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Ata nº 2635 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de maio de 2011. Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e onze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2635ª 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, 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 2634 da Sessão
Ordinária de 16 de maio de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada
aprovada. O Sr. 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. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto da
Masterlegis sobre o curso, “Processo Legislativo e a Administração da Câmara; 02) –
E-mail do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do
Estado de São Paulo, informando sobre Edital de Seleção de Conselheiros – CPDCN
2011; 03) – Convite da Câmara Municipal da Estância de Ibirá, para o curso de
Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas”,
dias 30 e 31/05/2011; 04) – E-mail da Diretoria da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga, confirmando a presença de seu
Diretor, Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, na Sessão Solene alusiva ao transcurso
do Centésimo Aniversário de Fundação da Escola Estadual Pirassununga, dia
06/06/2011; 05) – E-mail do Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra do Estado de São Paulo, informando sobre a prorrogação do
prazo de entrega de documentos para a Seleção de Conselheiros CPDCN-2011, até
dia 25/05/2011; 06) – Ofício do Comandante da Academia da Força Aérea, em
atenção ao Requerimento nº 259/2011, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de
Freitas Bruno, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Lorival César Oliveira
Moraes, que consignou votos de congratulações ao Esquadrão de Demonstração
Aérea – EDA, pela passagem de seus 59 anos de alegria e animação, no último dia
14/05/2011; 07) – Convite da Escola Técnica de Pirassununga, Centro Paula Souza,
para o evento “Noche Hispánica México”, dia 26/05/2011; 08) – Convite da Comissão
Organizadora do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga,
para reunião, visando a formação do Fórum Municipal do DCA, dia 31/05/2011; 09) –
Convite do Poder Judiciário de Pirassununga, para a palestra “Rede Social:
Problemas Complexos exigem Soluções Compartilhadas”, dia 03/06/2011; 10) – Ofício
do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, a respeito da Data Base do
dissídio anual dos servidores públicos municipais; 11) – Telegrama do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde,
para o Fundo Municipal de Saúde de Pirassununga, (R$ 96.000,00); 12) – Ofício nº
04/2011, da Secretaria Municipal de Educação, em atenção ao Requerimento nº
252/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que consignou votos
de congratulações ao Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”, pela
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brilhante iniciativa na série de apresentações com seus professores e alunos para
homenagear as mães que fazem parte da escola; 13) – Ofício nº 05/2011, do
Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao mês de 04/2011, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 14) – Ofício GAB. nº 281/2011, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 47/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre os
terrenos localizados no Jardim das Laranjeiras, que são de propriedade da COHAB de
Ribeirão Preto; 15) – Ofício GAB. nº 293/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 48/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito do Projeto Cidade Digital; 16) –
Ofício GAB. nº 297/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Requerimento nº 223/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno,
solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, para auxiliar o
Projeto “Escolinha de Futebol da Polícia Militar” através do envio de verbas para
ampliar suas instalações; 17) – Ofício GAB. nº 298/2011, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 222/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, solicitando intercessão do Deputado Estadual
Antônio Carlos de Campos Machado, para auxiliar o Projeto “Escolinha de Futebol da
Polícia Militar” através do envio de verbas para ampliar suas instalações; 18) – Ofício
nº 93/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
87/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância - CPAI. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) - Ofício nº
94/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
88/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Lar das
Crianças do Menino Deus. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) - Ofício nº 95/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 89/2011, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal Espírita de
Pirassununga - UMEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Resolução nº
02/2011, de autoria do Vereadores: Wallace Ananias de Freitas Bruno, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Hilderaldo Luiz Sumaio, Natal Furlan e Otacilio
José Barreiros. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 22) – Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, que visa conceder ao Dr. Esleibe Ghion, o título
de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Projeto de Decreto Legislativo nº
04/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que visa conceder a Profª. Ignez
Amélia de Moraes Ghion, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
24) – Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa conceder a SD PM Angela Carla Danielli,
o título de “Honra ao Mérito”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de
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Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 25) – Indicação nº
190/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de sanar as irregularidades existentes
no Jardim Anversa, onde entre um bloco e outro, estão jogando lixo e ainda o local
está servindo para reunião de drogados, fato que estão perturbando o sossego dos
moradores do local; 26) – Indicação nº 191/2011, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a pintura
do prédio onde se encontra instalado o Posto de Saúde da Vila Guimarães; 27) –
Indicação nº 192/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o
Executivo Municipal, contrate com a Santa Casa complementando os valores do
Sistema Único de Saúde para a realização das Cirurgias Eletivas, como vem
ocorrendo com outros Municípios, pagando mais uma vez o valor da tabela do
Sistema Único de Saúde – SUS, ou seja, dobrando o valor recebido pelos
procedimentos médicos/hospitalares; 28) – Indicação nº 193/2011, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
reativar o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, visando oferecer condições mais
dignas a esses Municípios; 29) – Indicação nº 194/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir praças nos moldes da que está sendo reformada na Avenida
Newton Prado proximidades da rotatória do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP na Vila São Pedro, Vila Santa Fé, Zona Norte e Zona Sul da
cidade; 30) – Indicação nº 195/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar
