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Ata nº 2644 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de julho de 2011. Ao vigésimo quinto dia do mês de julho de dois mil e onze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2644ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, 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 2643 da Sessão Ordinária de 18 de
julho de 2011, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr.
Presidente em 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. Neste momento
o Vereador Roberto Bruno solicitou a suspensão da sessão por até 05 (cinco) minutos,
para colheita de assinaturas das proposituras, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse
da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP sobre os cursos nºs: 379 e 410; 02) –
Informativo do Instituto Henfil, sobre o curso, “Enem na sua Comunidade”; 03) –
Informativo da Associação dos Estudantes e Universitários de Pirassununga, ASEUP,
sobre a programação para o mês de 07/2011, informando também a Eleição para
Presidente e Tesoureira, realizada em 05/2011; 04) – Jornal Forças Novas, Edição de
04, 05 e 06/2011; 05) – Informativo do Deputado Federal Toninho Pinheiro, sobre o
Tema “Dinheiro para a Saúde dos Pobres Existe”; 06) – Comunicado nº
CM076879/2011, do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 91.399,56); 07) –
Comunicado nº CM076880/2011, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros destinados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
1.578,06); 08) – Comunicado nº CM076881/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da EEPG Vila dos Sargentos, (R$ 908,40); 09) – Comunicado nº
CM076882/2011, do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF Antonina Alves de
Araújo, (R$ 13.134,00); 10) – Comunicado nº CM076883/2011, do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de
Pais e Mestres da EMEIEF Rotary Clube, (R$ 2.329,20); 11) – E-mail da Prefeitura
Municipal de Luiz Antonio SP, convidando para visita do Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, dia 23/07/2011; 12) – Ofício nº 13/2011,
do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, a respeito de informações
sobre o “Vale Alimentação” dos servidores municipais; 13) – Ofício Circular nº 03/2011,
da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, informando a Diretoria
Executiva Eleita para gestão Triênio 2011/2014, realizada dia 15/06/2011; 14) – Ofício
nº 199/2011, do Deputado Federal Duarte Nogueira, em atenção ao Requerimento nº
241/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
visando a vinda de uma ambulância ou carro resgate à Secretaria Municipal de Saúde
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de Pirassununga; 15) – Comunicado nº CM097779/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da Escola Estadual Primária Professora Júlia Colombo de Almeida, (R$
1.854,60); 16) – Comunicado nº CM097780/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da EMEIEF Professora Zuleika Velide de Franceschi Velloso, (R$ 1.163,00);
17) – Comunicado nº CM097781/2011, do Ministério da Educação informando a
liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da
EEPG Vila dos Sargentos, (R$ 432,00); 18) – Comunicado nº CM097782/2011, do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Associação de Pais e Mestres da EMEIEF Catharina Sinotti, (R$ 1.226,00); 19) –
Comunicado nº CM097783/2011, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF
Professora Alice Lebeis, (R$ 1.980,60); 20) – Comunicado nº CM097784/2011, do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Associação de Pais e Mestres da EMEIJA Abbibe Appes, (R$ 1.926,00); 21) –
Comunicado nº CM097784/2011, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEF
Professor Prospero Grisi, (R$ 1.812,60); 22) – Comunicado nº CM097785/2011, do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Associação de Pais e Mestres da EMEI Parque Ecológico Décio Pires Barbosa, (R$
1.812,60); 23) – Comunicado nº CM097786/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da EMEIEF Antonina Alves de Araújo, (R$ 1.311,40); 24) – Comunicado nº
CM097787/2011, do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados à EMEIJA CAIC Dr. Eitel Arantes Dix, (R$ 2.148,60); 25) –
Comunicado nº CM097788/2011, do Ministério da Educação informando a liberação
de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF
Professora Lenira Papa, (R$ 1.289,00); 26) – Comunicado nº CM097789/2011, do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Associação de Pais e Mestres da EMEIJA Professor Balmiro Walmor Urban, (R$
1.863,00); 27) – Comunicado nº CM097790/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da EMEIEF Professor Arcidio Giacomelli Stel, (R$ 588,20); 28) – Comunicado
nº CM097791/2011, do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados à Associação de Pais e Mestres da EMEIEF Rotary Clube, (R$
521,00); 29) – Comunicado nº CM097792/2011, do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Associação de Pais e
Mestres da EMEIEF Professor Sérgio Collus, (R$ 1.284,80); 30) – Ofício nº 1343 do
Ministério da Saúde, em atenção ao Requerimento nº 406/2011, de autoria dos
Vereadores Antonio Carlos Duz e Wallace Ananias de Freitas Bruno, visando a
inclusão das vacinas contra HPV no Plano Nacional de Vacinação e pela implantação
da medida em nosso Estado de São Paulo, vacinando-se meninas acima de 11 anos;
31) – Ofício nº 208/2011 da Delegacia Geral de Polícia Adjunta, do Estado de São
Paulo, em atenção ao Requerimento nº 14/2011, de autoria do Vereador Roberto
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Bruno, visando o aumento do efetivo da Polícia Civil de Pirassununga; 32) – Ofício nº
RC13.3/EXT/012-22/07/2011, do Departamento de Estradas de Rodagem, em atenção
ao Requerimento nº 436/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, visando informar o destino da aplicação do valor informado pela placa junto à
