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Ata nº 2708 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de dezembro de 2012. Ao terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e doze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2708ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Roberto Bruno, Valdir Rosa 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 2707
da Sessão Ordinária de 26 de novembro de 2012, a qual não sofrendo impugnação,
foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Otacilio José
Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedidos de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Revista
NTU Urbano, Edição nº 178, 10/2012; 02) – Revista RADIS, nº 122, 11/2012; 03) –
Convite do Colégio Liceu Vivere, para a solenidade dos seus “Formandos de 2012”,
dias 21/11 e 13/12/2012; 04) – Convite do Grupo Amor-Exigente de Pirassununga –
GAEP, para a programação alusiva ao décimo sétimo aniversário de fundação do
grupo, dia 06/12/2012; 05) – Convite do Governo do Estado de São Paulo, para o I
Encontro Estadual do Programa Patrimônio em Rede, dia 04/12/2012; 06) – Ofício nº
92/2012, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, em atenção à
Indicação nº 188/2012, de autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Almiro
Sinotti, solicitando providências no sentido de que em complemento aos endereços
das ligações dos destinatários das contas (faturas) sejam consignados os respectivos
CEPs, facilitando o trabalho do Correio e, principalmente, dotando os Municípes de
mais um documento para demonstração de seu domicílio; 07) – Ofício da família de
Catharina Felippe Capodifoglio, acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 569/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, que transmitiu à família enlutada sinceras condolências pelo seu
passamento; 09) – Ofício nº 11/2012, do Presidente da Comissão Especial de
Inquérito nº 02/2012, que visa apurar os fatos junto ao Centro de Especialidades
Médicas - CEM, encaminhando as referidas conclusões dos trabalhos; 10) – Ofício
Especial nº 922/2012, do Procurador Geral de Justiça, Márcio Fenando Elias Rosa,
justificando à ausência na Sessão Solene alusiva a entrega de Títulos Honoríficos, dia
29/11/2012; 11) – Ofício de Décio Grisi, justificando à ausência na Sessão Solene
alusiva a entrega de Títulos Honoríficos, dia 29/11/2012; 12) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para o XVI MAIP “Prof. Luiz Gonzaga Neves Melo”, dias
03 e 06/12/2012; 13) – Convite da Secretaria Municipal de Educação, para o 41º
Festival de Ballet, dias 01 e 02/12/2012; 14) – Convite da Secretaria de Estado dos
Diretos da Pessoa com Deficiência, para a 3ª Virada Inclusiva, dia 01 e 03/12/2012 ;
15) – Requerimento de Jeferson Ricardo do Couto, eleito Vereador para o quadriênio
2013/2016, solicitando cópia do Regimento Interno desta Casa de Leis; 16) – Convite
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, para a 49ª Reunião Ordinária,
dia 07/12/2012; 17) – Ofício nº 1269/300/12, do Cap PM Comandante, Carmo Augusto
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de Oliveira Vasques, encaminhando os “Históricos de Ocorrências”, referente ao título
de “Policial do Ano”; 18) – Ofício GAB nº 605/2012, do Executivo Municipal e
Secretária Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 97/2012,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, a respeito de informações
sobre o Horto Municipal; 19) - Ofício nº 147/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 150/2012, que visa autorizar o Poder
Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) – Ofício nº 148/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 151/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação
orçamentária que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 149/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 152/2012, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação SócioAmbiental Sementes do Amanhã – ASA II. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 22) - Ofício nº 150/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 153/2012, que
visa conceder desconto na tarifa industrial de esgoto para empresas que despejam
esgoto tratado na rede pública. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) - Ofício nº 151/2012, do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 154/2012, que visa
autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário
da Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 24) - Projeto de Lei nº 147/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar de “Cap. Secundino Aguinaldo
Rosés”, a Rua 26 do Loteamento Jardim São Valentim, neste Município. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
25) - Projeto de Lei nº 148/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que visa
denominar de “Prof. José do Valle Sundfeld”, a Rua 01 do Loteamento “Residencial
Vila Romana”, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Projeto de Lei nº 149/2012, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Almiro
Costa Rodrigues”, a Rua 03 do Loteamento “Residencial Vila Romana”, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 27) - Projeto de Lei nº 155/2012, de autoria do Vereador
Natal Furlan, que visa denominar de “Antonio Bueno Gonçalves Neto”, a Rua 25 do
Loteamento Jardim São Valentim, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Projeto
de Lei nº 156/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa
denominar de “Orlando Veneroso”, a Rua 04, do Loteamento denominado
“Residencial Vila Romana”, neste Município. 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: 29) –
Indicação nº 269/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a devida fiscalização
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nos novos loteamentos executados ou em execução em nossa cidade para que
respeitem a Lei de Acessibilidade; 30) – Indicação nº 270/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de intimar o proprietário do terreno localizado na Avenida das Flores,
