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Ata nº 2630 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
18 de abril de 2011. Ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2630ª 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, 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 2629 da Sessão Ordinária de 11 de abril de
2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o
Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto
Informativo do CEPLAM, sobre a programação cursos e congressos em 2011; 02) –
Prospecto do IBRAP, sobre os cursos nºs: 362, 363 e 364; 03) – Informativo ASMIPIR,
01 a 03/2011; 04) – Jornal Forças Novas SP, de 01 a 02/2011; 05) – Revista Crefito
SP, Ano 08, Edição I; 06) – Revista Prefeito e Gestões, Ano 01, Edição nº 2, de 02 a
03/2011; 07) – Telegrama nº 1555/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros ao Programa: Pagamento de Saúde Família,
Prefeitura Municipal de Pirassununga (R$ 96.000,00); 08) – Telegrama nº
6434/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros ao Programa: Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, Prefeitura
Municipal de Pirassununga (R$ 61.404,00); 09) – Ofício nº 609/2011, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do Processo TC-983/010/06,
sobre contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pirassununga e Viação
Transbel Transportes Ltda; 10) – Ofício nº 113/2011, do Deputado Estadual Estevam
Galvão de Oliveira, em atenção ao Requerimento nº 130/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, sobre a decisão de instalar novas usinas nucleares, revendo, inclusive
a conveniência em manter as já existentes ou dar continuidade nas obras da Usina
Angra II; 11) – Ofício FZEA nº 68/2011, do Diretor da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, em atenção ao Requerimento nº 87/2011, de autoria de
todos os Edis, que solicitou intercessão das autoridades presentes em nosso
Município, representantes de entidades, meios de comunicação, e demais forças
vivas, para que não seja instalada a unidade prisional próximo ao nosso Município,
envitando-se prejuízo ao nosso comércio, turismo e segurança pública; 12) –
Requerimento da Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, Vereador Sérgio
Luiz Bento, solicitando cópia do Projeto de Lei nº 32/2011, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e também do
Projeto de Lei de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que dispõe sobre
desenvolvimento de uma política antibullying por instituições do ensino municipal, para
fins de estudo e possível aplicação no Município de Santa Cruz das Palmeiras; 13) –
Ofício nº 157/2011, do Senado Álvaro Dias, em atenção do Requerimento nº
129/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, visando sensibilizar
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os nobres senadores da necessidade e importância em se votar proposta legislativa,
que visa estender aos produtos importados as mesmas exigências de segurança e
qualidade que são cobradas dos produtos de fabricação nacional, devendo esses
estarem também em conformidade com a Regulamentação Técnica Federal, e
garantir maior segurança aos consumidores brasileiros; 14) – Ofício nº 158/2011, do
Senador Álvaro Dias, em atenção ao Requerimento nº 130/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, sobre a decisão de instalar novas usinas nucleares,
revendo, inclusive a conveniência em manter as já existentes ou dar continuidade nas
obras da Usina Angra II; 15) – Ofício nº 182/2011, da Promotoria de Justiça de
Pirassununga, solicitando informações sobre a adoção do Regime de Urgência na
tramitação de Projeto de Lei, informando ainda, sobre o Projeto de Lei Complementar
nº 09/2010; 16) – Ofício nº 221/2011, d Delegacia de Polícia do Município de
Pirassununga, encaminhando relatório mensal, dando conta do expressivo índice de
casos esclarecidos pela Polícia Civil deste Município no mês de 03/2011; 17) – Ofício
nº 328/42/2011, da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia
Militar do Estado de São Paulo, acusando e agradecendo o recebimento do Ofício nº
415/2011-SG, o qual concede o “Título de Policial Militar do Ano”, ao militares do
Estado, pertencentes ao 2º Pelotão de Policiamento Rodoviário, sediado em
Pirassununga, que se destacaram pelos relevantes serviços prestados em prol da
comunidade; 18) – Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, comunicando a transferência de recursos financeiros, destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 19.300,00); 19) – E-mail da Diretoria da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga, USP, justificando à ausência
do seu Diretor, Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, na Audiência Pública a ser
realizada dia 19/04/2011, que versará sobre os Projetos de Leis nºs: 33, 34 e 35/2011
- “Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes”, por compromissos
assumidos anteriormente; 20) – Ofício da OAB 9ª Subseção de Pirassununga,
convidando para o VII Prêmio “OAB EM Prol da Cidadania”, dia 21/05/2011; 21) –
Ofício nº 14/2011, do Padre Humberto Capobianco msc, Colégio John Kennedy, em
atenção ao Requerimento nº 137/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que consignou votos de congratulações à
Congregação dos Missionários do Sagrado Coração presente em Pirassununga e ao
Colégio John Kennedy, pelas comemorações dos 100 anos da chegada dos
Missionários do Sagrado Coração ao Brasil; 22) - Ofício GAB. nº 210/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 33/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de
informações sobre o aluguel de imóveis pelo Município para instalação de seus
órgãos e setores; 23) - Ofício GAB. nº 225/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 39/2011, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a
remuneração dos supervisores de agente vetor; 24) - Ofício GAB. nº 226/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 38/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à
respeito de informações sobre diferença salarial entre o cargo de monitor de
informática e técnico de informática; 25) - Ofício GAB. nº 227/2011, do Executivo
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Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 35/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre
precatórios pagos na atual Administração Municipal; 26) - Ofício GAB. nº 229/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 37/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à
respeito de informações sobre o recebimento de 1 (um) notebook para cada professor
da rede municipal de ensino por parte da Administração Municipal; 27) – Ofício GAB.
