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Ata nº 2697 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
17 de setembro de 2012. Ao décimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e
doze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2697ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio, Juliano Marquezelli,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros,
Roberto Bruno, Valdir Rosa 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 2696 da Sessão Ordinária de 10 de
setembro de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para término da apresentação da
Audiência Pública da Saúde. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador
Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e
Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em
seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal do
Interior, Ano XIII, nº 89, 08/2012; 02) – Convite da Secretaria Municipal de Educação,
para a II Feira de Ciências, Tecnologia e Saúde Escolar, dias 17, 18 e 21/09/2012; 03)
– Ofício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São
Paulo, sobre inscrições para o “III Prêmio Fercomércio de Sustentabilidade”; 04) – Email de Lucas Contato, convidando para a partida do Futsal Pirassununguense no
Ginásio do CEFE “Presidente Médice”, dia 12/09/2012, às 21 horas; 05) – Boletim
Grifon Brasil, dia 12/09/2012; 06) – Extrato da Câmara dos Deputados, referente aos
Recursos do Orçamento da União pagos à Pirassununga de 01 a 07/2012, (R$
8.853.748,66); 07) – Ofício CT/GESUV/DR/SPI-0121/12, da Diretoria São Paulo
Interior dos Correios, informando sobre as novas regras para as encomendas
expressas, a partir do dia 17/09/2012; 08) – Ofício da Prefeitura Municipal de São
Vicente, enviando votos de congratulações pela passagem do Centésimo Octogésimo
Nono Aniversário de Fundação do Município de Pirassununga, dia 06/08/2012; 09) –
Ofício nº 60/2012, da Procuradoria Geral do Município, solicitando cópia de
documentos referente às Contas da Prefeitura do exercício de 2010; 10) – Ofício do
Departamento de Estradas de Rodagem, em atenção ao Requerimento nº 319/2012,
de autoria do Vereador Natal Furlan, que solicitou intercessão do Departamento de
Estradas de Rodagem – D.E.R. de Pirassununga e Rio Claro para que se digne
ofertar condições sadias de trabalho aos trabalhadores do posto citado; 11) – Ofício nº
631/2012, do Deputado Estadual Cauê Macris, encaminhando cópia do ofício SLT GS
nº 719/2012, enviado pela Secretaria de Estado dos Transportes, em atenção aos
Ofícios nºs: 137 e 293/2012, que solicitou a construção de ciclovia junto a SP-201 “Prefeito Euberto Nemézio Pereira de Godoy”; 12) – Ofício nº 640/2012, da 3ª Vara da
Comarca de Pirassununga, encaminhando cópias de expediente que trata das
sucessivas demoras da equipe de peritos criminais de Piracicaba em remeter ao Juízo
da Infância e Juventude os laudos de exames químico toxicológicos, o que tem
acarretado a prorrogação dos prazos de internação provisória; 13) – Ofício GAB nº
465/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo em atenção ao
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Pedido de Informações nº 66/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, a respeito de
informações sobre aquisição de alimentos e material de limpeza, para utilização em
escolas e creches de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 14) –
Ofício GAB nº 466/2012, do Executivo Municipal e Secretária Municipal de Governo
em atenção ao Pedido de Informações nº 67/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, a respeito de informações sobre realização de concurso
para Creches Municipais; 18) – Ofício nº 128/2012, do Secretário Municipal de
Administração, em atenção ao Ofício nº 1229/2012-SG, informando que a área onde o
prédio da Secretaria Municipal de Educação está sendo edificado é de propriedade
municipal, registrada no CRI local sob nº 9.431, cadastrada sob nº
6887.33.001.008.00.1, localizada na Rua Germano Dix, nº 3.350, Posto de Monta; 19)
- Projeto de Lei nº 122/2012, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa denominar
de “Professor José Aparecido Caruso Neto – Professor Caruso Neto”, o prédio da
Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) - Projeto
de Decreto Legislativo nº 11/2012, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
visa conceder ao Pastor José Sebastião Calza, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 21) - Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2012, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa conceder ao Coronel Médico
Joaquim Américo Ferreira Bandeira, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
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: 22) – Indicação nº 231/2012, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de voltar a ter
mão dupla de direção o trecho da Rua Riachuelo, nas proximidades do Cemitério
Municipal; 23) – Indicação nº 232/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar vistoria
no curso do Ribeirão do Ouro, após a ETE e remoção do lixo acumulado com a
correta destinação às garrafas plásticas ali acumuladas; 24) – Indicação nº 233/2012,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de contratar um profissional médico para fazer perícia nos servidores
estaduais, a exemplo do que ocorre nas cidades de Leme e Sorocaba; 25) –
Indicação nº 234/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de unir as forças vivas da cidade para trabalhar no
sentido de orientar e evitar suicídios, bem assim, que se estude a possibilidade de
convidar ou manter convênio com Entidades que disponibilizem uma central telefônica
para a escuta de pessoas com suscetibilidade emocional; 26) – Pedido de
Informações nº 72/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de
informações sobre o valor total gasto na edificação do Prédio da Secretaria Municipal
da Educação, e valor que o Município recebeu do Fundeb nos último três anos; 27) –
Pedido de Informações nº 73/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a
respeito de informações sobre multas que o Município está arcando por
descumprimento de ordem judicial nos últimos 4 anos; 28) – Pedido de Informações
nº 74/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de informações
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sobre o Conselho Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; 29) – Pedido de
Informações nº 75/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de
informações sobre concursos públicos realizados nos últimos 4 anos pela
Administração Municipal; 30) – Pedido de Informações nº 76/2012, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de informações sobre quantos são os
funcionários contratados através de convênio firmado pela Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga; 31) – Pedido de Informações nº 77/2012, de autoria
do Vereador Natal Furlan, a respeito de informações sobre o pedágio da
Concessionária Intervias, localizado no Quilômetro 215 da Rodovia Anhanguera entre
