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Ata nº 2700 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
08 de outubro de 2012. Ao oitavo dia do mês de outubro de dois mil e doze, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2700ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio, Juliano Marquezelli, 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 2699 da Sessão Ordinária de 01 de outubro de 2012, a qual
não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. A seguir, 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,
Indicação e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Prospecto do IBRAP sobre o curso nº 590; 02) – Jornal do Senado, Ano XVIII, nº
3.741; 03) – Boletim de Publicações Grifon Brasil, doa 04/10/2012; 04) – Telegrama nº
2594/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros refere o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar Comp 09/2012, (R$ 378.475,15); 05) – Telegrama nº
7689/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros refere o Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde
PFVPS Comp 09/2012, (R$ 53.634,62); 06) – Telegrama nº 2938/MS/SE/FNS do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros refere o
Pagamento de FAEC SIA Mamografia para Rastreamento Comp 07/2012, (R$
2.295,00); 07) – Telegrama nº 35887 do Ministério da Saúde, informando a liberação
de recursos financeiros referente ao Pagamento de Saúde da Família Comp 08/2012
(R$ 103.741,50); 08) – Telegrama nº 2429 do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros referente ao Pagamento de Teto Municipal Rede
Cegonha (RCE-RCEG) Comp 08/2012 (R$ 574,56); 09) – Telegrama nº 629 do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros referente ao
Pagamento de Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST
Comp 09/2012 (R$ 25.000,00); 10) – Comunicado nº CM212973/2012, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 198.996,20); 11) – Ofício Circular nº 1221/2012, do
Senado Federal, Secretaria Especial do Interlegis, comunicando sobre os cursos
gratuitos na modalidade a distância pela internet, no período de 22/10 a 30/11/2012;
12) – FAX da União Nacional dos Vereadores – UNV, sobre o encontro nacional de
Vereadores, Assessores e Servidores Públicos, referente a PEC 35/2012, de 16 a
20/10/2012 em Brasília-DF; 13) – Carta nº 5/AFA_CMDO/3288, da Academia da
Força Aérea, acusando e agradecendo o recebimento do Ofício nº 01388/2012-SG,
referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2012, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, que visa conceder ao Brigadeiro do Ar. Carlos Augusto Amaral Oliveira, o título
de “Cidadão Pirassununguense”; 14) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa,
solicitando certidão constando a relação de todas as Denúncias que foram
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protocoladas nesta Casa desde 01/01/2005 à 05/10/2012; 15) – Ofício CGC nº
994/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de
peças do Processo TC-1258/010/06; 16) - Denuncia (Adendo ao protocolado nº
01989, de 27/09/12) subscrita pelo Sr. Luis Acacio Martineli; 17) – Ofício nº 884/12GAB da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, Gabinete do Prefeito Maurício Sponton
Rasi, em atenção ao Requerimento nº 480/2012, de autoria de todos os edis, sobre a
necessidade de nossa região, contar com uma Unidade da Equipe de Perícias do
Instituto de Criminalística; 18) – Ofício nº 493/12 da 3ª Vara e da Infância e Juventude
da Comarca de Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº 480/2012, de autoria
de todos os edis, sobre a necessidade de nossa região, contar com uma Unidade da
Equipe de Perícias do Instituto de Criminalística; 19) – Ofício do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Cartório do Gabinete do Eminente Conselheiro Edgard
Camargo Rodrigues, Agente da Fiscalização Financeira, certificando que o v. Acórdão
de fls.63, (TC-000484010/09), publicado no Diário Oficial do Estado de 16/08/2012,
transitou em julgado em 31/08/2012; 20) – Ofício nº 521/2012, do Secretário de
Estado do Meio Ambiente, Bruno Covas, em atenção ao Requerimento nº 59/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que permita seja destacada nova verba para
Pirassununga, visando aplicar no controle da população de cães e gatos para evitar a
proliferação desenfreada e o consequente descuido com esses animais; 21) – Ofício
nº 710/2012-1, do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça
de Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº 468/2012, de autoria do Vereador
Juliano Marquezelli, que solicitou intercessão do Ministério Público da Comarca de
Pirassununga, ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, visando informar se a Prefeitura Municipal de Pirassununga recebeu
recomendações, advertência, intimação ou mandamento para realizar concurso
público para determinado cargo nos últimos 4 anos; 22) – Ofício do Ministério do
Trabalho e Emprego, em atenção ao Requerimento nº 468/2012, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, a respeito de informações se a Prefeitura Municipal de
Pirassununga recebeu recomendações, advertência, intimação ou mandamento para
realizar concurso público para determinado cargo nos últimos 4 anos; 23) – Ofício nº
692/2012-3 do Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando informações a
respeito do cumprimento da decisão do TRE, (ações de perda de mandato eletivo por
desfiliação partidária sem justa causa); 24) – Ofício do Presidente, Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas,
referente ao mês de 09/2012; 25) – Ofício nº 72/2012, da Procuradoria Geral do
Município, encaminhando o Termo de Convênio nº 33/2012, entabulado com a
“Corporação Musical Pirassununguense”; 26) – Ofício GAB nº 505/2012, do Executivo
Municipal e Secretária Municipal de Governo, em atenção ao edido de Informações nº
71/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito de
informações sobre verba suplementar para realização de estudo e investigação de
possível contaminação do lençol freático do Pólo Industrial “Guilherme Müller Filho”;
27) – Ofício nº 130/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 130/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência
de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
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pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) - Projeto de Decreto Legislativo nº
14/2012, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Dr.
