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Ata nº 2486 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
31 de março de 2008. Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano dois mil e
oito às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2486ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, José Arantes da
Silva, Juliano Marquezelli, Marcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti,
Valdir Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr.
Presidente, Vereador Nelson Pagoti, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2485 da sessão ordinária de 24 de março de 2008, a qual não
sofrendo impugnação foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse
com a leitura do Expediente. Neste momento, a Vereadora Márcia Cristina Zanoni
Couto requereu a dispensa da leitura do Expediente, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Logo em seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da
Ata o Expediente. 01) – Prospecto do IBRAP, para os cursos: Licitação e Contratos
Administrativos, Compras – Passo a Passo, O Almoxarifado na Administração Pública
– Gerenciamento e Organização, O Patrimônio Público – Critérios para Inventários e
Atualização do Patrimônio, Tributos Municipais (IPTU / ITBI / ISS / TAXAS) e
Entrevista no Processo Disciplinar; 02) – Prospecto da GDAN para os cursos: Como
Melhorar as Atividades Legislativas Municipais, Seminário de Qualificação Legislativa
e Congresso Brasileiro de Fiscalização para o Poder Legislativo Municipal; 03) –
Prospecto do Senac São Paulo sobre os cursos: Possibilidades em Projetos Sociais e
Gestão Pública; 04) – Revista Ação Pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nº
01, 03/2008; 05) – Boletim Leão Corimbata – Lions Clube de Pirassnunuga, Ano
2007/2008, 03/2008; 06) – Jornal do Senado, Ano XVI, nº. 2769/165; 07) – Jornal da
Câmara, Ano 9, nº 2000 e 2003; 08) – E-mail Success sobre o curso, Liderança com
Motivação; 09) – Fax da Associação Paulista de Municípios, convidando para o 52º
Congresso Estadual de Municípios, dias 31/03 a 05/04/2008, em Santos-SP; 10) –
Convite da Toyota Maggi Motors Pirassununga, para o lançamento do Novo Corolla
2009, dia 27/03/2008, às 19 horas, em Pirassunuga-SP; 11) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a abertura da Expo Outono 2008 de Artes Plásticas,
dia 27/03/2008, às 20 horas, em Pirassununga-SP; 12) - E-mail da RPO – Consultoria
em Gestão Empresaria, sobre o Curso Prático de ISS sobre “Cartórios”; 13) – E-mail
da INLEGIS, sobre o curso, A Responsabilidade do Poder Público na Fiscalização
Sanitária, dias 09, 10 e 11/04/2008, em Porto Alegre-RS; 14) – E-mail da Organização
Paulista em Gestão Pública, para o curso, Gestão Financeira da Tesouraria Municipal
com a Audesp, dia 18/04/2008, em São Paulo-SP; 15) – Comunicado nº
CM008223/2008, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 16) – Comunicado nº CM008224/2008,
informando a liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; 17) – Comunicado nº CM008225/2008, informando a
liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação; 18) – Comunicado nº CM021985/2008, informando a liberação de recursos
para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 19) –
Comunicado nº CM027545/2008, informando a liberação de recursos para o programa
de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 20) – Ofício Gab M.H.M
0040/2008, da Vereadora Mônica Hussni Messetti da Câmara de Rio Claro,
encaminhando, Folder referente ao curso de Gestão Pública: Foco Formação para o
Poder Legislativo, na Faculdade de Tecnologia de Rio Claro – FATEP; 21) – Carta nº
1, de autoria do Maj. Brig. Ar Jorge Cruz de Souza e Mello, agradecendo aos
senhores Edis e ao povo Curimbatá pela gentil deferência, e pelas manifestações de
apreço por sua posse no Sétimo Comando Aéreo Regional; 22) – Ofício da ACIP,
convidando o Vereador Juliano Marquezelli e os demais Edis da Câmara Municipal de
Pirassununga, para participarem de Reunião sobre a FECIPIRA – Feira do Comércio e
Industria de Pirassununga, dia 03/04/2008 às 20 horas; 23) – Ofício G.S. nº
1.292/2008, de autoria do Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde - SP,
Nilson Ferraz Paschoa, a respeito do Requerimento nº 113/08, de autoria do Vereador
Valdir Rosa, sobre medicamento para Hepatite C; 24) – Ofício GR/CIRC/173/mfc, de
autoria da Reitora da Universidade de São Paulo, Suely Vilela, encaminhando
exemplar do Anuário Estatístico da USP 2007; 25) – Ofício nº 146/2008, do Executivo
Municipal, encaminhando Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2008, da
Prefeitura Municipal de Pirassununga; 26) – Ofício Gab. nº 137/2008, de autoria do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, encaminhando cópia da
Manifestação da Secretaria Municipal de Sáude, a respeito do Requerimento 113/08,
de autoria do Vereador Valdir Rosa; 27) – Ofício Gab. nº 144/2008, de autoria do
Secretário Municipal de Governo, Orlando Alves Ferraz, solicitando cópia autenticada
do Termo de Posse do Prefeito; 28) – Ofício Gab. nº 147/2008, de autoria do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 07/08, de autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, a
respeito do reajuste do salário e a implantação de uma data base para aumento
salarial para os servidores municipais; 29) – Ofício Gab. nº 149/2008, de autoria do
Secretário Municipal de Governo, Orlando Alves Ferraz, solicitando Certidão de
Exercício de Cargo de Prefeito; 30) – Ofício nº 008/2008, de autoria do Secretário
Municipal de Finanças, Leoncio Lelis de Carvalho, encaminhando a Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, referente ao Exercicío 2007; 31) –
Ofício nº 49/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu
o nº 50/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de
qualquer natureza e outras receitas. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Ofício nº 43/2008 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 41/2008, que
visa autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido aos servidores públicos
municipais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 44/2008 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 42/2008, que visa reajustar os
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vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir
de 1º de maio de 2008. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) – Ofício nº 45/2008 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 43/2008, que visa reajustar
os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2008. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) - Ofício nº
46/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
44/2008, que visa reajustar os recursos econômicos-financeiros transferidos aos
pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Ofício nº
47/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
48/2008, que visa autorizar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, até o limite de (R$ 153.000,00), destinado a atender despesas com
montagem de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 37) – Ofício nº
48/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
49/2008, que dispõe sobre criação do emprego público de Professor Coordenador.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 38) – Projeto de Lei nº 45/2008, de autoria da Mesa Diretora, que visa
reajustar em 8% os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal
de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2008. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 39) – Projeto
de Lei nº 46/2008, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os subsídios
do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais, a partir de 1º de maio de 2008.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 40) – Projeto de Lei nº 47/2008, de autoria da Mesa Diretora, que visa
reajustar em 8% os subsídios dos Vereadores, a partir de 1º de maio de 2008.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhadas
ao Executivo Municipal: 41) – Indicação nº 113/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique possibilidade de
realizar limpeza na ruas centrais em um raio de 300 metros da Praça Central
“Conselheiro Antonio Prado”, bem assim, ordene a colocação de sacos plásticos nas
lixeiras, tudo para maior limpeza e embelezamento do local; 42) – Indicação nº
114/2008, de autoria da Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar lixeiras no canteiro central
das Avenidas Newton Prado, Capitão Antonio Joaquim Mendes e VI de Agosto, a
cada 100 metros, com patrocinios de empresas, visando a limpeza da região; 43) –
Indicação nº 115/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de providenciar a manutenção da
Praça São Benedito, Centro, tendo em vista, que está com muitos formigueiros no
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local, causando incômodo para os usuários; 44) – Indicação nº 116/2008, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover a reforma e troca dos brinquedos da EMEIEF
“Catharina Sinotti”, Jardim Kamel, bem assim, alocar funcionário para ser o zelador do
local, uma vez que está aberto à comunidade; 45) - Indicação nº 117/2008, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover melhoras na sinalização defronte à Escola
Estadual “Osmarina Sedeh Padilha”, visto que, motoristas imprudentes empenham
velocidades incompatíveis com o local, de forma que pode haver risco de acidentes na
entrada e saída dos alunos; 46) - Indicação nº 118/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de dotar as ruas do loteamento Jardim Residence Rio Verde, dos
serviços de coleta de lixo, evitando que os moradores levem o lixo domiciliar até o
Jardim da Laranjeiras; 47) - Indicação nº 119/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar sejam recolhidos, pelo Setor de Parques e Jardins, os galhos cortados que
estão na Rua Monoel Leme Franco, próximo ao cruzamento com a Rua José Parisi,
Vila Santa Terezinha; 48) - Indicação nº 120/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
promover melhorias urgentes no Parque Municipal “Temístocles Marrocos Leite”, visto
que, todo o gramado do parque necessita de aparo, principalmente próximo aos
brinquedos e quiosques, onde a vegetação já chega à altura do joelho, ainda, que há
águas escorrendo por todo o parque, de forma que há locais em que, devido ao barro,
torna-se inconveniente o uso dos quiosques e brinquedos; 49) - Indicação nº
121/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de atender, conforme abaixo assinados, dos moradores de
Cachoeira de Emas, que solicitam a instalação de um Posto de Coleta de Exames; 50)
- Indicação nº 122/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de prover a Estação de Tratamento de Àgua (ETA)
I e II com o gerador de energia horosazonal verde para economia de mais de 50% da
energia consumida; 51) - Indicação nº 123/2008, de autoria do Vereador Nelson
Pagoti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recapear a Rua
Domingos Devitte, Jardim Santa Rita, pois a mesma encontra-se muito esburacada, e
recebe constante fluxo de pedestres e motoristas; 52) - Indicação nº 124/2008, de
autoria de todos os Edis, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
encaminhar Projeto de Lei, que visa elevar a referência salarial das Responsáveis de
Creches, equiparando-as, às Assistentes de Direção, por ser medida de justiça a
essas servidoras; 53) - Indicação nº 125/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
promover reformas na Escola Municipalizada “Prof. Julia Colombo de Almeida”, bem
assim, construir novas salas de aula para evitar problemas com falta de iluminação e
ventilação; 54) – Pedido de Informações nº 11/2008, de autoria do Vereador Antonio
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Carlos Bueno Gonçalves, sobre a contratação de estagiários para atuar nas Escolas
Municipais. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 55) –
Requerimento nº 182/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais
nove edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente
sessão, o Projeto de Lei nº 41/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido aos servidores públicos
municipais. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 183/2008, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei
nº 42/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 8% os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir
de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº
184/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o
Projeto de Lei nº 43/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em