Rodovia e quando foi aplicado; 33) – Ofício nº 396/2011-2, do Ministério Público do
Estado de São Paulo, solicitando informações a respeito da Lei Complementar nº
102/2011, originária do PLC nº 09/2010, que dispõe sobre o zoneamento rural e
urbano do Município de Pirassununga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 34) –
Ofício nº 300/2011, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 386/2011, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando providências em
relação a segurança pública das vielas existentes na Zona Norte, principalmente às
localizadas entre o Jardim São Lucas e Vila Esperança, e no cruzamento da Avenida
América do Sul e Rua Mário Brinatti; 35) – Ofício nº 454/2011, do Centro Integrado de
Educação Brasil Europa, Didaciebe, acusando o recebimento do convite para a
Sessão Solene alusiva ao transcurso do Centésimo Octogésimo Oitavo Aniversário da
Fundação do Município de Pirassununga e entrega de Títulos Honoríficos; 36) – Ofício
nº 389/2011, do Deputado Estadual Aldo Demarchi, em atenção ao Requerimento nº
419/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, visando o envio
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a construção de uma ciclovia na estrada
vicinal que liga a região central da cidade à Vila Santa Fé e Distrito de Cachoeira de
Emas; 37) – Ofício nº 76/2011, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP,
em atenção ao Requerimento nº 405/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, a respeito de informações sobre a drenagem urbana do Córrego do
Andrézinho; 38) – Ofício da IES2, Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas, em
atenção ao Requerimento nº 160/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Roberto Bruno, que consigdou votos de congratulações ao 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; 39) – Ofício nº 38/2011, da Procuradoria Geral do
Município, encaminhando cópia do Termo de Convênio nº 19/2011 entabulado entre a
Prefeitura Municipal de Pirassununga e a entidade Fundação de Ensino de
Pirassununga; 40) - Ofício nº 38/2011, da Procuradoria Geral do Município,
encaminhando cópia do Termo de Convênio nº 18/2011 entabulado entre a Prefeitura
Municipal de Pirassununga e a entidade ACIP – Associação Comercial e Industrial de
Pirassununga; 41) – Ofício GAB. nº 452/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 76/2011, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito de informações
sobre a lei federal que obriga destinar 3% das moradias populares aos idosos; 42) –
Ofício GAB. nº 448/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 78/2011, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, à respeito de informações sobre a Lei Federal nº 12.305/2010, que
“Instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos”; 43) - Ofício GAB. nº 455/2011, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
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Informações nº 79/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à
respeito de informações sobre a equipe de salvamentos em Cachoeira de Emas; 44) Ofício GAB. nº 454/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 85/2011, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, à respeito de informações sobre a vinda de empresas para o Município; 45) Ofício GAB. nº 450/2011, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 89/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, à respeito de informações sobre a instalação de uma escola padrão do SESI
em Pirassununga; 46) - Ofício GAB. nº 451/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 86/2011, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre
concurso pública realizado pela Autarquia dos Serviços de Água e Esgoto de
Pirassununga; 47) - Ofício GAB. nº 449/2011, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 74/2011, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre
cargos em comissão existentes no Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga –
SAEP; 48) – Ofício SMS nº 77/2011, da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando a
liberação do áudio da gravação referente à Audiência Pública do 2º Trimestre de 2011,
realizada dia 25/07/2011; 49) – Ofício nº 05/2011, do Executivo Municipal
encaminhando as Estimativas de Receitas Municipal para o Exercício de 2012, de
acordo com o Artigo 12, § 3º, da LC nº 101/2000; 50) – Ofício nº 07/2011, do Executivo
Municipal encaminhando o Balancete referente ao mês de junho de 2011, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 51) - Ofício nº 109/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 105/2011, que visa autorizar o a
concessão do vale alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 52) - Ofício nº 110/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 106/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 53) - Ofício nº 111/2011 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 107/2011, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a entidade sem fins lucrativos que especifica,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família - PSF. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
54) - Ofício nº 112/2011 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 108/2011, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
entidade sem fins lucrativos que especifica, objetivando transferir recursos financeiros
provenientes do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, para pagamento dos
serviços de “Média Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do Plano
Operativo Anual - POA. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 55) - Ofício nº 113/2011 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 109/2011, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 1.594.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil reais).
