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Ata nº 2622 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
21 de fevereiro de 2011. Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e
onze, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2622ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número
legal, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou abertos
os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2621 da Sessão Ordinária de 14 de
fevereiro 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
Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e
Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Jornal “A
Força dos Aposentados SINDNAPI”, Ano 05, nº 13, 01/2011; 02) – Revista CRMV-SP,
Ano XVII, nº 45; 03) – Revista NTU Urbano, Edição nº 160, 12/2010; 04) – Revista
Vou Contar, nº 19, de 11 a 12/2010; 05) – Ofício nº 20/2011, da Delegacia de Polícia
de Pirassununga, encaminhando o relatório mensal dando conta do expressivo índice
de casos esclarecidos pela Polícia Civil de Pirassununga, no mês de 12/2010; 06) –
Ofício nº 17/2011, do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, informando
sobre a eleição de Conselheiros Representantes da Sociedade Civil deste Conselho,
para o mandato de 2011/2013, realizada dia 04/02/2011; 07) – Ofício nº 92/2010, do
Delegado de Polícia de Pirassununga, Sr. Tabajara Zuliani dos Santos, justificando à
ausência no Ato Solene de outorga do Título “Guarda Municipal do Ano”, dia
21/02/2011; 08) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, para eleição a “Rainha e o Rei Momo do Carnaval
2011”, dia 25/02/2011; 09) – Ofício nº 408/2011, da Caixa Econômica Federal,
informando o desembolso financeiro de (R$ 767.899,47), destinados ao SAEP,
referente à parcela do Contrato de Empréstimo do FGTS nº 060.000-16, do programa
Pró Saneamento; 10) – Ofício nº 94/2011, da Delegacia de Polícia de Pirassununga, à
respeito de Projeto de Lei, que visa disciplinar e amenizar grave problema que se
instalou ao das Avenidas Newton Prado e Felipe Boller Júnior, região central da
cidade, com a aglomeração de pessoas de má conduta, racha de veículos, veículos
estacionados com aparelhos e som em volume altíssimo, consumo de bebidas
alcoólicas por menores e adolescentes e tráfico de substâncias entorpecentes; 11) –
Telegrama da Presidenta eleita da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 489/2010, de autoria de
todos os Edis, que enviou mensagem de congratulação pela eleição à Presidência da
República Federativa do Brasil; 12) – Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, encaminhando exemplar contendo a Lei Orgânica deste Tribunal de Contas
(Lei Complementar nº 709, de 14/01/1993), de seu atual Regimento Interno e das Leis
Complementares nºs: 979, de 08/12/2005 e 1110, de 14/05/2010; 13) – Ofício Circular
nº 01/2011, da Câmara Municipal de Guarujá, comunicando a Mesa Diretora eleita
para o biênio 2011/2012; 14) – Comunicado nº CM268720/2010, informando a
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liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Professor Paulo de Barros Ferraz, (R$ 1.576,80); 15) – Comunicado nº
CM268721/2010, informando a liberação de recursos financeiros à Associação de
Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. Manoel Jacintho Vieira de Moraes, (R$
1.518,00); 16) – Comunicado nº CM268722/2010, informando a liberação de recursos
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Profª. Osmarina
Sedeh Padilha, (R$ 1.518,00); 17) – Comunicado nº CM268723/2010, informando a
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Cel Franco, (R$ 1.133,10); 18) – Comunicado nº CM268724/2010, informando a
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Prof. Dr. René Albers, (R$ 1.635,60); 19) – Comunicado nº CM268726/2010,
informando a liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da
Escola Estadual da EMEIEF Catharina Sinotti, (R$ 1.545,30); 20) – Comunicado nº
CM268725/2010, informando a liberação de recursos financeiros à Associação de
Pais e Mestres da Escola Estadual da EMEF Prof. Próspero Grisi, (R$ 1.654,50); 21) –
Ofício nº 04/2011, da Câmara Municipal de Campinas, acusando e agradecendo o
recebimento do Ofício, que comunicou a constituição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Pirassununga; 22) – Comunicado nº 01/2011, da Interlegis, informando
sobre os cursos oferecidos em 2011 em diferentes áreas de interesse da comunidade
legislativa, na modalidade Educação a Distância via Internet; 23) – Convite da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para o III Encontro Estadual de
Agentes Públicos, dias 23 e 24/02/2011; 24) – Ofício do Presidente da Câmara,
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando os balancetes da Receita
e Despesas, referente ao mês de 01/2011; 25) – Ofício nº 178/2011, da Associação
Ambiental Paiquerê, a respeito dos Ofícios nºs: 131/2010 e 133/2010, que deram
origem ao processo nº 2411/2010, protocolados na Prefeitura Municipal de
Pirassununga, referente à proposta de modificações do zoneamento do município; 26)
– Ofício GAB. nº 83/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 01/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sobre um acidente com caminhão que retirou a cancela que
existia logo na entrada da estrada do Bairro Vertentes do Mamonal; 27) – Ofício GAB.
