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Ata nº 2608 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de setembro de 2010. Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e
dez, às 20,00 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2608ª
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 Natal Furlan, declarou
abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2607 da Sessão Ordinária de 20
de setembro de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, 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 do IBRAP, sobre o curso nº 307; 02) – Informativo
ASMIPIR, Associação dos Militares Inativos e Pensionistas de Pirassununga, 3º
Trimestre de 2010; 03) – Revista Problemas Brasileiros, nº 401, de 09 a 10/2010; 04)
– Jornal da Câmara, Ano 11, nºs: 2512 e 2513; 05) – Convite do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga, para a Inauguração das Novas: (Captação de Água Bruta);
(Estação de Tratamento de Água); e (Estação Ecológica do SAEP), dia 02/10/2010;
06) – Convite da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos, para a Cerimônia de
Bênção Solene do Novo Ambão da Igreja Matriz de Pirassununga, dia 26/09/2010; 07)
– Convite da Diretoria de Ensino, para Noite dançante Confraternização dos
Educadores de Pirassununga, dia 08/10/2010; 08) – Ofício do Cepam e Casa Civil do
Estado de São Paulo, encaminhando publicação técnica do Cepam, o Modelo de
Interoperabilidade para Municípios e Estado de São Paulo; 09) - Comunicado nº
04/2010 do Interlegis, sobre 10 cursos Modalidade Educação a Distância via Internet,
no período de 14/10/2010 a 19/11/2010; 10) – Ofício nº 125/2010, do Serviço de Água
e Esgoto de Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº 376/2010, de autoria de
todos os Edis, solicitando intercessão da Cetesb para que informe se foi feita análise
nos animais do Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite” a respeito da mortandade
havida, ou encomendada pesquisa a este respeito; 11) – Comunicado nº
CM099134/2010, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para execução de programas em Pirassununga, (R$
145.911,33); 12) – Extrato da Câmara dos Deputados, informando os recursos do
Orçamento da União empenhados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
315.230,00); 13) – Extrato da Câmara dos Deputados, informando os recursos do
Orçamento da União empenhados à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
12.842.002,25); 14) – Ofício nº 134/2010, do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis do Estado de São Paulo, em atenção ao Requerimento nº 356/2010, de
autoria dos Vereadores Roberto Bruno, Otacilio José Barreiros e Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, pela passagem de sua data comemorativa, ocorrida dia
27/08/2010; 15) – Ofício da Casa Civil do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 336/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que encaminhou
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Moção de Apoio às reivindicações dos Funcionários da Educação Pública do Estado
de São Paulo, a respeito a respeito da implantação do Programa Pró-Funcionário do
Ministério da Educação (Lei nº 12.014, de 06/08/2009), que visa, a profissionalização
dos educadores; 16) – Ofício nº 395/2010, do Deputado Estadual Antonio Mentor, em
atenção ao Requerimento nº 360/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros,
que encaminhou Moção de Apoio ao Movimento Reivindicatório dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo, a respeito da defasagem salarial em relação
aos servidores da Justiça Federal; 17) – Ofício nº 87/2010, da Procuradoria Geral do
Município, encaminhando cópia dos Convênios nºs: (29/2010, Grupo Espírita Irmão
Gabriel); (31/2010, Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fátima); e
(Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE); 18) – Denúncia contra o Prefeito
Municipal, subscrita pelo Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa; 19) – Ofício nº 554/2010,
do Executivo Municipal, esclarecendo sobre fatos veiculados na mídia à respeito de
sua pessoa; 20) – Ofício GAB. nº 537/2010, do Executivo Municipal, encaminhando
respostas às Indicações nºs: (340/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno); (354/2010, de autoria do Vereador Almiro Sinotti); (374/2010, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio); (377/2010, de autoria dos Vereadores
Natal Furlan e Otacilio José Barreiros); e pedido de limpeza da Rua Cherubim Jota e
Avenida América do Sul, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno;
21) – Ofício GAB. nº 540/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de
Governo, solicitando uma cópia autenticada do termo de posse de Prefeito, para
complementar documentação para celebração de convênio; 22) – Ofício GAB. nº
539/2010, do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de uma
Certidão de Exercício de Cargo de Prefeito, e uma cópia da Ata de Posse, para
complementar documentação para celebração de convênio; 23) – Ofício GAB. nº
543/2010, do Executivo Municipal, em resposta à Indicação nº 336/2010, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a possibilidade da
construção de lombada defronte a Padaria “Chic Pão”, localizada na Rua Canadá, Vila
Esperança; 24) – Ofício nº 108/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 111/2010, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 233.980,65
(duzentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 25) – Projeto de Lei nº 110/2010, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa instituir a “Semana Municipal da
Capoeira” no Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) – Projeto de Decreto Legislativo nº
08/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa conceder ao Padre Marcos
José Theodoro, o título de “Cidadão Pirassununguense”. 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: 27) –
Indicação nº 410/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar todos os projetos de
infraestruturas no loteamento abaixo do Jardim Millenium, antes das construções das
casas populares; 28) – Indicação nº 411/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos
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Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento da Rua Arthur Del Nero, Jardim Ferrarezzi; 29) –
Indicação nº 412/2010, de autoria dos Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Hilderaldo Luiz Sumaio, Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de asfaltar a continuação da Avenida
Duque de Caxias Norte e rua paralela até o Cemitério Parque Bom Jesus; 30) Indicação nº 413/2010, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho e Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover a restauração das piscinas do CEFE “Presidente Médici”,
analisando a possibilidade de instalar aparelhos para aquecimento de suas águas; 31)
- Indicação nº 414/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar a retirada dos entulhos e lixos que