iluminação pública na praça e quadra do Jardim das Laranjeiras; 31) – Indicação nº
196/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar o curso para professores,
coordenadores de creche e demais funcionários ligados à educação, mantendo
contato com o Centro Paulista de Treinamento Emergência - CEPATRE; 32) - Pedido
de Informações nº 59/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
à respeito de informações sobre o Fundo Social de Solidariedade. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 33) - Requerimento nº 264/2011, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 73/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa acrescentar dispositivos na Lei nº 4.049, de 16 de
março de 2011. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 265/2011,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 74/2011, de
autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o número de empregos
permanentes mensalistas que especifica, no quadro de servidores da Municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 266/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 82/2011, de autoria do
Executivo Municipal, que visa reajustar em 7% os vencimentos dos servidores ativos,
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inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2011. Aprovado
por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 267/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 83/2011, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 7% os recursos
econômicos-financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP, a partir de 1º de maio de 2011. Aprovado por unanimidade de votos; 37) Requerimento nº 268/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 84/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em
7% os vencimentos dos servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2011. Aprovado por unanimidade de
votos; 38) - Requerimento nº 269/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 85/2011, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 7% os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal
de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2011. Aprovado por unanimidade de votos;
39) - Requerimento nº 270/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência,
o Projeto de Lei nº 86/2011, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 7% os
subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012. Aprovado
por unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 271/2011, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Resolução nº 01/2011, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar os subsídios dos Vereadores – Legislatura 2009/2012, a
partir de 1º de maio de 2011. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento
nº 272/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão da Eléktro, visando instalar na Rua Duílio
Benine, Jardim das Laranjeiras, postes de iluminação por ser uma questão de
segurança aos locais. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº
273/2011, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli, para que seja cedida
pela União, uma faixa de terras na Avenida Capitão Vasconi, que está sendo utilizada
pelo 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, visando a construção de
Estacionamento no local, para servir aqueles cidadãos que vão visitar seus entes
queridos junto à Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e Hospital São Camilo.
Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 274/2011, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao 2º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária
sediado em Pirassununga, na pessoa de seu Comandante 1º Ten PM Marcelo
Estevão de Oliveira, pela realização de “mega operação integrada”. Aprovado por
unanimidade de votos; 44) - Requerimento nº 275/2011, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Ciclista Roberto
Carlos da Silva Moreira, que pedalou sobre um bicicleta fixa, enfrentando o frio dos
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últimos dias, sono e outras dificuldades, até atingir 120 horas. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 276/2011, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Grupo de Voluntário no Combate ao Câncer – G.V.C.C., pela
realização de Chá Beneficente, no último dia 14/05/2011. Aprovado por unanimidade
de votos; 46) - Requerimento nº 277/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações à
Família Milan e o Gran Circo Guaraná com Rolha, pela encenação das peças
circenses na Praça Central “Conselheiro Antonio Prado”, dia 13/05/2011. Requerendo
ainda, que as congratulações sejam estendidas à Secretaria de Estado da Cultura e
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que proporcionaram a presença de peças
do Circuito Cultural Paulistano. Aprovado por unanimidade de votos; 47) Requerimento nº 278/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Alex
Manente, visando implantar a Vara do Juizado Especial Civil, bem assim, a aprovação
da criação da 4º Vara e da reforma do prédio do Fórum local. Aprovado por
unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº 279/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Luís Carlos Gondim, visando o destaque de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados em praças de lazer e áreas
esportivas na Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento
nº 280/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Luís Carlos Gondim,
visando o destaque de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem aplicados em
praças de lazer e áreas esportivas da Zona Sul da cidade. Aprovado por unanimidade
de votos; 50) - Requerimento nº 281/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Luís Felipe Baleia Tenuto Rossi, visando o empenho de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) a serem aplicados na área da saúde. Aprovado por unanimidade
de votos; 51) - Requerimento nº 282/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Luís Felipe Baleia Tenuto Rossi, visando a destinação de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para a construção de uma sede a “Casa de Abrigo” e “Lar de
Transição”. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 283/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a
destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Asilo São vicente de Paulo,
auxiliando a Entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº
284/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira
Jardim, visando a destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Asilo Nossa
Senhora de Fátima, auxiliando a Entidade em suas necessidades. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 285/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a destinação
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de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem aplicados na construção de uma quadra
poliesportiva no Jardim Elite. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento
nº 286/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira
Jardim, visando a destinação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao recapeamento
da Avenida Duque de Caxias Norte, junto ao Jardim São Valentim, e ruas da Vila