Sebastião Sérgio da Silveira, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
29) - Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2012, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, que visa conceder ao Senhor Flademir Ladcani, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) - Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2012, de
autoria do Vereador Juliano Marquezelli, que visa conceder ao Senhor Adrien Jackson
Ferraz Nogueira, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. O
Pedido de Informações a seguir foi encaminhado ao Executivo Municipal: 31) –
Pedido de Informações nº 89/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre
a fiscalização da Vigilância Sanitária em estabelecimentos/empresas fornecedoras de
medicação. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio, que procedesse à leitura dos requerimentos: 32) - Requerimento nº
523/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2012, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Dr. Sebastião Sérgio da
Silveira, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos;
33) - Requerimento nº 524/2012, 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 Decreto Legislativo nº 15/2012, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, que visa conceder ao Senhor Flademir Ladcani, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº
525/2012, 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 Decreto Legislativo nº 16/2012, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, que visa conceder ao Senhor Adrien Jackson Ferraz Nogueira, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 35) Requerimento nº 526/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Prefeita Eleita
Cristina Aparecida Batista e ao Vice-Prefeito Eleito Almiro Sinotti, eleitos nas eleições
municipais do último dia 07/10/2012 para o mandato 2013/2016. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 527/2012, do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por seis cinco edis, consignando votos de
congratulações ao Doutor Edgar Saggioratto e Marcia Cristina Zanoni Couto, pela
expressiva votação nas eleições municipais realizada dia 07/10/2012. Aprovado por
unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 528/2012, do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos colegas Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, pela
importante participação na recente eleições municipais de 07/10/2012. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 529/2012, do Vereador Juliano
Marquezelli, e subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão ao Ministério
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Público da Comarca de Pirassununga para estudo e eventuais providências, à
respeito de possíveis irregularidades no fornecimento de medicação à Municipalidade,
tudo visando o Princípio Constitucional da Moralidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 39) - Requerimento nº 530/2012, do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito
por mais seis edis, solicitando intercessão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para análise de possíveis irregularidades no fornecimento de medicação à
Municipalidade e eventual tomada de providências cabíveis. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 531/2012, do Vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao
Centro Educacional SESI Pirassununga na pessoa de sua Administradora Profª.
Ângela Aparecida Conti dos Santos, o aluno Luan Cleiton Morais Marostegan, e à
representante do Programa “EPTV na Escola”, região São Carlos, Carolina Zanchim,
com a redação “A Vez da Bola”, Luan cinquistou o primeiro lugar no Programa ”EPTV
na Escola 2012”. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº
532/2012, do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Álvaro Andreazzi. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº
533/2012, dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Mario Silveira. Aprovado por unanimidade
de votos. 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. Inscrito, usou da palavra
o Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, o já inscrito Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves usou da palavra. Logo após, o já inscrito Vereador Valdir Rosa usou
da palavra. Usou da palavra, o Vereador inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado pelo
Vereador Valdir Rosa. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito Hilderaldo Luiz
Sumaio. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia. Neste momento o Vereador Roberto Bruno requereu a suspensão da Sessão por
até 10 (dez) minutos, para tratar sobre as proposituras, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, passou para a Ordem do Dia: 01) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2012, de
autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que visa conceder ao Dr. Sebastião
Sérgio da Silveira, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, que visa conceder
ao Senhor Flademir Ladcani, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16/2012, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, que visa conceder
ao Senhor Adrien Jackson Ferraz Nogueira, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade de votos. 04) - Apreciação do pedido de recebimento de
Denúncia, objeto dos protocolados nºs 01989, de 27/09/2012 e 02030 de 04/10/2012.