nº 230/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção
ao Pedido de 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;
28) - Ofício GAB. nº 231/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Requerimento nº 121/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, solicitando o envio a esta Casa de Leis, de listagem com
todos os cargos dos servidores, com nome dos ocupantes, salário nominal, adicionais,
promoções de cada um, bem assim, a secretaria a qual está lotado; 29) - Ofício nº
41/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
38/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a ressarcir despesas com utilização de
veículos automotores particulares em serviços públicos municipais. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
30) - Ofício nº 42/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 39/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 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: 31) – Indicação nº
145/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de fornecer espaço físico, mesmo que
provisoriamente, ao Ministério do Trabalho, para que os funcionários nele lotados,
possam desenvolver suas funções a contento em prol dos trabalhadores de
Pirassununga; 32) – Indicação nº 146/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar sejam realizados os serviços necessários de manutenção na Praça dos
Cajueiros, em essencial, com relação às passarelas que tem mais urgência, devido ao
estado caótico que se encontram, com objetivo de atender reclamos dos moradores
da Cidade Jardim, que se utilizam daquele espaço público; 33) – Indicação nº
147/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o recapeamento das ruas
nas proximidades onde se realiza as feiras livres, nas proximidades da área do
Exército; 34) – Indicação nº 148/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de vistoriar as
árvores plantadas na Rua Terezinha Rodrigues, próximo ao número 1.296, Jardim
Ferrarezzi, e proceder com a poda e outros serviços necessários visando não
prejudicar o solo, rede de energia elétrica, etc; 35) – Indicação nº 149/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de asfaltar a Estrada Vicinal que dá acesso a
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e a nova Estação de
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Tratamento de Esgoto; 36) – Indicação nº 150/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de,
em parceria com o Governo do Estado, disponibilizar verba para a construção de um
prédio próprio para instalação e desenvolvimento do Projeto Guri, de grande alcance
social e cultural, que não pode passar desapercebidos pelos Poderes Públicos; 37) –
Indicação nº 151/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar de placas de trânsito,
pintura de faixas para pedestres e pintura das lombadas nas imediações do
cruzamento da Rua Rio Grande do Sul e Avenida Martimiano dos Santos,
minimizando a probabilidade de acidentes no local; 38) – Indicação nº 152/2011, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de instalar nas imediações do Conservatório Municipal de
Música “Cacilda Becker”, placas sinalizadoras de trânsito, bem como, pintura de faixas
para pedestres, prevenindo acidentes, pois o movimento de veículo aumentou
consideravelmente naquelas imediações; 39) – Indicação nº 153/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de deslocar Guarda Municipal para a EMEIEF “Catharina Sinotti”, Jardim
Kamel, nos horários de entrada e saída dos alunos, com objetivo de orientar o trânsito
de veículos nas ruas próximas à Escola e proporcionar maior segurança as crianças
que adentram e deixam o Estabelecimento de Ensino; 40) – Indicação nº 154/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de fornecer tintas para a Associação de Bairros do Jardim das
Laranjeiras, que seus membros se comprometem a realizar a pintura do piso da
quadra, que está necessitando dessa melhoria, indicando ainda, que o procedimento
seja oferecida às outras Associações de Bairros, que se comprometam a fornecer
mão de obra para pintura das quadras do bairro, quando receberem a tinta da
Administração; 41) – Indicação nº 155/2011, de autoria do Vereador Wallace Anaias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de dotar de
iluminação pública, os finais das Ruas Santa Helena e Santa Maria, Vila Santa Fé;
42) - Pedido de Informações nº 42/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, à
respeito de informações sobre a construção da Estação de Tratamento de Esgoto –
E.T.E.; 41) - Pedido de Informações nº 43/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, à respeito de informações sobre o Projeto Guri, realizado junto a
Escola “General Asdrúbal da Cunha”, Vila Pinheiro. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 42) - Requerimento nº 158/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por seis edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 37/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 43) - Requerimento nº 159/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Ademir Alves Lindo, após aprovação pelo Plenário, para que envie para
esta Casa de Leis, cópia de todos os autos do processo licitatório, inclusive capa, que
deu origem à compra de área de propriedade Municipal na Via Anhanguera, pela
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Firma Sotrange. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 44) Requerimento nº 160/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa
e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
com o Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, Secretário Municipal de Educação, Prof.