Belmiro. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 287/2011, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a
destinação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de móveis, materiais
ou veículos. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 288/2011, 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
liberação de verbas para a construção de calçadas na área militar, dentro de
perímetro urbano destinada a moradia de membros do Exército Brasileiro (13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado). Aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento nº 289/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Dimas
Eduardo Ramalho, visando concretizar, tão logo a criação do Juizado Especial Civil
em nossa Comarca. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº
290/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais nove edis,
encaminhando Moção de Apoio a “Mobilização Nacional da Aprovação já do Piso
Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às
Endemias. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 291/2011, de
autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho e Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Benedito Edegar Celim. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
292/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Fernando Correa. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº
293/2011, de autoria dos Vereadores 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 José Carlos Martinelli. Aprovado
por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 294/2011, 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 da Senhora Teresinha Duarte de Oliveira Strabelli. Aprovado por
unanimidade de votos. 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 já
inscrito Vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o Vereador
inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado pelos Vereadores Lorival César Oliveira
Moraes e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Em seguida, o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, usou da palavra, sendo aparteado pelos
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Vereadores: Lorival César Oliveira Moraes e Otacilio José Barreiros. Usou da palavra
o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, usou
da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da
palavra o Vereador inscrito Almiro Sinotti. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 73/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa acrescentar
dispositivos na Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011. Aprovado por unanimidade de
votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 74/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa aumentar o número de empregos permanentes mensalistas
que especifica, no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
82/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa reajustar em 7% (sete por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, com
efeitos retroativos a 1º de maio do fluente ano. Neste momento, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa requereu que os Projetos de Leis nºs: 82 a 86/2011 e Projeto
de Resolução nº 01/2011, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria
tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Logo, o Projeto de Lei nº 82/2011 foi aprovado por unanimidade de votos. 04) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 83/2011, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômicosfinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Aprovado
por unanimidade de votos. 05) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
84/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa reajustar em 7% (sete por cento) os
vencimentos dos servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP. Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 85/2011, de autoria da Mesa Diretora, visa reajustar
em 7% (sete por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara
Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2011. Aprovado por unanimidade
de votos. 07) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 86/2011, de autoria
da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios do Prefeito, Vice
e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012. Aprovado por unanimidade de votos.
08) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº 01/2011, de autoria
da Mesa Diretora, visa reajustar em 7% (sete por cento) os subsídios dos Vereadores
– Legislatura 2009/2012. Aprovado por unanimidade de votos. 09) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 75/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, pela
Secretaria da Segurança Pública, delegando o exercício da competência de trânsito
atribuídas ao Município pela Lei nº 9.503/97. Foi apresentada a Emenda Corretiva 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 nº 75/2011, foi aprovado
por unanimidade de votos dos presentes, bem como, a Emenda Corretiva
apresentada. 10) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 76/2011, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Aprovado por unanimidade
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de votos. 11) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 77/2011, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, visa autorizar instituir a “Semana Municipal de
Conscientização e Prevenção às Hepatites no Município de Pirassununga e dá outras
providências”. Aprovado por unanimidade de votos. 12) - Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 78/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Aprovado por unanimidade de votos. 13) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
79/2011, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos. 14) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 80/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução do
Programa de Proteção Social Básica e Especial. Aprovado por unanimidade de votos.
15) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 81/2011, de autoria do Executivo
Municipal, dispõe sobre a celebração de convênio com a Universidade de São Paulo –
USP, para implantação do Centro de Inovação Tecnológica e Extensão Universitária –
Incubadora de Empresas no Campus de Pirassununga-SP. Aprovado por unanimidade
de votos. 16) - Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 01/2011, de
autoria do Executivo Municipal, visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito
Sede do Município de Pirassununga e determina outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. 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. Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos,
convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em Geral,
para o Ato Solene comemorativo ao “Dia da Comunidade Italiana”, dia 30/05/2011, às
19 horas na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa” , convidando ainda, para a
Audiência Pública, que versará sobre o Projetos de Lei nº: 44/2011 – Diretrizes
Orçamentárias para o Orçamento do Município de 2012 – Manifestações e Sugestões,
dia 26/05/2011, às 09 horas na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. 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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