jogaram na Rua Dorival Malaman, Jardim Bela Vista, instalando placas proibitivas de
ato no local, advertindo das consequências da infração; 32) - Indicação nº 415/2010,
de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de iluminar a praça localizada na Avenida das Nações, bem assim,
regularizar a situação nos moldes da Lei Municipal nº 3.106/2002; 33) - Indicação nº
416/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de ligar padrão de luz na praça de lazer do Jardim Eldorado,
visando o funcionamento do chafariz; 34) - Indicação nº 417/2010, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
incluir no Projeto de Lei Orçamentária referente ao Exercício 2011, a construção, de
cobertura e reforma do campo de malha da Vila Brás; 35) - Indicação nº 418/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de designar mais servidores para a Creche Municipal “Nedy
de Oliveira”, para proporcionar um atendimento com mais efetividade, daquele que já
vem sendo prestado para a população; 36) - Indicação nº 419/2010, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de determinar a substituição do alambrado que dá acesso a quadra junto
a EMEIEF “Prof. Arcidio Giacomelli Stel”, por um portão de ferro, visando impedir a
entrada de pessoas não autorizadas, principalmente quando não tem funcionário que
lá trabalha e ainda, para melhor salvaguardar o patrimônio público; 37) - Indicação nº
420/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de designar funcionários para a EMEIEF “Prof.
Arcidio Giacomelli Stel”, sendo um para a prática de limpeza geral do Estabelecimento
e outro para os serviços de vigia no período noturno; 38) – Indicação nº 421/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar cargo para atuação de um profissional junto ao médico do
Programa de Saúde da Família, principalmente nos Asilos de nossa cidade; 39) –
Indicação nº 422/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de designar uma equipe permanente, para
realizarem a limpeza das bocas de lobos do Município, evitando-se com a medida,
eventuais entupimentos; 40) – Indicação nº 423/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o
asfaltamento da Rua Maria Silveira Therense, paralela à Rodovia Anhanguera, que dá
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acesso a diversas indústrias lá existentes; 41) – Indicação nº 424/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
colocar lombadas ou outro redutor de velocidade nos cruzamentos das Ruas São
Francisco de Assis, São Vicente de Paula, Santa Marta, Vila Santa Fé e Rua Major
José Alves de Moraes, Jardim Bela Vista; 42) – Indicação nº 425/2010, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de instalar no final da Rua Rio Grande do Sul, proximidade da esquina
com a Rua Pedro Verona, um ponto de luz, propiciando maior segurança para os
munícipes que transitam pelo local no horário noturno e impedindo a reunião de
usuários de drogas; 43) - Indicação nº 426/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
colocar sinalizar de solo no cruzamento da Rua Duque de Caxias Norte com Avenida
das Nações, com faixas de pedestres e “Pare” escrito no asfalto, para evitar acidentes
no local; 44) - Indicação nº 427/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de sanar a
deficiência de iluminação nas Ruas: Duilio Benine, Aristides Pombani, João Francisco
Jardim e Reverendo Israel, na Zona Norte do Município por ser uma questão de
segurança aos locais; 45) - Indicação nº 428/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
substituir as lâmpadas existentes nas praças dos Bairros Jardim das Laranjeiras e Vila
Esperança, por outras de maior luminosidade; 46) - Indicação nº 429/2010, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover a instalação de luminárias na Praça existente no
Jardim das Laranjeiras, Rua Olga de Souza Krempel; 47) - Indicação nº 430/2010, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover as reformas e manutenções
necessárias na praça existente no Jardim São Valentim; 48) - Indicação nº 431/2010,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de tão logo, dar continuidade nas obras de
melhoria, na praça de lazer da Vila Becker; 49) - Indicação nº 432/2010, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de reparar os postes existentes nas vielas da Vila Esperança e Jardim
São Lucas, substituindo, inclusive, a lâmpadas que se encontram queimadas; 50) Indicação nº 433/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover manutenção de
praça próxima a E.E. “Prof. Therezinha Rodrigues”, bem assim, melhorar a iluminação
do local; 51) - Indicação nº 434/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
urgentemente ordenar a manutenção e melhoria da Estrada Municipal “Fernando
Landgraf”; 52) – Pedido de Informações nº 103/2010, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações sobre área loteada em
continuidade ao Jardim Millenium; 53) - Pedido de Informações nº 104/2010, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito de informações sobre a
permissão de desafetação de vielas e a aquisição de espaço por proprietários de
imóveis lindeiros; 54) - Pedido de Informações nº 105/2010, de autoria do Vereador
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Hilderaldo Luiz Sumaio, à respeito de informações sobre o Programa “Melhor
Caminho” do Governo do Estado de São Paulo; 55) - Pedido de Informações nº
106/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à
respeito de informações sobre o posto de saúde da Vila São Pedro. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 56) - Requerimento nº
394/2010, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno, Almiro Sinotti e Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais quatro edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a inclusão de verba, no
importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no orçamento federal, para a
construção de uma “Casa do Artesão”. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 57) - Requerimento nº 395/2010, de autoria dos Vereadores: Roberto
Bruno, Almiro Sinotti e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis,
solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para que empenhe verba no orçamento federal, visando o asfaltamento
da Rua Maria Silveira Therense que margeia a Rodovia Anhanguera. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 58) - Requerimento nº 396/2010, de autoria de
todos os edis, solicitando intercessão do Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia
Titular do Município, Dr. Tabajara Zuliani dos Santos, para que encaminhe a esta Casa
de Leis o seguinte: (cópias de todos os Boletins de Ocorrências, dos anos 2006 até
2010, confeccionados em face do Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo);
(cópias dos TOC – Termo de Ocorrência Circunstanciado, representações e cópias
integrais dos procedimentos criminais em que figuraram como indiciado, averiguado,
requerido, representando o Senhor Ademir Alves Lindo, encaminhando também, os
TOC – Termo de Ocorrência Circunstanciado, elaborados a partir de 27/09/2010).
