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Ata nº 2626 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
21 de março de 2011. Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e onze,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2626ª 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 2625 da Sessão Ordinária de 14 de março 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 da Instituição Soler de Ensino; 02) – Jornal a Força dos Aposentados, Ano
05, nº 14, 02/2011; 03) – Jornal da Câmara, Ano 13, nº 2578; 04) – E-mail da Câmara
Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia da Moção de Apelo, de autoria do
Vereador Rodrigo da Silva, visando agilizar a tramitação e aprovação do Projeto de
Lei nº 2889/2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Profissionais de Artes Marciais e dá outras providências; 05) – Convite
da Pastoral da Criança, para o “Encontrão Diocesano”, dia 03/04/2011; 06) –
Comunicado SDG nº 12/2011, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 07) –
Convite do Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo para a palestra “O Cerimonial
da Prefeitura de São Paulo”, dia 28/03/2011; 08) – E-mail da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, convidando para a “Videoconferência Relações de Consumo
e Discriminação Étnico-Racial”, dia 22/03/2011; 09) – E-mail de Druziani, convidando
para reunião com todas as Entidades do Município, sobre repúdio ao novo Presídio na
região de Pirassununga; 10) – E-mail do Conselho de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, sobre o termo de convênio com os
municípios para recepção de denúncia contra racismo e discriminação racial; 11) –
Ofício Circular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
comunicando a transferência de recursos destinados à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 13.765,60); 12) – Ofício do Deputado Federal Dimas Ramalho,
comunicando informações do novo contato (Gabinete Parlamentar) em Brasília; 13) –
Ofício nº 88/2011, da OAB Subseção Pirassununga, em atenção ao Ofício nº
224/2011, manifestando-se contra a construção da unidade prisional, em área de
terras do Município de Santa Cruz da Conceição; 14) – Ofício nº 08/2011, da Loja
Simb. Barão de Ramalho, em atenção ao Ofício nº 250/2011, manifestando-se contra
a construção da unidade prisional, em área de terras do Município de Santa Cruz da
Conceição; 15) – Ofício ILP nº 29/2011, acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 73/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que consignou votos de congratulações ao Instituto do Legislativo Paulista – ILP pelos
frutos que já tece o “III Encontro Estadual de Agentes Públicos”; 16) – Ofício nº
36BPMI-114/300/11, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atenção ao
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Requerimento nº 05/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para tomada de providência com relação a um imóvel (barraco), construído nas
proximidades do lote 13 da Rua José Prado dos Santos Filho, Jardim Millenium,
encontra-se servindo de abrigo para traficantes e usuários de drogas; 17) – Ofício de
Ricardo Missão, Repórter do Jornal “O Movimento”, agradecendo o apoio recebido
pelos Vereadores: Antonio Carlos Duz, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Otacilio José
Barreiros e Roberto Bruno, à respeito da situação do atual estado da Biblioteca
Municipal “Chico Mestre”, que sofreu a perda de livros e títulos, em razão da água da
chuva que atingiu suas instalações; 18) – Ofício nº 23/2011, do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga, SAEP, em atenção à Indicação nº 56/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa cessar as irregularidades no
tratamento de esgoto nas proximidades dos Bairros Jardim Verona II e Terras de San
José; 19) – Ofício SEPLAN nº 31/2011, da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, em atenção ao Requerimento nº 81/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que solicitou o envio do mapa completo
dos Bairros Jardim Itália e Vila Santa Fé com identificação das áreas comerciais,
institucionais, residenciais, industriais, de lazer e verde; 20) – Requerimento do
Vereador Almiro Sinotti, solicitando a retirada do Pedido de Informações nº 25/2011,
sobre o Centro Comercial em Cachoeira de Emas; 21) – Ofício nº 02/2011, do
Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao mês de janeiro de 2011,
da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 22) – Ofício nº 135/2011, do Executivo
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações da Comissão de Urbanismo, Obras
e Serviços Públicos, visando instruir o Projeto de Lei nº 17/2011, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
1.108.900,00; 23) – Ofício GAB. nº 148/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Administração, em atenção ao Pedido de Informações nº 18/2011, de
autoria do Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre a recente
construção do Centro de Convenções nas imediações do Parque Municipal
Temístocles Marrocos Leite; 24) - Ofício GAB. nº 136/2011, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 21/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações
sobre a construção de uma quadra poliesportiva no Jardim Elite; 25) - Ofício GAB. nº
138/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 22/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, à respeito de informações sobre a construção de uma pista de skate na Zona
Norte; 26) - Ofício GAB. nº 137/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 19/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito da captação de
águas pluviais na Avenida Padre Antonio Van Ess, principalmente no trecho
compreendido entre a Diselp e a Ford; 27) - Ofício GAB. nº 134/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao 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; 28) - Ofício GAB. nº 130/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 20/2011, de autoria
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dos Vereadores: Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre a constituição de uma Comissão Municipal de Trânsito; 29) – Ofício