nº 90/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 02/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sobre verba destinada para realização de melhorias na
praça da Rua Silvio Tirone; 28) – Ofício GAB. nº 86/2011, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 03/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre informações a respeito
da classificação da cidade de Pirassununga no Projeto Município Verde Azul da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 28) – Ofício GAB. nº 89/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 04/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre a conservação dos museus
de nossa cidade, Dr. Fernando Costa e Ecomuseu “Prof. Manuel Pereira de Godoy”;
29) - Ofício nº 21/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 20/2011, que visa autorizar inclusão de isenções de renúncia de receita e
compensação na Lei nº 3.980, de 25 de junho de 2010, a Lei de Diretrizes
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Orçamentárias para o exercício de 2011. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 30) - Ofício nº 22/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 21/2011, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos a Escola de
Samba e Bloco Carnavalesco deste Município, a título de suprimento de déficit e como
forma de incentivo à manifestação da cultura e dá outras providências. 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 23/2011, de autoria dos Vereadores: Almiro Sinotti e
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de recapear as ruas da Vila Real, executando um serviço mais
condizente com a realidade daquelas ruas, bem assim, executar serviços visando um
melhor escoamento de águas pluviais; 32) – Indicação nº 24/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de pintar faixa defronte a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos
Aflitos; 33) – Indicação nº 25/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
manutenção e melhorias na Unidade de Saúde da Família – Centro I; 34) – Indicação
nº 26/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de oferecer maior segurança às
feiras livres do Município, com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar
para evitar e solucionar ocorrências; 35) – Indicação nº 27/2011, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Almiro Sinotti, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de exigir e fiscalizar o cumprimento das Leis
Municipais nºs: (3917/2010, que dispõe sobre a colocação de painel opaco entre
caixas nas agências bancárias); e (3915/2010, que proibi a utilização de capacetes no
interior de estabelecimentos comerciais e locais de acesso ao público); 36) –
Indicação nº 28/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de reformar e colocar cobertura nas
quadras existentes no Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite”; 37) – Indicação nº
29/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar trabalhos na Praça Bellarmino Del
Nero, referente a constante presença de desocupados e usuários de drogas, visando
resgatar e promover pessoas que querem e necessitam de ajuda naquela região; 38)
– Indicação nº 30/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir na região sul, uma
EMAIC, semelhante àquela existente na Zona Norte; 39) – Indicação nº 31/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a limpeza do final da Avenida Presidente Médici há área
ambiental que está sofrendo despejo de lixo, colocando-se placas e efetuando a
constante fiscalização do local; 40) – Indicação nº 32/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de manter
entendimento com o Ministério da Educação visando ser beneficiada Pirassununga,
com o Projeto Pró Infância; 41) – Indicação nº 33/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
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possibilidade de determinar o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP,
instalar canaletas nos locais, Rua Porto Rico, próximo aos nºs: 852 e 853, Vila
Esperança e Rua João Vieira Sardinha, Jardim São Valentim; 42) – Indicação nº
34/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar as melhorias necessárias na
Estrada que se inicia nas proximidades da Viação Pirassununga até a SP-225,
atendendo reivindicações dos proprietários de terras que se utilizam dessa vicinal
para escoamento de seus produtos; 43) – Indicação nº 35/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de determinar o conserto no asfalto da Rua José Baroni, próximo ao
cruzamento com a Rua Joaquim Francisco de Oliveira, Parque Clayton Malaman,
sanando o problema apontado; 44) – Indicação nº 36/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de providenciar a instalação de alambrado próximo a Rua João Antonio
Merighe e também a instalação de placas informando aos Munícipes sobre a área,
afim de estar garantindo a segurança de curiosos e protegendo área de
responsabilidade do Município; 45) - Pedido de Informações nº 08/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito de informações sobre informações
à respeito da criação de uma Secretaria ou Setor de Defesa Civil; 46) - Pedido de
Informações nº 09/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito da
construção de salas de aula na Creche Municipal “Dr. Paulo Marsíglio”; 47) - Pedido
de Informações nº 10/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
à respeito de informações sobre a construção da pista de skate na Zona Norte; 48) Pedido de Informações nº 11/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre a construção de uma quadra poliesportiva no
Jardim Elite e a implantação de calçada ao redor da área de lazer do Bairro; 49) Pedido de Informações nº 12/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre a destinação ao prédio ocioso, de propriedade
da Municipalidade, presente na Vila Santa Fé; 50) - Pedido de Informações nº
13/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre o valor mensal pago pelos serviços prestados pelos Conselheiros
Tutelares; 51) - Pedido de Informações nº 14/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a presença de caseiros em
escolas e imóveis de propriedade da Municipalidade; 52) - Pedido de Informações nº
15/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre a instalação de placa denominativa à Rua Ignêz Rosolem Alves,
Jardim Millenium; 53) - Pedido de Informações nº 16/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a retirada do
ponto de ônibus defronte a nova loja da Ritmo Veículos; 54) - Pedido de Informações
nº 17/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre a ocupação por criadores de cavalo e outros animais, entre as
Ruas Lauro Wadt e José Benedito Humberto, Jardim Verona II. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 55) - Requerimento nº 32/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
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para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 20/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
inclusão de isenções de renúncia de receita e compensação 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 dos presentes; 56) - Requerimento nº 33/2011, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Padre Cleiton Rodrigues Bugari, pela
assunção ao cargo de Pároco da Igreja Matriz de Santo Antonio, ocorrido no último dia
