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Ata nº 2682 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
04 de junho de 2012. Ao quarto dia do mês de junho de dois mil e doze, às 20 horas,
na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2682ª sessão ordinária 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, 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 2681 da Sessão Ordinária de 28 de maio de 2012, a qual não
sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O Sr. Presidente 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 dos presentes. Neste momento o Sr.
Presidente suspendeu a sessão por até 10 (dez) minutos para colheita de assinaturas
nas proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata
o Expediente: 01) – Convite da Secretaria do Estado de São Paulo, para cerimônia de
inauguração do “Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim”, dia
01/06/2012; 02) – Convite do Executivo Municipal e Superintendente do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga SAEP, para a inauguração do Complexo de
Abastecimento de Água “Antonio Delfino” e novo pátio do SAEP “Ciro dos Santos”, dia
06/06/2012; 03) – Ofício nº 54/12 do Ministério do Meio Ambiente, CEPTA/ICMBio,
sobre o Projeto de Lei nº 34/2012, que trata da autorização para desapropriar áreas
de terras que especifica e da outras providências; 04) – Telegrama nº
3206/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros referente o Pagamento de PAB Fixo Comp 05/2012, (R$ 123.343,50); 05)
– Telegrama nº 562/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde informando a liberação de
recursos financeiros referente o Pagamento de FAEC SIA – Mamografia para
Rastreamento Comp 03/2012, (R$ 4.095,00); 06) – Ofício Circular nº 17/2012, do
Ministério do Desenvolvimento informando a liberação de recursos ao Fundo
Municipal de Assistência Social, (R$ 13.870,79); 07) – E-mail do Consulado Geral da
Itália – São Paulo, justificando a ausência do Min. Plen. Mauro Marsili, no Ato Solene
em comemoração ao “Dia da Comunidade Italiana”, dia 04/06/2012; 08) – Ofício nº
02/2012, do Partido da Social Democracia Brasileira – Pirassununga, solicitando a
cessão do Plenário dessa Casa de Leis, para realização da Convenção Municipal do
Partido, dia 28/06/2012; 09) – Ofício nº 3461/2012, do Supremo Tribunal Federal, em
atenção ao Requerimento nº 183/2012, de autoria do Vereador Otacilio José
Barreiros, no sentido de que o Processo do Mensalão, onde se apura vários delitos
graves de corrupção, seja julgado ainda este semestre para gaudio da ética, da moral
e da honorabilidade das instituições; 10) – Ofício nº 303/2012, da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, encaminhando relatórios produzidos anualmente pela
CETESB em versão eletrônica reunidos em dois CD-ROM: 1 – Inventário Estadual de
Resíduos Domiciliares – 2011; 11) – Qualidade Ambiental no Estado de São Paulo –
2011, contendo os Relatórios de Qualidade do Ar, de Qualidade das Águas
Superficiais e de Qualidade das Águas Litorâneas; 12) – Convite do Movimento
Editorial para o 12º Wireless Mundi – A Cultura da Mobilidade, dia 03/07/2012 ; 13) –
Ofício nº 91/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
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recebeu o nº 89/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento vigente, no valor de R$ 120.493,19 (cento e vinte mil, quatrocentos e
noventa e três reais e dezenove centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Ofício nº 90/2012, do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 88/2012, que
visa aumentar o número de vagas do emprego permanente horista de Médico, no
quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) – Prospecto do IGAM,
sobre o curso: Qualidade Legislativa e o Estudo sobre como Elaborar uma Lei, de 27
a 29/06/2012; 16) – Requerimento do Partido Trabalhista Brasileiro, solicitando a
cessão das instalações dessa Câmara Municipal, para realização de Convenção
Municipal do Partido, dia 15/06/2012; 17) – Ofício da Clínica Veterinária Ricardo,
encaminhando o relatório mensal do mês de 05/2012; 18) – Comunicado nº
CM087520/2012, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Creche Municipal Nedy de Oliveira,
(R$ 1.242,80); 19) – Ofício da EPTV Central, Diretor Regional Paulo Brasileiro,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 189/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que consignou votos de
congratulações ao à Emissoras Pioneiras de Televisão (EPTV), pela cobertura aos 60
anos do Esquadrão de Demonstração Aérea; 20) – Ofício nº 41/2012, da Associação
Regional de Engenheiros e Arquitetos, AREA, em atenção ao Requerimento nº
01/2012, de autoria dos Vereadores Almiro Sinotti, Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan,
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Otacilio José Barreiros, Roberto Bruno e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que solicitou seja renovado o convênio de moradia
econômica com modelo padrão, com a Associação Regional dos Engenheiros e
Arquitetos (AREA) de Pirassununga; 21) – Ofício GAB nº 292/2012, do Executivo
Municipal e Secretario Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 35/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, à respeito de licença das antenas
de celulares instaladas em Pirassununga; 22) – Ofício GAB nº 297/2012, do Executivo
Municipal e Secretario Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 36/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito do
funcionamento do Setor Municipal responsável pela pintura, reforma de placas de
sinalização de trânsito e também placas de identificação de ruas; 23) – Ofício GAB nº
297/2012, do Executivo Municipal e Secretario Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 36/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, à respeito do funcionamento do Setor Municipal responsável pela
pintura, reforma de placas de sinalização de trânsito e também placas de identificação
de ruas; 24) – Ofício nº 92/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei que recebeu o nº 90/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor R$ 20.113,27 (vinte mil, cento e treze
reais e vinte e sete centavos). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 25) – Ofício nº 93/2012, do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 91/2012, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Corporação Musical
Pirassununguense. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 26) – Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2012, de
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autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa conceder ao Senhor