8% os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de
votos; 58) - Requerimento nº 185/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos
trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 44/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 8% os recursos
econômicos-financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 186/2008, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei
nº 45/2008, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os vencimentos
dos servidores ativos, inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de
maio de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 187/2008,
de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que
apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei
nº 46/2008, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os subsídios dos
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, a partir de 1º de maio de 2008.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 188/2008, de autoria do
Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 47/2008, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os subsídios dos Vereadores, a
partir de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento
nº 189/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais nove edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 48/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o
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limite de (R$ 153.000,00), destinado a atender despesas com montagem de uma
viatura do Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento nº 190/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 50/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e
outras receitas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 191/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais nove edis, consignando votos de elevadas congratulações à
Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Gestor Orlando Bastos Bonfim e da
Coordenadora de Projetos Anrelaine Milan Gomes Rais, pela iniciativa em oferecer a
nossas crianças a educação de trânsito, através do Projeto Bem-Te-Vi. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 192/2008, de autoria de todos os Edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhora Rosa Bottene Furlan. Nesse momento o Vereador Edgar Saggioratto,
solicitou ao Plenário que fosse aguardado 1 minuto de silêncio em homenagem a
saudosa Rosa Bottene Furlan, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Logo foi realizado 1 minuto de silêncio. Em votação o requerimento nº 192/2008 foi
aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos o Sr.
Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para
falar no Expediente. Inscrito usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Requereu também o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves que fosse
aguardado 1 minuto de silêncio em homenagem a saudosa Alzira Simão Bichara (Avó
da Vereadora Cristina), sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo
foi realizado 1 minuto de silêncio. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito
José Arantes da Silva. E por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Edgar
Saggioratto. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador
Nelson Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 41/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o reajuste do vale-alimentação concedido aos servidores públicos
municipais. Foi apresentada a Emenda nº 01/2008, a qual foi lida pelo Secretário e
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Em votação, o
Projeto de Lei nº 41/2008 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
Emenda apresentada; 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
42/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 8% os vencimentos
dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de
maio de 2008. Nesse momento o Vereador Valdir Rosa requereu que fosse apreciado
em bloco os Projetos de Lei nºs 42 a 47/2008, por tratarem do mesmo objeto, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em votação o Projeto de Lei nº
42/2008, foi aprovado por unanimidade de votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 43/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em
8% os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de
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Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de
votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 44/2008, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 8% os
recursos econômicos financeiros transferidos aos pensionistas municipais
beneficiários do IPESP. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 45/2008, da Mesa Diretora, que visa reajustar
em 8% os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de votos;
06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 46/2008, de autoria da
Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, a partir de 1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de
votos; 07) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 47/2008, de autoria
da Mesa Diretora, que visa reajustar em 8% os subsídios dos Vereadores, a partir de
1º de maio de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 48/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o
limite de (R$ 153.000,00), destinado a atender despesas com montagem de uma
viatura do Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade de votos; 09) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 50/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer
natureza e outras receitas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 10) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 40/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa elevar a referência salarial inicial do emprego de Assistente de
Diretor de Escola. Retirado, ante à ausência de parecer da Comissão de Educação,
Saúde Pública e Assistência Social. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Usou da palavra a Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida
usou da palavra o Vereador inscrito, Juliano Marquezelli. Por fim, usou da palavra o
Vereador inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais 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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