Orlando Bastos Bonfim e Prof. José Luiz Poli, idealizador do Projeto, pela implantação
do Programa Palma, na EMEIJA CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”, na Vila Esperança, com
utilização de aparelhos celulares. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
45) - Requerimento nº 161/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao
Senhor Luiz Carlos Franco de Souza, pelos relevantes serviços prestados à Praça
Pública do Jardim Eldorado. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) Requerimento nº 162/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações e
agradecimentos ao Deputado Estadual Antonio Salim Curiati, pela intervenção junto
ao Governo do Estado, pleiteando asmelhorias necessárias junto ao leito asfáltico da
Rodovia SP-225, trecho Analândia à Aguaí. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 47) - Requerimento nº 163/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações com à Equipe de Mountain Bike da Secretaria Municipal de
Esportes, que tão bem representou nossa cidade no Município de Sertãozinho a 2ª
Etapa da Copa Aliga, galgando o grupo o vice-campeonato por conjunto. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 164/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com à Secretaria Municipal de Esportes, na
pessoa de seu Secretário, Alessandro Pedro Marangoni, pela organização da 1ª Etapa
do 4º Circuito de Rua de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 49) - Requerimento nº 165/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações com à Associação Cesário de Judô, que tão bem representou com
seus atletas, as cores de Pirassununga, na cidade de Rio Claro, junto VIII Copa Uadi
Mubarac de Judô. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) Requerimento nº 166/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações com
a Colaboradora Fixa do Jornal “O Movimento”, Graça Santos, que formalizou a
matéria, e também com o Dr. Eduardo Adnet, Médico Psiquiatra, que deu o suporte
científico das informações sobre a ciência da psiquiatria. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 167/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com a Polícia Civil de Pirassununga, pelos
relevantes serviços que vêm prestando à sociedade corimbatá. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 168/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
elevados agradecimento ao Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado,
pelos valiosos préstimos que o Nobre Parlamentar vem realizando em prol de nossa
comunidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 53) - Requerimento
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nº 169/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações com o cidadão Maurício
Donizetti Ramos, pelo exemplo de cidadania que demonstra cuidando da praça
pública em frente a sua residência, junto ao Parque Clayton Malaman, substituindo
tarefa que compete ao Poder Público. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 54) - Requerimento nº 170/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –
ETEC “Ten. Av. Gustavo Klug” e a todos os estagiários que estão engajados no auxílio
aos atletas que disputam o Campeonato Varzeano 2011 em Pirassununga, pelos
excelentes serviços profissionais que estão desenvolvendo em prol do Esporte de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) - Requerimento
nº 171/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira
Jardim, conseguir verbas para serem aplicadas nos Conjuntos Habitacionais da
CDHU, existentes em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 56) - Requerimento nº 172/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Carlos Giannazi, para que envie verba à Pirassununga, no importe de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), com visos a construção de uma Unidade Básica de
Saúde ou uma Escola, para servir os Bairros: Jardim Margarida, Jardim Leonor
Cristina, Jardins Veneza I e II, Jardim Itália e Vila Pinheiro. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº 173/2011, de autoria de todos os edis,
consignando votos de congratulações e agradecimentos ao Deputado Estadual
Feliciano Filho, do Partido Verde, pela verba que destinou à Pirassununga, visando ao
controle e população de cães e gatos. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 58) - Requerimento nº 174/2011, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno
e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Décio Gomes de Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) Requerimento nº 175/2011, 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 Edairto Hernandes. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 176/2011, 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 da
Professora Eudoxia Cera Cardoso. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 61) - Requerimento nº 177/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Santina Pierobom Colucci. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 62) - Requerimento nº 178/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Silvia da Silva. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Wallace Ananias de Freitas
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Bruno consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, o qual fez uso da Tribuna, sendo aparteado pelos Vereadores
Almiro Sinotti e Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito Vereador Almiro
Sinotti, usou da palavra. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo
Eduardo Caetano Rosa sendo aparteado pelos Vereadores Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno. Logo após, usou da
palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que assumisse a direção dos trabalhos
para que ele pudesse fazer uso da palavra. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio
José Barreiros. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, e não
havendo mais Vereadores inscritos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 37/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) – Segunda 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. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 29/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre aumento de número de vagas e
criação de emprego permanente no quadro de servidores da Autarquia Municipal.
Usou da palavra o Vereador Almiro Sinotti, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. O Vereador Almiro Sinotti requereu o adiamento
da apreciação do Projeto de Lei nº 29/2011 por 2 (duas) sessões. Após discussão em
plenário sobre o pedido, o Vereador Almiro Sinotti retificou solicitando o adiamento da
matéria por 1 (uma) sessão sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário
se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o
Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais vereadores
inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada a
presente sessão, tendo falta da mesma o Vereador Natal Furlan. 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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