
imóveis, pena de sofrerem as consequências que a Lei prevê; 32) - Indicação nº
260/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de encaminhar para o Legislativo, com
urgência, o Projeto de Lei que visa promover a pintura das lombadas existentes nas
ruas da cidade; 33) - Indicação nº 261/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
promover o rebaixamento de guias nas ruas da cidade, principalmente naquelas de
maior movimento, tais quais: Avenida Newton Prado, Ruas Duque de Caxias, XV de
Novembro, Major Pereira, etc; 34) - Indicação nº 262/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
reiterando aos termos da Indicação nº 185/2009, verifique a possibilidade de
encaminhar Projeto de Lei, que visa incluir os estudantes de cursos técnicos na lei de
convênio com a Associação dos Estudantes e Universitários, que prevê o repasse de
auxílio financeiro de transportes aos estudantes; 35) - Indicação nº 263/2010, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de disponibilizar o mais breve possível ao Conselho Tutelar, em
substituição à Kombi utilizada, em precárias condições, outro veículo do mesmo tipo,
em condições adequadas, revendo, se for o caso, a decisão de destinar ao órgão um
Sedan/Gol, manisfetamente inadequado às relevantes missões dos Conselheiros
Tutelares; 36) - Indicação nº 264/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade determine o setor
competente o imediato cumprimento da Lei nº 3.899/2009, que dispõe sobre a criação
do Conselho Tutelar, estabelecendo dentre outras matérias, a garantia dos
Conselheiros durante o mandato, de todos os direitos sociais cabíveis aos demais
servidores municipais, inclusive quanto ao desconto para fins previdenciários; 37) Indicação nº 265/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de através das Secretarias Municipais
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de Educação e Governo, a imediata implantação de projetos de conscientização dos
motoristas e demais Munícipes, com campanhas específicas, inclusive, ampliando
parcerias com a Intervias para a incrementação do “Projeto Escola” desenvolvido por
aquela Concessionária com palestras em todas as Escolas Municipais; 38) - Indicação
nº 266/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de contratar Agente de Saúde para a
Área Central II, visando cobrir demanda da Região; 39) - Indicação nº 267/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de contratar mais funcionários para prestar serviços junto ao
Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT; 40) - Indicação nº 268/2010, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover reparos necessários na EMEI “Profª Alice Lébeis”,
regularizando e promovendo os concertos necessários naquele estabelecimento de
ensino; 41) - Pedido de Informações nº 73/2010, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, à respeito de informações sobre a Lei nº 3.899/2009, que dispõe sobre a
criação do Conselho Tutelar, estabelecendo dentre outras matérias, a garantia dos
Conselheiros durante o mandato, de todos os direitos sociais cabíveis aos demais
servidores municipais, inclusive quanto ao desconto para fins previdenciários; 42) Pedido de Informações nº 74/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito
de informações sobre vaga de estacionamento para idosos e deficientes físicos em
pontos da cidade; 43) - Pedido de Informações nº 75/2010, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a implantação de
iluminação pública na Rua Raimundo Rivas de Carvalho Lima, Jardim Ferrarezzi. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) Requerimento nº 232/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 03/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
que visa conceder a Senhora Maria das Graças Silva, o título de “Cidadã
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) Requerimento nº 233/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais seis edis, para que sejam apreciados sob regime de urgência, os Projetos de
Leis nºs: 55/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as
diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o
exercício de 2011 e dá outras providências; 77/2010, de autoria do Executivo
Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.853, de 5 de agosto de 2009, que
autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga; 78/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE, objetivando o desenvolvimento do Programa Assistencial de
Proteção Social Básica Família - Renda Cidadã/Fortalecendo a Família; 79/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa denominar de Antenor
Jacinto de Souza - "Sinhô", o Centro de Excelência de Ginástica de Pirassununga;
80/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga - ANDE,
objetivando a execução de programas com crianças e adolescentes em situação de
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vulnerabilidade, risco social, trabalho e exploração infantil; e 81/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para o desenvolvimento e
manutenção de seus objetivos institucionais; bem como o Projeto de Decreto
Legislativo nº 03/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa
conceder a Senhora Maria das Graças Silva, o título de "Cidadã Pirassununguense".