Neste momento o Vereador Valdir Rosa usou da palavra e requereu o adiamento por
1 (uma) sessão da apreciação de referida Denúncia em razão de não ter sido intimado
e recebida cópia da Denúncia (protocolado nº 02030 de 04/10/2012). A seguir, antes
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de ser colocado o requerimento em votação, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário
que procedesse a leitura do adendo à Denúncia, (protocolado nº 02030 de
04/10/2012). Após a leitura, usaram da palavra os Vereadores: Natal Furlan, Otacilio
José Barreiros e Valdir Rosa. Também, usou da palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho registrando que também não recebeu cópia da
Denúncia (protocolado nº 02030 de 04/10/2012). A seguir, o Sr. Presidente colocou
em votação o requerimento do Vereador Valdir Rosa, sendo rejeitado por (06X03)
votos o adiamento da apreciação da Denúncia. O Sr. Presidente relembrou que a
Denúncia principal (protocolado nº 01989 de 27/09/2012) já fora dispensada a leitura
por decisão do Plenário na sessão anterior. Prosseguindo o Sr. Presidente comunicou
aos senhores vereadores que o rito procedimental para recebimento da Denúncia
será o disposto no artigo 174 do Regimento Interno. Informou ainda, que o
recebimento da Denúncia será decidido pelo voto da maioria qualificada (2/3) dos
vereadores, portanto este Presidente também vota. Se a Denúncia for recebida pelo
Plenário, nesta mesma sessão será constituída a Comissão de Investigação e
Processante com 3 (três) vereadores sorteados entre os presentes e desimpedidos,
os quais elegeram desde logo o Presidente e o Relator. Recusada a Denúncia, o
requerimento será arquivado. Neste momento o Sr. Presidente colocou em votação o
recebimento da Denúncia (protocolados nºs 01989 de 27/09/2012 e 02030 de
04/10/2012), sendo aprovado o recebimento da Denúncia por (07X03) votos. Neste
momento, o Vereador Valdir Rosa usou da palavra. Dando seguimento, o Sr.
Presidente informou aos vereadores que será obedecido o rito do Decreto Lei nº
201/67 e artigo 174 e seguintes do Regimento Interno, obedecida a proporcionalidade
dos partidos, sendo por sorteio a decisão para integrar a Comissão Processante.
Informou também que o Presidente não participa da Comissão Processante. Em
seguida, para acompanhar o procedimento de sorteio, convidou os vereadores Valdir
Rosa e Otacilio José Barreiros para serem escrutinadores. Usou da palavra o
Vereador Juliano Marquezelli em questão de ordem sobre a participação do
Presidente da Câmara da composição na Comissão Processante. O Sr. Presidente
informou que para o sorteio de composição da Comissão Processante será respeitada
a proporcionalidade dos partidos, considerando os partidos em que os vereadores
foram eleitos. Usou da palavra o vereador Valdir Rosa em questão de ordem pediu
que constasse da ata que o PMDB/PDT elegeram 2 (dois) vereadores e teriam direito
a 1 (um) membro na Comissão Processante. Dando seguimento ao sorteio, os
escrutinadores vereadores Otacilio José Barreiros e Valdir Rosa conferiram os papéis
com os nomes dos vereadores antes de serem colocados na caixa para sorteio. A
seguir, o Sr. Presidente convidou um membro da plateia, Senhor Fabrício F. Barbelli,
idade 35 anos, profissão estudante, para retirada em sorteio do primeiro vereador a
constituir a Comissão Processante. Realizado o sorteio foi comunicado pelo
Presidente que foi eleito através de sorteio o Vereador Roberto Bruno – PTB.