Pirassununga e Porto Ferreira; 32) – Pedido de Informações nº 78/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, a respeito de informações sobre as pedras de
Granito que serão empregadas na Praça Central Conselheiro Antonio Prado e da
Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos; 33) – Pedido de Informações nº 79/2012, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito de informações
sobre o asfalto das ruas do Jardim Millenium; 34) – Pedido de Informações nº
80/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito de
informações sobre a areia lançada no passeio público ao redor da Praça Central
Conselheiro Antonio Prado e da Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos; 35) – Pedido de
Informações nº 81/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a
respeito de informações sobre os veículos de comunicação que o Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP utiliza para divulgar seu trabalho e informações
úteis; 36) – Pedido de Informações nº 82/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, a respeito de informações sobre o asfaltamento da
continuação da Avenida Duque de Caxias Norte até o Cemitério Parque Bom Jesus;
37) – Pedido de Informações nº 83/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, a respeito de informações sobre casos de meningite na EMEIEF CAIC
“Dr. Eitel Arantes Dix”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 38) Requerimento nº 459/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 122/2012, de autoria do
Vereador Valdir Rosa, que visa denominar de “Professor José Aparecido Caruso Neto
– Professor Caruso Neto”, o prédio da Secretaria Municipal de Educação de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 460/2012,
de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 11/2012, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
visa conceder ao Pastor José Sebastião Calza, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº
461/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete
edis, para que incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2012, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que visa conceder ao Coronel Médico Joaquim Américo Ferreira Bandeira, o
título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 41) Requerimento nº 462/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito
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por mais oito edis, encaminhando Moção de Apoio à Fanfarra Marcial “Prof. Gilberto
Flávio Siqueira” - FAMIGIS, pelo excelente trabalho desenvolvido para preservação da
cultura das fanfarras. Em discussão, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno.
Colocado em votação, o Requerimento nº 462/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos; 42) - Requerimento nº 463/2012, do Vereador Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Prefeito Municipal Ademir
Alves Lindo, visando liberar o valor restante à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, referente aprovação do Projeto de Lei nº 14/2012,
sobre parceira para realização de cirurgias eletivas e/ou cataratas em nosso
Município. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em votação, o Requerimento nº 463/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos; 43) - Requerimento nº 464/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Poder Executivo
Municipal, visando a regularização e recebimento da obra na caixa de coleta de águas
pluviais sem cobertura e cerca, no bairro Jardim Verona II, bem como, proceda a
limpeza do local e fiscalização que ações ilícitas, como a de animais e crianças
tenham acesso ao local, não ocorram impunemente naquela região. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em votação, o
Requerimento nº 464/2012 foi aprovado por unanimidade de votos; 44) Requerimento nº 465/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, encaminhando Moção de Apoio ao Ilustre Delegado de Polícia
Seccional, Dr. José Henrique Ventura, pelo seu desprendimento e coragem a respeito
dos fatos veiculados pela imprensa escrita e falada sobre “Baderna na Felipe Boller e
Newton Prado”. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros,
sendo aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e Valdir Rosa. Colocado em votação,
o Requerimento nº 465/2012 foi aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento nº 466/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, encaminhando Moção de Apoio à Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento, Mônika Bergamaschi, para que autorize a implantação do “Programa
Horta Educativa” em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 46) Requerimento nº 467/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na pessoa do Ilustríssimo Senhor
Secretário Roberto Donizetti Bragagnollo, pela realização da 4ª Edição do Fest Itália –
Festa da Cultura Italiana de Pirassununga, requerendo ainda, sejam estendidas as
congratulações a todas as instituições e entidades que participaram de forma
abnegada à festa, e também aos representantes das famílias agraciadas com a
comenda, bem assim, ao membro mais novo e mais antigo dessas famílias. Aprovado
por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 468/2012, de autoria do Vereador
Juliano Marquezelli, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do
Ministério Público da Comarca de Pirassununga, ao Ministério Público do Trabalho e
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, visando informar se a Prefeitura
Municipal de Pirassununga recebeu recomendações, advertência, intimação ou
mandamento para realizar concurso público para determinado cargo nos últimos 4
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anos. Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº 469/2012, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, consignando congratulações ao Dr. José Henrique Ventura, pela ação
em favor dos moradores e transeuntes da Avenida Felipe Boller Júnior. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 470/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando congratulações à Justiça Eleitoral presente em Pirassununga, pelos
excelentes trabalhos prestados ao Município. Aprovado por unanimidade de votos; 50)
- Requerimento nº 471/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando congratulações ao Colégio
Objetivo Júnior e Colégio Objetivo, pelo brilhantismo que conferiu ao desfile de 07 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 472/2012, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, consignando congratulações ao Coral do Clube Pirassununga, na
pessoa da Regente Cristina Nagayoshi Alves e ao Presidente do Clube Pirassununga,
Senhor Roberto Therense Filho, pela participação do “Canta Brasil 2012”, nas cidades
de Caxambu e Baependi, em Minas Gerais. Aprovado por unanimidade de votos; 52) Requerimento nº 473/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando congratulações à
Associação Cesário de Judô e Jiu-Jitsu na pessoa do Professor Maurílio Cesário, pela