Norman de Marco Filho, 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 143/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
adequada drenagem das águas usadas na lavagem de veículos, na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços; 28) – Indicação nº 144/2012, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover os reparos necessários no leito asfáltico para sanar as
irregularidades consistentes em empoçamentos de águas pluviais na entrada do
Condomínio Residencial Suzano; 29) – Indicação nº 145/2012, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de colocar sinalização de solo junto às rotatórias e semáforos para uso
integral do espaço e fluição do trânsito, bem assim, seja realizada campanha neste
sentido; 30) – Indicação nº 146/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de recolocar a placa comemorativa
dos Campeões Mundiais de Futebol de 1958 na Praça Central “Conselheiro Antonio
Prado”, junto ao coreto, seu local de origem; 31) – Indicação nº 147/2012, de autoria
dos Vereadores Roberto Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de manter contato com a Secretaria Estadual de
Cultura para inclusão de eventos pirassununguenses em seus calendários, bem
assim, que estude a elaboração de um calendário anual para nossa cidade; 32) –
Indicação nº 148/2012, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de custear a compra de ônibus adaptado à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, disponibilizando o importe de R$
130.600,00 (centro e trinta mil, e seiscentos reais); 33) – Pedido de Informações nº
41/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, a respeito da área de terras nas
proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 34) - Requerimento nº 243/2012, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 76/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa requereu que os Requerimentos nºs: 243 a 255/2012, 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 Requerimento nº
243/2012, em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) Requerimento nº 244/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
77/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para
desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 36) - Requerimento nº 245/2012, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado
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sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 78/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União
Municipal Espírita de Pirassununga - UMEP. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 37) - Requerimento nº 246/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 79/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de Assistência
à Infância - CPAI. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 38) Requerimento nº 247/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
80/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino Deus. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 39) - Requerimento nº 248/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 81/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
40) - Requerimento nº 249/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei
nº 82/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga
- AMAS. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 41) - Requerimento nº
250/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 83/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 42) - Requerimento nº 251/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que
seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 84/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 298.049,01, destinado a atender despesas com
contratação de empresas especializada, com fornecimento de material e mão de obra,
para execução de alambrado com tela galvanizada, fio de arame farpado e portões de
acesso para perimetral do Horto Municipal. Neste momento usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Colocado em votação, o Requerimento nº
251/2012 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 43) - Requerimento
nº 252/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 85/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Fundação de Ensino de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 44) - Requerimento nº 253/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 86/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento
nº 254/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
para que seja incluído na ordem do dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto
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de Lei nº 89/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 120.493,19,
destinado a atender despesas da Secretaria Municipal de Esportes. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 255/2012, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, 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 91/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 47) - Requerimento nº 256/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da
Drª Miriam Daisy Calmon Scaggion para que, recebendo ciência da presente,
transmita as merecidas homenagens a todos os Membros do Centro de Atendimento
Psicossocial com especialidades em Álcool e Drogas (CAPS-AD), pelo recebimento
de uma importante unidade de tratamento, dia 29/05/2012. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 257/2012, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, na pessoa do
Comandante CAP PM Carmo Augusto de Oliveira Vasques, pelo excelente trabalho
prestado ao Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 49) Requerimento nº 258/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Posto de
Atendimento ao Trabalhador PAT e pela ETC “Tenente Aviador Gustavo Klug” do
Centro Paula Souza, pelo excelente trabalho desenvolvido, Programa “Time do
Emprego”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº
259/2012, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais quatro edis,
consignando votos de congratulações à Gisele Fernanda Greghi, pelo 1º lugar no
Prêmio Altech Jovem Cientista recebendo a premiação nos Estados Unidos. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento nº 260/2012, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Servidor Municipal Sérgio Eduardo Zuffo,
pelos 35 anos de serviços prestados a nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 52) - Requerimento nº 261/2012, de autoria dos Vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, encaminhando
Moção de Apelo às Instituições Bancárias presentes no Município para que estudem a
possibilidade de implantar agências nas regiões populosas como Zona Norte e Região
Sul. Neste momento usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves.