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 59) - Requerimento nº 397/2010,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações à Psicologa Maria Elisa Granchi Fonseca,
pelo excelente trabalho que desenvolve na coluna “Perfil” do Jornal “O Movimento”.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 398/2010,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações aos alunos do SESI 390, pela realização
de ato de cidadania na Praça Central “Conselheiro Antonio Prado”, no último dia
21/09/2010. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 61) - Requerimento nº
399/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Senhora Iandra
Pricila de Lima Oliveira, pelos excelentes serviços prestados ao Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 62) Requerimento nº 400/2010, de autoria dos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga – APAE, na pessoa de seu Presidente, Moacyr Fonseca Júnior, pela
realização do curso de capacitação aos seus colaboradores, durante os dias 23, 24, e
25/09/2010. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 63) - Requerimento nº
401/2010, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis,
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solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando a destinação
de verba de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) visando a reforma e ampliação do
campo de malha da Vila Brás. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 64)
- Requerimento nº 402/2010, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros, Almiro
Sinotti e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pelo seu grande empenho
na defesa dos interesses da nossa população e suas Entidades Filantrópicas,
sobretudo, para a nossa Santa Casa de Misericórdia, o único Hospital da cidade.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) - Requerimento nº 403/2010,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Creche Municipal “Nedy de Oliveira”, pela
inauguração da brinquedoteca no último dia 23/09/2010. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 66) - Requerimento nº 404/2010, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
ao Colégio Objetivo Júnior pela realização da 16ª Feira do Conhecimento, no último
dia 18/09/2010. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 67) Requerimento nº 405/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, Alberto Goldman; Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Barroz Munhoz; Deputado
Estadual Antonio Carlos de Campos Machado e demais Lideranças Partidárias da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para que unam força, visando
melhorias nas condições do IAMSPE para ampliação de seu atendimento em maior
número de cidades do interior paulista. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 68) - Requerimento nº 406/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor João Lopes. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 69) - Requerimento nº 407/2010, de autoria
do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Dionézia Cruzeiro dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 70)
- Requerimento nº 408/2010, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Adélia Atala Boggi. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
71) - Requerimento nº 409/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Dias Pereira.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 72) - Requerimento nº 410/2010,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Manoel Edemir Marostegan. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Natal Furlan consultou o Sr.
Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, se havia Vereador
inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Otacilio José
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Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. A seguir, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves usou da
palavra. Foi concedido pelo Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio o tempo inscrito no
Expediente, para que o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves concluísse o uso
da palavra. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano
Rosa. Usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Por fim, o já inscrito Vereador Roberto Bruno, usou da palavra sendo aparteado
pelo Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 106/2010, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, que
visa denominar de “Orlando Sinotti”, a Rua E, localizada em área envoltória do Centro
Comercial Eunice Alves Rosa, no Distrito de Cachoeira de Emas, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
107/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa
denominar de “Joaquim Pereira da Cruz”, a Rua 08, do Loteamento denominado
“Jardim Itália”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 108/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Metodista de
Assistência Social em Pirassununga. Foi requerido pelo Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho o adiamento da apreciação do projeto por duas sessões.
Antes de ser colocado em votação o pedido, foi requerido pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa que o adiamento fosse apenas de uma sessão. Logo, o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho retificou o pedido de
adiamento por uma sessão. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado,
sendo adiada a apreciação do Projeto de Lei nº 108/2010, por uma sessão. 04) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 109/2010, de autoria do Executivo Municipal,
que 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. 05) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2010, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder ao Senhor
Atamir Angioluci Campos, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos. 06) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
07/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa conceder
ao Jovem Jonas Rodrigues dos Santos, o título de “Honra ao Mérito”. 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. 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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