cruzamento com Alameda das Hortências, Cidade Jardim, para que faça a limpeza do
mesmo, sob pena de arcar com a taxa dos serviços a serem realizados pela
Administração; 31) – Indicação nº 271/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a manutenção da
Estrada em continuação a Rua José Augusto, Vila São Guido; 32) – Indicação nº
272/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar os reparos necessários
nos maquinários que foram cedidos pelo Estado com a finalidade de prestarem
serviços às pequenas e médias empresas existentes na zona rural; 33) – Indicação nº
273/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de disponibilizar ambulância para a
zona rural, onde são realizadas festas, ficando de plantão para socorrer eventual
acidentado no local; 34) – Indicação nº 274/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
criar grupos para ministrarem atividades físicas na zona rural; 35) – Indicação nº
275/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar o serviço médico odontológico
ambulatorial, para dar atendimento às famílias residentes na zona rural; 36) – Pedido
de Informações nº 102/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, sobre
informações a respeito da Empresa Edson Cassimiro de Moraes-ME (VMC Limpeza);
37) – Pedido de Informações nº 103/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, sobre informações a respeito do novo software contábil e de gestão
financeira da Prefeitura Municipal, desenvolvido pela empresa Techonology S/A. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 38) - Requerimento nº 620/2012, de autoria
do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
147/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa denominar de
“Cap. Secundino Aguinaldo Rosés”, a Rua 26 do Loteamento Jardim São Valentim,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 39) Requerimento nº 621/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito
por mais seis edis, para que seja incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 148/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que
visa denominar de “Prof. José do Valle Sundfeld”, a Rua 01 do Loteamento
“Residencial Vila Romana”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 40) - Requerimento nº 622/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na ordem do
dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 149/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Almiro Costa
Rodrigues”, a Rua 03 do Loteamento “Residencial Vila Romana”, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento nº 623/2012,
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de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
150/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
suplementar dotação orçamentária que especifica, a fim de aditar convênio celebrado
com a Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga - AMAS.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 624/2012,
de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
151/2012, de autoria do Executivo Municipal,que visa autorizar o Poder Executivo a
suplementar dotação orçamentária que especifica, a fim de aditar convênio celebrado
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 43) - Requerimento nº 625/2012, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 152/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II, visando a transferência
de recursos financeiros advindos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 626/2012, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 153/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa conceder desconto na tarifa industrial de esgoto para
empresas que despejam esgoto tratado na rede pública. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº 627/2012, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
154/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 628/2012, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na
ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 155/2012, de
autoria do Vereador Natal Furlan, que visa denominar de “Antonio Bueno Gonçalves
Neto”, a Rua 25 do Loteamento Jardim São Valentim, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 629/2012, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na ordem
do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 156/2012, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa denominar de “Orlando
Veneroso”, a Rua 04, do Loteamento denominado “Residencial Vila Romana”, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº
630/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações aos atletas César Ramos da
Costa “Cesinha” e Gustavo Fabrício Pavani, pela conquista do primeiro lugar no 3º
Torneio Municipal de Futevôlei de Porto Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 49) - Requerimento nº 631/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
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congratulações à Paulo Óptica, pelos excelente trabalhos prestados em nossa região.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº 632/2012,
de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações à nova equipe que comandará a 9ª Subseção da OAB Paulista, eleita
dia 29/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) Requerimento nº 633/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações às
mulheres integrantes da Força Aérea Brasileira, nesses 30 anos de participação da
Mulher na Força Aérea Brasileira. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
52) - Requerimento nº 634/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
aos alunos da Escola Padrão SESI de Pirassununga: Gustavo Ferreira da Silva,
Karen Baldin, Leandro Augusto Seccarecio, Mauro Luciano de Souzas Borges Junior,
Thiago Alves da Silva e Wendel Arlindo Soares Gonçalves, pela participação na 4ª
Edição do Torneio SESI de Robótica. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 53) - Requerimento nº 635/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações ao Ilustríssimo Senhor Delegado Seccional de Polícia, Dr. José