Prosseguindo, para o segundo sorteio, o Sr. Presidente convidou do público presente
a Senhora Luciene Daiane Alves Soares, idade 26 anos, para realização do sorteio do
segundo membro da Comissão Processante. Realizado o sorteio o Sr. Presidente
proclamou o resultado, sendo o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho – PSDB, o segundo membro da Comissão Processante. Prosseguindo, e
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mediante a contínua conferência dos papéis com os nomes dos vereadores para a
realização dos sorteios pelos escrutinadores vereadores Valdir Rosa e Otacilio José
Barreiros, o Sr. Presidente convidou do público presente o Senhor Denilson de Souza
Soares, idade 29 anos, profissão autônomo, para realização do sorteio do terceiro
membro da Comissão Processante. Realizado o sorteio o Sr. Presidente proclamou o
resultado de que o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves – PP, foi sorteado para
compor como o terceiro membro da Comissão Processante. Ato contínuo, o Sr.
Presidente declarou que de acordo com o escrutínio realizado comporão a Comissão
Processante, os vereadores: Roberto Bruno – PTB, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho – PSDB e Antonio Carlos Bueno Gonçalves – PP. A seguir, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos para que os vereadores eleitos para Comissão
Processante se reunam sob a presidência do mais idoso, para escolha do Presidente
e Relator. Reaberto os trabalhos o Sr. Presidente procedeu a leitura da Portaria nº 516
de 08/10/2012. Usaram da palavra os vereadores: Valdir Rosa e Juliano Marquezelli.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura da Ata de
Eleição do Presidente e Relator da Comissão Processante. Finalizando o Sr.
Presidente informou aos senhores vereadores que o procedimento esta sendo
encaminhado a Comissão Processante para as providências do parágrafo sétimo do
artigo 174 do Regimento Interno. Dando continuidade na Ordem do Dia: 05) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 123/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, que visa denominar de “Hilario Bercke”, a Rua 18, do
Loteamento “Jardim Millenium” neste Município. Neste momento, o Vereador Otacilio
José Barreiros requereu que os Projetos de Leis nºs: 123 a 127/2012 e Projeto de Lei
Complementar nº 02/2012, a votação fosse apreciada em bloco em razão de estarem
em Segunda Discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo,
o Projeto de Lei nº 123/2012, em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 06)
- Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 124/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “Jair dos Santos”, a Rua 19, do
Loteamento “Jardim Millenium” neste Município. Aprovado por unanimidade de votos.
07) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 125/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras
providências (Projeto “Cuidando dos Dentinhos – parte 02). Aprovado por
unanimidade de votos. 08) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 126/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus
– AMMA e dá outras providências (Projeto “Melhoria da Cozinha”). Aprovado por
unanimidade de votos. 09) - Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 127/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus
– AMMA e dá outras providências (Projeto “Cuidando dos Dentinhos). Aprovado por
unanimidade de votos. 10) - Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
02/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Complementar nº
81, de 28 de dezembro de 2007 (Código Tributário do Município), conforme
específica. Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento o Vereador Valdir
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Rosa requereu ao Sr. Presidente a dispensa e saída da Sessão por motivos
particulares, sendo deferido pelo Presidente. Em seguida, deu-se continuidade a
Ordem do Dia: 11) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 112/2012, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2476 – Programa Saúde
na Escola, na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o
período de 2010 a 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 12) Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 113/2012, de autoria do Executivo Municipal,
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2476 – Programa Saúde na Escola, na Lei nº
4.120, de 20 de junho de 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2012. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 13) - Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 114/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial, até o limite de R$ 70.950,00, destinado a
anteder inclusão de nova ação nº 2476 – Programa Saúde na Escola no orçamento
vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 14) - Primeira Discussão
do Projeto de Lei nº 116/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2477 – Projeto Praça de Exercícios do Idoso, na Lei nº
3.894, de 7 de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013.
Neste momento, o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio requereu que os Projeto de Leis
nºs: 116 a 118/2012, 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 116/2012, em votação, foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 15) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
117/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº
2477 – Projeto Praça de Exercícios do Idoso, na Lei nº 4.120, de 20 de junho de 2011,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 16) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
118/2012, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial, até o limite de R$ 20.500,00, destinado a atender inclusão
de nova ação nº 2477 – Projeto Praça de Exercícios do Idoso no orçamento vigente.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 17) - Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 129/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, visa denominar de
“Joil Assis Baldovinotti”, a Quadra Poliesportiva localizada na área lateral à Rua
Reverendo Belmiro de Andrade que faz fundos com a Avenida Painguás, Vila
Pinheiro, neste Município. 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, 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 resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida
Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente
assinada.
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