20/02/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº
34/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por oito edis,
consignando votos de congratulações à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, pelo transcurso de passagem de seu 109º Aniversário de Fundação,
ocorrido dia 09/02/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) Requerimento nº 35/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações aos Repórteres presentes
em Pirassununga, pelos excelentes trabalhos em nossa sociedade. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) - Requerimento nº 36/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a vinda do Projeto Pró Infância para
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento
nº 37/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
ao novo Secretário de Segurança Pública, Coronel Emílio Wagner Jorge Kourrouski,
pela assunção ao cargo de Secretário Municipal de Segurança Pública. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 61) - Requerimento nº 38/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Rotary Club de Pirassununga, pela passagem de seus 71 anos de
existência, ocorrido dia 08/02/2011. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 62) - Requerimento nº 39/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Cantora Daniele Fabiana de Souza, pelo destaque na música gospel em
Pirassununga e região. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 63) Requerimento nº 40/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Dimas
Eduardo Ramalho, visando a destinação do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) para o recapeamento da Vila Real e Jardim Ferrarezzi. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 64) - Requerimento nº 41/2011, de autoria dos
Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Francisco de Assis Fermoseli. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 65) - Requerimento nº 42/2011, de autoria dos
Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jair dos Santos.
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Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos o Sr.
Presidente Wallace Ananias de Freitas Bruno, suspendeu a sessão por até 05 (cinco)
minutos, para colheita de assinaturas dos projetos. Reaberto os trabalhos o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Em seguida usou da palavra o Vereador inscrito Roberto
Bruno. Logo após, o já inscrito Vereador Almiro Sinotti, usou da palavra. Usou da
palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. A seguir, o já inscrito Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, usou da palavra. Logo após, usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente, após reassumir os
trabalhos, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 20/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de
isenções de renúncia de receita e compensação 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 dos presentes; 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
02/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa criar dispositivos na Lei nº 4.022,
de 15 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa do Município para
o exercício de 2011. Foi apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Foi
adiada a apreciação do Projeto, a pedido do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho por uma (01) sessão; 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
04/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.315.000,00. Retirado
na forma do artigo 38 do Regimento Interno. 04) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 10/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 832.229,31. Retirado na
forma do artigo 38 do Regimento Interno. 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 12/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 256.000,00. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
13/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 201.228,37. Retirado na
forma do artigo 38 do Regimento Interno. 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 14/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 152.478,36. Retirado na
forma do artigo 38 do Regimento Interno. 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 15/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 461.000,00. Retirado na
forma do artigo 38 do Regimento Interno. 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 16/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 811.000,00. Retirado na
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forma do artigo 38 do Regimento Interno. 10) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
nº 17/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.108.900,00. Retirado
na forma do artigo 38 do Regimento Interno.11) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 18/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 233.980,65. Retirado na
forma do artigo 38 do Regimento Interno. 12) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 06/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visa alterar
dispositivo da Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006, para dispor sobre
instalação elétrica, iluminação e telefônica subterrânea. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão, o
Projeto de Lei Complementar nº 06/2010 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 13) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 07/2010, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, visa incluir dispositivo na Lei
Complementar nº 72, de 12/12/2006, para dispor sobre demolição de prédios
abandonados. Foi apresentada a Emenda nº 01/2011, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado em Primeira Discussão,
o Projeto de Lei Complementar nº 06/2010 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes, bem como a emenda apresentada. 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 já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros.
Em seguida, o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho usou da
palavra. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Almiro Sinotti, sendo
aparteado pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros. 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno, sendo
aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros e Almiro Sinotti. Não havendo
mais vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, após
reassumir os trabalhos, convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a
População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre os Projetos de Lei
nºs: 07/2011, 08/2011 e 09/2011, que visam a Reforma e Ampliação da USB Jardim
Limoeiro, dia 22/02/2011, às 09 horas na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”.
Convidando também, para a Audiência Pública que versará sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 09/2010, que visa alterar e acrescentar dispositivos na Lei
Complementar nº 80, de 30 de novembro de 2007, que “dispõe sobre o zoneamento
urbano e rural do município de Pirassununga”, dia 23/02/2011, às 19 horas, na Sala
das Sessões “Dr. Fernando Costa”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma, o Vereador Antonio
Carlos Duz. 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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