Colocado em votação, o Requerimento nº 261/2012 foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 53) - Requerimento nº 262/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Nelson Marquezelli, visando a execução de melhorias no Museu Histórico e
Pedagógico “Dr. Fernando Costa” e no Ecomuseu “Professor Manuel Pereira de
Godoy” através do Programa de Fomento aos Museus 2012, disponibilizando, ainda,
verba no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para mesmo fim. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 263/2012, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para
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que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Espedito Purgato. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 55) Requerimento nº 264/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Luiz Bezerra. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 265/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Paulo Roberto
Furlaneto. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº
266/2012, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto
Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Josélia Leite Rodrigues.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) - Requerimento nº 267/2012,
de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Theresa Martins Pedro. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) - Requerimento nº 268/2012, de autoria dos
Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Otacilio José Barreiros e Roberto
Bruno, e subscrito por mais quatro edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jarbas José Cardoso. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 269/2012, de autoria
do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Luiz Baitz.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 61) - Requerimento nº 270/2012,
de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Jovem Leandro Vergilio. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 62) - Requerimento nº 271/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de Repúdio à aprovação do
Projeto de Lei nº 268/2002, conhecido por Ato Médico, posto que a falta de discussão
com o legitimamente interessados poderá causar prejuízos à inúmeras profissões.
Neste momento, usou da palavra os Vereadores Roberto Bruno e Otacilio José
Barreiros. Colocado em votação o Requerimento nº 271/2012 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 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 o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelos Vereadores Otacilio José Barreiros e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Inscrito, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Em
seguida, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Logo
após, usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Por fim usou da palavra o já inscrito Vereador Roberto Bruno. Em seguida, Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 76/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo
a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Neste
momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que os Projeto de Lei
nºs: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 e 91/2012, a votação fosse apreciada em
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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 76/2012, em votação,
foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 02) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 77/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais para desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 78/2012, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a União Municipal Espírita
de Pirassununga – UMEP. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 04) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 79/2012, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 05) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
80/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Lar das Crianças do Menino Deus. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 06) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 81/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo
a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 07) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 82/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Metodista de
Assistência Social de Pirassununga – AMAS. Foi apresentada a Emenda nº 01/2012,
a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 82/2012 foi aprovado
por unanimidade de votos dos presentes, bem como a emenda apresentada. 08) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 83/2012, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. 09) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 84/2012, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 298.049,01, destinado a atender
despesas com contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e
mão de obra, para execução de alambrado com tela galvanizada, fio de arame
farpado e portões de acesso para cercamento perimetral do Horto Municipal.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 10) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 85/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 11) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 86/2012, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso
Desafio Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 12) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 89/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 120.493,19, destinado a atender despesas da
Secretaria Municipal de Esportes. Neste momento usou da palavra o Vereador
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Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra o Vereador Roberto Bruno. Colocado em
Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 89/2012 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 13) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 91/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Corporação Musical Pirassununguense.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 14) - Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 55/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, visa denominar de “Antonio Botezele”, a Estrada Municipal PNG-265 (PI234). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 15) – Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 56/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, visa denominar de “Nilton Sebastião Garcia”, a Rua 1, do Loteamento
“Jardim dos Ipês”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 16) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 87/2012, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 470.000,00. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o 1º Secretário,
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, o Sr. Presidente, deu por encerrada a
presente sessão, tendo faltado a mesma o Vereador Antonio Carlos Duz. 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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