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Ata nº 2670 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de março de 2012. Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e doze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2670ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, 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 2669 da Sessão Ordinária de
05 de março de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, em
razão da decisão plenária realizada em 05/03/2012 que votou e julgou procedente o
parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, aplicou a censura verbal ao
Excelentíssimo Senhor Vereador Almiro Sinotti nos seguintes termos do Ato da
Presidência nº 41/2012: “para que o mesmo observe as disposições do Parágrafo
Primeiro, incisos I, II e III do artigo 14, consistente em I - não deixar de observar, salvo
motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento
Interno; II – não praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas
dependências da Câmara; III – não perturbar a ordem das sessões ou reuniões”. Em
seguida. 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. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto da
ABRACAM, sobre o V Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, de 23 a
26/04/2012; 02) – Jornal Força SP, Ano 08, nº 85, 02/2012; 03) – Jornal do Interior,
Ano XII, nº 83, 02/2012; 04) – Jornal do Senado, Ano XVIII, nº 3.593, de 07/02/2012;
05) – Informativo do IBAM, sobre à realização de Concursos e contratações de
pessoal; 06) – Ofício GR/CIRC/46, da Universidade de São Paulo USP, João
Grandino Rodas, Reitor, encaminhando o exemplar do Anuário Estatístico da USP 2011; 07) – Telegrama nº 2976/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao
pagamento de PAB Fixo Comp 02/2012, (R$ 110.961,58); 08) – Telegrama nº
3780/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao pagamento de Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ Comp 01/2012, (R$ 5.200,00); 09) –
Telegrama nº 6970/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao pagamento de Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Comp 02/2012,
(R$ 410.470,53); 10) – Telegrama nº 2221/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde,
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente
ao pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS Comp
01/2012, (R$ 53.329,48); 11) – Telegrama nº 3804/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
referente ao pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica Comp
01/2012, (R$ 18.165,29); 12) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, requerendo a realização de desconto da Contribuição Sindical
Obrigatória (Imposto Sindical), exercício de 2011; 13) – Requerimento de Meroveu
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Francisco Cinotti, solicitando cópia integral do áudio da sessão ordinária realizada no
dia 05/03/2012, referente à Discussão e Votação Única do Relatório da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar; 14) – Telegrama nº 3149/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
referente ao pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica Comp
02/2012, (R$ 18.165,29); 15) – Requerimento da Editora Stillo Pirassununga Ltda –
EPP – Jornal “O Movimento”, João Batista Marque Neto, Diretor, solicitando que as
comunicações disponibilizadas por esta entidade, sejam encaminhadas também ao
Sr. Nicolau Radames; 16) – E-mail do Posto de Atendimento ao Trabalhador, Paula
Renata Sinoti, sobre novas turmas para o programa/curso “Time do Emprego”, que
visa auxiliar os participantes na elaboração de currículo, de 13 a 15/03/2012; 17) – Email da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sobre o Curso de Formação
Política e Governo para candidatos às Eleições Municipais; 18) – Ofício do
Subsecretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Rubens E. Cury, em atenção ao
Requerimento nº 701/2011, de autoria dos 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, que solicitou intercessão do Governador
do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, pleiteando que a
unidade prisional que se pretende construir seja instalada em área de pouco
densidade populacional e de acesso mais restrito, bem como seja informado a esta
Casa de Leis, quais os critérios que se basearam para a escolha da área e como a
Administração Publica Estadual assumirá os impactos sociais, de segurança e
habitacionais de nossa região; 19) – Cartão de Adélia Murad Chiaratt e Filhos,
acusando e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 22/2012, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, pelo passamento do
Senhor Celso Chiaratti; 20) – Ofício nº 02/2012, do Executivo Municipal,
encaminhando o Balancete referente ao mês de 01/2012, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 21) – Ofício do Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
encaminhando os Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 02/2012;
22) - Oficio GAB nº 91/2012, do Secretário Municipal de Governo, solicitando uma
certidão de exercício de cargo de Prefeito, a fim de complementar documentação para