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Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados
ao Executivo Municipal: 56) – Indicação nº 296/2011, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
orientar os servidores coletores de lixos, para que se abdiquem de amontoar sacos de
lixos na calçada do imóvel localizado na Rua José Parisi, Vila Santa Terezinha, pois o
procedimento está causando transtornos para os moradores da residência, que além
de suportar o odor que exala do local, pois resíduos que continuam ali jogados mesmo
após a coleta e ainda porque é grande o número de moscas que acumulam no local;
57) – Indicação nº 297/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar a
“Ouvidoria em Assistência Social” afeta ao Conselho Municipal de Assistência Social –
COMAS, para melhor atender os interesses da população colocando à disposição
número de linha telefônica e e-mail para os contatos que se fizerem necessários; 58)
– Indicação nº 298/2011, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar em
nosso Município a “Casa dos Conselhos”, disponibilizando linha telefônica, com
ramais e também e-mail para acesso da população às informações de seus
interesses; 59) – Indicação nº 299/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de, após vistoria
técnica, promover os devidos reparos para sanar os problemas apontados daquela
caixa de captação de esgoto, localizada na Avenida Alfio Savastano e adjacências, na
Vila São Pedro, final da referida Avenida, na divisa do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado; 60) – Indicação nº 300/2011, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover
estudos na Rua Manoel Leme Franco, na altura do nº 1.111, e equacionar o problema
de grande volume de águas estagnadas quando das chuvas; 61) – Indicação nº
301/2011, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de incluir no projeto de arborização o plantio de
Ipês nas margens da Rodovia Prefeito Euberto Nemézio Pereira de Godoy, ao longo
do trecho entre a cidade e aquele Distrito; 62) - Indicação nº 302/2011, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de incluir nas próximas festividades da Semana Nenete, as Entidades de
menor porte e que não possuem pessoal suficiente para se organizarem nos moldes
que vem sendo conduzida a organização das festas, propiciando atividades
condizentes com sua capacidade explorativa, com isso beneficiando essas outras
entidades que também muito fazem pela sociedade corimbatá; 63) - Indicação nº
303/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover a retirada do galho de árvore que
caiu com os ventos e que continua amontoado na Rua Ângelo Aldriguetti, Jardim
Veneza II; 64) - Indicação nº 304/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar
manutenção e troca de lâmpadas junto às redes de energia elétrica existentes na
cidade; 65) - Indicação nº 305/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, verifique a possibilidade de atender o pedido de equiparação salarial das
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Diretoras das Creches Municipais com as Assistentes de Direção, cargos estes que
compõe a estrutura de gestão da Secretaria Municipal de Educação do Município; 66)
- Indicação nº 306/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o recapeamento
das ruas Lisette Wegmuller, Terezinha Rodrigues, João Antônio Canoas, Raimundo
Rivas de Carvalho Lima, Manoel Leme Franco, e Antenor Benintendi todas no Jardim
Ferrarezzi; 67) - Indicação nº 307/2011, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de programar o plantio de mudas de árvores em área entre
as Ruas Lazino Aldriguetti, Domingos Beltrame de Oliveira e Ângelo Aldriguetti de
propriedade do Município, entre os Bairros Jardim Veneza II e Jardim Itália, pelos
alunos da rede pública de ensino; 68) - Indicação nº 308/2011, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de instalar
placa de “Proibido Jogar Lixo nesse Local”, sob pena de multa, visando pelo menos
minimizar o problema de desova de lixo no final da Rua da Constituição, pois além da
proliferação de insetos peçonhentos, que coloca em risco a saúde dos Municípes; 69)
- Indicação nº 309/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, seja feita divulgação pelos meios de comunicações informando aos
portadores de necessidades especiais, que possuem o direito de ingressarem nas
festividades da Exposhow, pagando meio ingresso, e em outros eventos culturais que
se desenvolverem na cidade; 70) - Indicação nº 310/2011, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de construir poços artesianos onde existem campos de futebol nas
praças esportivas dos diversos bairros da cidade, para que, em épocas de secas o
próprio responsável pelo gramado possa se utilizar das águas desses poços para
molhar o campo de futebol, mantendo sempre e grama e perfeitas condições de uso;
71) - Indicação nº 311/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
recapeamento do leito asfáltico da Rua Cherubim Jota, Jardim São Lucas, posi os
moradores estão clamando pela realização desse melhoramento; 72) - Indicação nº
