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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
29 de dezembro de 2010. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano dois
mil e dez, às 9,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
Sessão Extraordinária 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 e Wallace
Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente, Vereador Natal
Furlan, declarou abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocada
por esta Presidência no dia 23 de dezembro de 2010, a fim de atender o Ofício nº
133/2010, do Executivo Municipal e aos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do
Município, a qual solicitou ao 1º Secretário Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho que procedesse com a leitura de referido documento. A seguir
também, foi lido pelo Secretário o Ofício nº 134/2010, do Executivo Municipal,
solicitando à apresentação pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, de
emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2010, que visa dar nova definição ao
perímetro urbano do Distrito Sede do Município de Pirassununga e determina outras
providências, para constar a revogação da Lei Complementar nº 71, de 16/11/2006.
Logo após, o Sr. Presidente, passou a ordem do dia relativa ao ato convocatório:
01) - Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 10/2010, de autoria
do Executivo Municipal, que visa dar nova definição ao perímetro urbano do Distrito
Sede do Município de Pirassununga e determina outras providências. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2010, a qual foi lida pelo Secretário, e recebeu
pareceres verbais favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelos
Vereadores: Almiro Sinotti, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Otacilio José
Barreiros. A seguir, foi colocada em votação a emenda apresentada, a qual foi
aprovada por unanimidade de votos dos presentes, bem como, em Segunda
Discussão o Projeto de Lei Complementar nº 10/2010. 02) - Segunda Discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 11/2010, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Neste
momento, o Vereador Otacilio José Barreiros requereu a suspensão dos trabalhos
por até 5 (cinco) minutos. Reaberto os trabalhos, foi apresentada a Emenda nº
01/2010, a qual foi lida pelo Secretário, a qual recebeu pareceres verbais favoráveis
das comissões permanentes. A seguir, foi colocada em votação a emenda
apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, bem
como, em Segunda Discussão o Projeto de Lei Complementar nº 11/2010. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão,
tendo faltado à mesma, os Vereadores: Antonio Carlos Duz, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Roberto Bruno. E para constar, Ulisses Cremasco, Oficial
Parlamentar, digitei a presente ata, a qual é conferida por Roberto Pinto Campos,
Diretor Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.