excelente campanha realizada na Copa Ferreirense de Jiu-Jitsu. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 474/2012, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão da Telefônica do Brasil
S.A., para verificar a possibilidade de instalar um telefone público nas dependências
da CEFE “Presidene Médice”. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento nº 475/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Jornal “O Movimento”,
pelo excelente editorial intitulado “O pior analfabeto é o analfabeto político”, na feliz
definição do Escritor Alemão Bertolt Brecht. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em votação, o Requerimento nº 475/2012
foi aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 476/2012, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao Grupo Voluntário Vigilante da Saúde (GVVS), pela passagem
do 15º Aniversário de Fundação. Aprovado por unanimidade de votos; 56) Requerimento nº 477/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, solicitando intercessão do Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo,
visando realizar uma inspeção técnica independente para análise do processo de
tratamento de esgotos e das águas despejadas após tratamento no Ribeirão do Ouro
ou Laranja Azeda, bem como, enviando relatório a esta Casa de Leis para
conhecimento da situação. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José
Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Colocado em
votação, o Requerimento nº 477/2012 foi aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento nº 478/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais sete edis, consignando congratulações ao cidadão José Luiz Moura pelo
trabalho voluntário em prol do Cerrado de Cachoeira de Emas/Santa Fé, e ao Jornal
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“JC Regional” pela excelência da matéria, dia 15/09/2012. Aprovado por unanimidade
de votos; 58) - Requerimento nº 479/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno,
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Natal Furlan e subscrito por mais quatro edis,
solicitando intercessão da Viação Pirassununga Ltda, para que estudem possibilidade
de implantar, no Bairro Jardim Luiz de Castro Santos, linha de transporte urbano.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 480/2012, de autoria de
todos os edis, solicitando intercessão do Secretário de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e ao Superintendente da Polícia Técnica Científica do Instituto de
Criminalística, para que se sensibilizem com a necessidade de nossa região, contar
com uma Unidade da Equipe de Perícias do Instituto de Criminalística. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Colocado em votação, o Requerimento nº
480/2012 foi aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 481/2012, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Dalva Chamma Savastano. Aprovado por unanimidade de votos; 61) Requerimento nº 482/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Luiz Aparecido Tuckmantel. Aprovado por
unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 483/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Vergílio Cantelli. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº
484/2012, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Jair Aparecido Morselli. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 485/2012, 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 Wilson Pinto de Moraes .
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 486/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Alice Bezerra
Metzner. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 487/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Alice Travagim Simioni. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº
488/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Ana Cláudia da Silva Prado. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento nº 489/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Jovem Douglas Giovani Marçal Cruzeiro. Aprovado por unanimidade
de votos; 69) - Requerimento nº 490/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Liria da Silva Rosa. Aprovado por
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unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 491/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nelson de Castro.
Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 492/2012, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Pedro Durvalino Cantelli. Aprovado por unanimidade de votos;
72) - Requerimento nº 493/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Jovem Tauane Vitória Souza de Moraes. 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. Não
havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 122/2012, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, que visa denominar de “Professor José Aparecido Caruso Neto – Professor
Caruso Neto”, o prédio da Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11/2012, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
visa conceder ao Pastor José Sebastião Calza, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos. 03) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2012, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa conceder ao Coronel Médico Joaquim Américo
Ferreira Bandeira, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Em discussão usou da
palavra o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio. Colocado em Primeira e Segunda
Votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos. 04) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 115/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 25.000,00, destinado a aquisição
de parque infantil a ser utilizado no Projeto “Cuidando do Amanhã” - Vila Santa Fé.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
119/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 21.116,70,
destinado a atender despesas do Fundo Social de Solidariedade, relativas à
contratação de serviços odontológicos não disponibilizados na Rede Municipal de
Saúde. Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 120/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 17.033,43,
destinado a aquisição de material permanente a ser utilizado no Projeto “Cuidando do
Amanhã” - Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos. 07) - Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 121/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a suplementar em R$ 28.164,00, as dotações
orçamentárias que especifica, a fim de aditar contrato público celebrado com a
Empresa Afonso Pneus Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 96.206.123/0001-52, para
serviços de resolagem de pneus. Foi apresentada a Emenda nº 01/2012, a qual foi
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lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 121/2012 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,
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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