312/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar a pintura de faixas de
segurança para pedestres existentes na Rua Cherubim Jota, cruzamento com a
Avenida América do Sul, proporcionando maior segurança para os pedestres que por
ali trânsitam; 73) - Indicação nº 313/2011, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar os
reparos necessários no leito carroçável da Alameda Beija Flor, Vertentes do Mamonal,
atendendo assim, reivindicações dos proprietários de imóveis localizados naquele
Bairro; 74) - Indicação nº 314/2011, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno, Paulo
Eduardo Caetano Rosa e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover abertura da Rua Rio Grande do Norte
até a Rua Ermenegildo Pozzobon, fazendo a interligação da Vila Brasil com o Jardim
Verona, desafogando o trânsito naquelas imediações; 75) - Pedido de Informações nº
95/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre informações
à respeito de empresa contratada para a realização de reestruturação dos servidores
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municipais; 76) - Pedido de Informações nº 96/2011, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, sobre informações à respeito da criação da Guarda Municipal Ambientalou
Fiscal. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo
Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 76) - Requerimento nº
460/2011, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por oito
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 105/2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo,
Legislativo e da Autarquia e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 77) - Requerimento nº 461/2011, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que envie para o Legislativo, a
prestação de contas das verbas que foram repassadas para as Entidades no ano de
2010, mês-a-mês, encaminhando os comprovantes dos gastos efetuados e os valores
que receberam as respectivas Entidades, através dos projetos de leis aprovados pela
Câmara Municipal em regime de urgência, na grande maioria. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 462/2011, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Ana Aparecida Marin Eugênio. Aprovado por unanimidade de votos; 79) Requerimento nº 463/2011, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações com a nova Diretoria da
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA, eleita em 15/07/2011.
Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 464/2011, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno, e subscrito por mais nove edis, solicitando a possibilidade
de agendar data, para realização de reunião, convidando todas as autoridades
constituídas de nosso Município, Prefeito Municipal, Juízes de Diretos, Promotores,
Delegados de Polícia, Comando da Polícia Militar, Secretário Municipal de Segurança
Pública, etc., visando a adoção de medidas para pelo menos amenizar o problema
crucial que é o trânsito em nossa cidade, em essencial na área central onde estão
estabelecidas a maioria dos diversos tipos de comércio. Aprovado por unanimidade de
votos; 81) - Requerimento nº 465/2011, de autoria todos os edis, solicitando
intercessão do Governado do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin
Filho, ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP,
Lourival Gomes, para que, diante da nova realidade que estamos vivendo, reveja a
instalação de um presídio em Santa Cruz da Conceição. Aprovado por unanimidade
de votos; 82) - Requerimento nº 466/2011, de autoria de todos os edis, consignando
votos de congratulações com os Militares que participaram e venceram o 5º Jogos
Mundiais Militares do CISM Rio 2011, realizados no período de 16 a 24 de julho de
2011. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o
Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr. Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente.
Usou da palavra na Tribuna o Vereador inscrito Almiro Sinotti. Em seguida, usou da
palavra o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros. Logo após, usou da palavra o
Vereador inscrito, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelo
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Vereador Antonio Carlos Duz. Usou da palavra o já inscrito Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. Por fim, usou
da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 105/2011, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores municipais do
Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras providências. Foram
apresentadas as Emendas nºs: 01 e 02/2011, as quais foram lidas pelo Secretário e
receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Colocado
em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 105/2011, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes, bem como, as Emendas apresentadas.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos,
e 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 Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico e respondendo
pela Direção Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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