GAB. nº 141/2011, do Secretário Municipal de Governo, solicitando duas cópias
autenticadas do Termo de Posse de Prefeito; 30) - Ofício nº 31/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 29/2011, que dispõe sobre
aumento de número de vagas e criação de emprego permanente no quadro de
servidores da Autarquia Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 31) - Ofício nº 32/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 25/2011, que
visa aumentar o número de empregos permanentes mensalistas que especifica, no
quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº 33/2011 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 26/2011, que
visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o
Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) - Ofício nº
36/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
30/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar subvenção social à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 34) - Ofício nº 34/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 27/2011, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº
3.980, de 25 de junho de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2011. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 35) - Ofício nº 35/2011 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 28/2011, que visa autorizar abertura de crédito
adicional especial, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), destinado a
atender inclusão de nova ação nº 2466 – Programa de Identificação e Controle da
População de Cães e Gatos. 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: 36) – Indicação nº
73/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar novas lixeiras na área central
da cidade, principalmente nas proximidades da Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos,
promovendo melhor aspecto visual para o centro da cidade; 37) – Indicação nº
74/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar reparos necessários na
Estrada da Santa Tereza, promovendo inclusive, o pedregulhamento do leito
carroçável, em toda sua extensão, principalmente no trecho de acesso aos
pesqueiros; 38) – Indicação nº 75/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar ao
Setor de Posturas uma fiscalização rigorosa em todos os bairros da cidade para evitar
abusos por parte de construções e transtorno aos pedestres; 39) – Indicação nº
76/2011, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de providenciar melhorias na estrada municipal do
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Bairro Rural do Ramalho; 40) – Indicação nº 77/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a contratação de novos professores para assumir os cargos em aberto,
utilizando-se, se possível concursos já realizados; 41) – Indicação nº 78/2011, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de contratar mais monitores para as escolas municipais; 42) –
Indicação nº 79/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar um espaço para exposição
dos trabalhos de artistas literários de Pirassununga; 43) – Indicação nº 80/2011, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de ordenar as melhorias necessárias na infraestrutura do
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”; 44) – Indicação nº 81/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover os reparos necessários na quadra de esportes do Jardim
Lauro Pozzi, entrando em contato com o setor competente para que tome as
providências com relação ao poste que se encontra inclinado e correndo risco de cair,
podendo causar acidentes com resultados imprevisíveis; 45) – Indicação nº 82/2011,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de criar estacionamento para veículos na Avenida
Capitão Vasconi, junto ao muro do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado para
proporcionar mais vagas de estacionamento; 46) – Indicação nº 83/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de calçar, iluminar e limpar o campo de malha e área destinada à
construção de praça entre as ruas Brigadeiro Eduardo Gomes e Eny Albertina, Vila
Redenção, para fruição da comunidade da Vila Redenção; 47) – Indicação nº 84/2011,
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; 48) - Pedido de Informações nº 29/2011, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre o Projeto
de Lei nº 23/2011, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 49) - Pedido de
Informações nº 30/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à
respeito de informações sobre a colocação de placa alertando que é proibido jogar lixo
ao lado da Escola Estadual Asdrúbal da Cunha; 50) - Pedido de Informações nº
31/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre as atividades desenvolvidas pelos salva-vidas em Cachoeira de
Emas; 51) - Pedido de Informações nº 32/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre ocupação indevida de área
verde 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: 52) - Requerimento nº 103/2011, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado sob
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regime de urgência, o Projeto de Lei nº 25/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que visa aumentar o número de empregos permanentes e mensalistas que especifica,
no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 53) - Requerimento nº 104/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia,
para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 30/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar subvenção
social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento
nº 105/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por sete edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, para ser apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 31/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa instituir na Secretaria Municipal de Esportes de Pirassununga o
“Programa Segundo Tempo para atendimento a crianças e adolescentes de 7 à 17
anos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55)