Henrique Ventura, e aos demais organizadores da “Copa das Forças de Segurança de
Pirassununga”, realizada dia 26/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 54) - Requerimento nº 636/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações aos atletas das equipes feminina e masculina de vôlei da terceira
idade, pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes, que competiram na VI Copa
Regional da Liga São Joanense, dia 24/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 55) - Requerimento nº 637/2012, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações aos atletas da Equipe Master do Clube Pirassununga, pela
participação da 9ª Etapa do Circuito Unami, e IX Troféu Clube Pirassununga de
Natação Máster, dia 24/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
56) - Requerimento nº 638/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
à Equipe Tigres Futebol Clube, pela conquista do Campeonato de Futebol da
Categoria Veteranos 2012, dia 25/11/2012. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 57) - Requerimento nº 639/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações aos
dirigentes, colaboradores e funcionários da ASA 2, extensivos aos seus alunos, pela
excelência das atividades desenvolvidas e pelo elevado sentimento de
responsabilidade social que norteiam suas ações. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo
Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Em seguida, o já
inscrito Vereador Otacilio José Barreiros usou da palavra, sendo aparteado pelo
Vereador Valdir Rosa. Logo após, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno
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Gonçalves, usou da palavra. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Natal Furlan,
sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, o Sr.
Presidente, passou a Ordem do Dia que constou do seguinte: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 147/2012, de autoria do Vereador Otacilio
José Barreiros, que visa denominar de “Cap. Secundino Aguinaldo Rosés”, a Rua 26
do Loteamento Jardim São Valentim, neste Município. Neste momento, o Vereador
Valdir Rosa requereu que os Projetos de Leis nºs: 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155 e
156/2012, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria tratar do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo,
o Projeto de Lei nº 147/2012, em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 148/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, que visa denominar de “Prof. José do Valle
Sundfeld”, a Rua 01 do Loteamento “Residencial Vila Romana”, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 149/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que visa denominar de “Almiro Costa Rodrigues”, a Rua 03 do
Loteamento “Residencial Vila Romana”, neste Município. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. 04) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
155/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa denominar de “Antonio
Bueno Gonçalves Neto”, a Rua 25 do Loteamento Jardim São Valentim, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 05) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 156/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, que visa denominar de “Orlando Veneroso”, a Rua 04, do
Loteamento denominado “Residencial Vila Romana”, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 150/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a suplementar dotação orçamentária que especifica, a fim de aditar
convênio celebrado com a Associação Metodista de Assistência Social de
Pirassununga – AMAS. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 151/2012, de autoria do Executivo
Municipal,que visa autorizar o Poder Executivo a suplementar dotação orçamentária
que especifica, a fim de aditar convênio celebrado com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 08) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 152/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II, visando a transferência de recursos
financeiros advindos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 09) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 153/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa conceder desconto na tarifa industrial de
esgoto para empresas que despejam esgoto tratado na rede pública. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 10) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 154/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura
de crédito adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) – Segunda Discussão do
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Projeto de Lei nº 142/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, visa denominar de
“Santina Balter”, a Estrada Municipal PNG-153 (PI-340), que inicia-se na Avenida
Duque de Caxias Norte, paralela ao Portão da USP, com término no KM 218 da SP330 (Rodovia Anhanguera). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 12) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 146/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Duz, que visa denominar de “Oto José Xavier”, a Rua 20, do Loteamento
Jardim Millenium, neste Município. Retirado ante à ausência de parecer da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação. 13) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 03/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa a
regularização de lotes em desacordo com o previsto na Lei Complementar nº 75, de
28 de dezembro de 2006. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, 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, tendo faltado a mesma os
Vereadores: Antonio Carlos Duz e Juliano Marquezelli. E para constar, Ulisses
Cremasco, Oficial Parlamentar, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida por
Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário,
segue devidamente assinada.
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