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 234/2010,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, solicitando intercessão do Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para
que se digne enviar a esta Casa, cópia do mapa da área do empreendimento
denominado Pirassununga “F”, delimitando área com lotes e áreas destinadas ao
lazer, área verde e institucional. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
47) - Requerimento nº 235/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Polícia Civil, na pessoa do Delegado Titular, Dr. Tabajara Zuliani dos Santos, pelo
envio do Relatório Mensal de Polícia Civil dando conta do expressivo índice de casos
esclarecidos. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento
nº 236/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Senhora Maria Lúcia Martins,
pela contribuição com o desenvolvimento do Município. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 49) - Requerimento nº 237/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Fazenda da Aeronáutica, na pessoa de seu
Diretor Cel Int Mauro Dias da Silva, pela realização do “V Concurso Artístico e Cultural
de Óleo sobre Tela” na sede da Fazenda da Aeronáutica. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 238/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE, pelos 41 anos de existência da Entidade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 239/2010,
de autoria dos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Roberto
Bruno, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à Escola
Estadual Pirassununga pelos 99 anos de existência, comemorado no último dia
11/06/2010. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº
240/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações à Família Militar do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, especialmente aos Alunos-Sargentos, na pessoa de seu Ilustre
Comandante, o Cel Cav Marcos Souto de Lima, pelo início do Curso de Escola de
Sargentos em nossa cidade, no último dia 07/06/2010. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 241/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos –
USP, Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, pela realização da 10ª Feira de Profissões
da USP – Campi Interior – FEUSP, no Campus Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 242/2010, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
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consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Arnaldo Calil Pereira Jardim, pelo andamento da proposta para a implantação de uma
Política Nacional de Resíduos. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55)
- Requerimento nº 243/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Laércio Calderon. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 244/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de
Apoio à aprovação da PEC nº 534/02 para a ampliação da atuação dos Guardas
Municipais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº
245/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
enviando Moção de Apoio ao Relatório do Deputado Federal José Aldo Rebelo
Figueiredo, referente a flexibilização das normais ambientais, retirando da ilegalidade
milhares de produtores de alimentos que, da noite para o dia, foram transformados em
vilões, por lei retroativa e irrealistas. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Neste momento, o Sr. Presidente em Exercício, comunicou que por força
do Requerimento nº 100/2010 do mesmo teor, aprovado em 12/04/2010, fica sem
efeito o requerimento de congratulações com o Dia Nacional do Jornalista. Terminada
a leitura dos requerimentos o Sr. Presidente em Exercício, Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. A seguir, o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, usou da palavra, sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Duz. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito,
Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Logo após, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa,
Otacilio José Barreiros e contra aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa. Usou da palavra, o Vereador inscrito, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Para fazer uso da palavra o Presidente em Exercício, Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho que assumisse a direção dos trabalhos, bem como, ao Vereador
Antonio Carlos Duz a 1ª Secretaria. Usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Retornou na direção
dos trabalhos, o Sr. Presidente em Exercício, Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente em
Exercício, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, passou à Ordem do Dia que
constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
55/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2011
e dá outras providências. Foram apresentadas as Emendas nºs: 01, 02 ,03 e 04/2010,
as quais foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em votação, em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de
Lei nº 75/2010 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como, as
Emendas apresentadas. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
77/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº
3.853, de 05 de agosto de 2009, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio
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com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 78/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE, objetivando o desenvolvimento do Programa Assistencial de Proteção Social
Básica Família – Renda Cidadã / Fortalecendo a Família. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 04) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
79/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa denominar de Antenor Jacinto de
Souza - “Sinhô”, o Centro de Excelência de Ginástica de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 05) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 80/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga –
ANDE, objetivando a execução de programas com crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade, risco social, trabalho e exploração infantil. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 81/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE, para o desenvolvimento e manutenção de seus objetivos institucionais.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2010, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder a Senhora Maria das Graças Silva, o título
de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
08) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 72/2010, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando erradicar o trabalho infantil no
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 09) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 75/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação dos Estudantes e
Universitários de Pirassununga – ASEUP. Foi apresentada a Emenda nº: 01/2010, a
qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em votação, em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº
75/2010 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como, a Emenda
apresentada. 10) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 76/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 11) – Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 01/2010, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão de categoria industrial
que especifica no Loteamento Empresarial e Industrial “Guilherme Müller Filho”. Em
discussão usou da palavra os Vereadores: Otacilio José Barreiros e Antonio Carlos
Duz. Colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei Complementar nº 01/2010, foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 12) – Segunda Discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 04/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
alterar dispositivos da Lei Complementar nº 81, de 28 de dezembro de 2007, o Código
Tributário do Município de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 13) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 05/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa acrescentar
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dispositivos na Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006, e dá outras
providências. Retirado por falta de pareceres das Comissões pertinentes. Não
havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em
Exercício, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, deu por encerrada a presente
sessão, tendo faltado à mesma o vereador Juliano Marquezelli. 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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