- Requerimento nº 106/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Ademir Alves Lindo, para que envie cópia do contrato formado com a empresa Silos
Santa Rita Ltda, sobre autorização de comodato de uma área de terras da
Municipalidade, bem assim, cópia da matrícula atualizada do imóvel em comodato.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 107/2011,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, visando
providenciar ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para
serem destinadas ao Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
57) - Requerimento nº 108/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Antonio Carlos de
Campos Machado, visando o envio de cursos técnicos, de arbitragem e recreação a
serem ministrados aos profissionais da área. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 58) - Requerimento nº 109/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Secretário de Esporte, Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo, Jorge Pagura, para que permita a implantação de
um Centro de Excelência em Atletismo e Ginástica em Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) - Requerimento nº 110/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Jorge Pagura,
para que permita a implantação do Projeto Esporte Social, em Pirassununga,
beneficiando nossa população, especialmente do Bairro Vila Santa Fé. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 111/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado, visando o envio de materiais
esportivos e recreativos à Secretaria Municipal de Esportes para realização de suas
atividades. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 61) - Requerimento nº
112/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando o envio de
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verba para a construção de novas instalações para a Biblioteca Municipal “Chico
Mestre” ou para adequação do atual prédio, oferecendo melhor atendimento aos
usuários. Neste momento, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Colocado em
votação o Requerimento nº 112/2011, foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 62) - Requerimento nº 113/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson
Marquezelli, visando providenciar, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) para serem destinadas ao Município. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 63) - Requerimento nº 114/2011, de autoria dos Vereadores
Roberto Bruno, Almiro Sinotti e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais cinco
edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli,
pela conquista do importe de R$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil
reais) para a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 64) - Requerimento nº 115/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações à nova equipe do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Mogi Guaçu, pela realização da 45ª Reunião, no Centro de Eventos da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 65) - Requerimento nº 116/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Aldo Demarchi, para que envie verba no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de instrumentos musicais para o
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 66) - Requerimento nº 117/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Guilherme Campos Júnior, para que envie verba no importe de R$
100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de instrumentos musicais para o
Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 67) - Requerimento nº 118/2011, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o Programa do Gildinho, pelos 2 anos de excelentes serviços
prestados aos Municípios de nossa região. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 68) - Requerimento nº 119/2011, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Cirilo dos Santos. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 69 - Requerimento nº 120/2011, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Valentim Baccarin. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a
leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Wallace Ananias de Freitas 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, sendo aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, o já
inscrito Vereador Roberto Bruno, usou da palavra, sendo aparteado pelos Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da
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palavra o Vereador inscrito Almiro Sinotti sendo aparteado pelos Vereadores Natal
Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Logo após, usou da palavra o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Natal
Furlan e Almiro Sinotti. 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 pelo Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos,
usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros. Por fim, o já inscrito
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, usou da palavra, sendo
aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 25/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o
número de empregos permanentes e mensalistas que especifica, no quadro de
servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 30/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar subvenção social à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 31/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
instituir na Secretaria Municipal de Esportes de Pirassununga o “Programa Segundo
Tempo para atendimento a crianças e adolescentes de 7 à 17 anos e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 09/2010, que visa alterar e acrescentar
dispositivos na Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei
Complementar nº 80, de 30 de novembro de 2007, que dispõe sobre o zoneamento
urbano e rual do Município de Pirassununga. Retirado ante à ausência de pareceres
das Comissões Permanentes. 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 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 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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