formalização de convênio; 23) - Oficio GAB nº 90/2012, do Executivo Municipal e
Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº 46/2012, de autoria
dos Vereadores: Roberto Bruno, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão do Presidente da
FIESP, Paulo Antonio Skaf, e Deputado Federal Nelson Marquezelli, visando a
possibilidade de autorizar a construção de uma Escola do SENAI em Pirassununga
para atender este Município e região; 24) - Oficio GAB nº 101/2012, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 09/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o
funcionamento da iluminação de uma rampa de acesso entre os Bairros Jardim
Redentor e Jardim São Valentim; 25) - Oficio GAB nº 99/2012, do Executivo Municipal
e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
07/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre benfeitorias
entre os Bairros Vila Gusmão e Vila Guimarães; 26) - Oficio GAB nº 102/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 04/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, sobre valor arrecadado
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pela Municipalidade com os aluguéis pagos pelos restaurante de Cachoeira de Emas,
qual a destinação desse valor e realização de projetos educativos, esportivos e/ou
culturais com crianças e adolescentes de Cachoeira de Emas; 27) - Oficio GAB nº
93/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 06/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre a iluminação das quadras Poliesportivas do Município; 28) Oficio GAB nº 92/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 03/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre implantação do loteamento Vila Romana ao lado do
Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”; 29) - Oficio GAB nº 105/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 05/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sobre possível reforma da Praça Central de Pirassununga; 30) - Ofício nº 25/2012 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 25/2012, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no
valor de R$ 495.200,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos reais).
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 31) - Ofício nº 24/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 23/2012, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 42.414,80 (quarenta e dois mil,
quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº
23/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
24/2012, que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa e a
Reestruturação do Quadro de Empregos Permanentes e do Quadro de Empregos em
Comissão da Prefeitura Municipal de Pirassununga-SP. Suspensa a tramitação, por
força do Ofício nº 00245/SG no qual foi externado o vício de forma. 33) – Projeto de
Lei nº 26/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
que visa denominar de “Floriano Arrivabene”, a Estrada Municipal PNG-020, (antiga
PI-060). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 34) – Projeto de Lei nº 27/2012, de autoria do Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa instituir o Dia da Sustentabilidade no 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: 35) – Indicação nº 48/2012, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar ao setor competente da Municipalidade realizar os reparos necessários na
chamada Estrada da Vendinha; 36) – Indicação nº 49/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar na Avenida Prudente de Moraes, nos dois sentidos de
direção, proximidades da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira e Padaria,
sinais de trânsito, vertical e horizontal, inclusive com instalação de lombadas; 37) –
Indicação nº 50/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de tomar medidas necessárias
para proporcionar a acessibilidade em todos os prédios públicos, onde não existe
essa garantia prevista em lei; 38) – Indicação nº 51/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de adquirir veículos para o setor de fiscalização de obras, visando uma
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melhor fiscalização em todos os Bairros da cidade, verificando a regularidade das
construções e notificando seus proprietários em caso de desrespeito às normas da
construção civil; 39) – Indicação nº 52/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar os serviços de limpeza em todas as praças da cidade, em especial: Praça
Jardim São Fernando; Praça da Fepasa; Praça do Jardim das Laranjeiras; Praça da
Vila Redenção; Praça dos Cajueiros; Praça do Jardim São Valentim e Praça do Jardim
Pavesi; 40) – Indicação nº 53/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de vistoriar o
Horto Municipal de Pirassununga e ordenar as devidas providências para a
manutenção desse que é o pulmão de Pirassununga; 41) – Indicação nº 54/2012, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de revitalizar a praça do Jardim Brasília
instalando equipamentos de ginástica e parque infantil nos moldes da Praça dos
Expedicionários; 42) – Indicação nº 55/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar uma
equipe de profissionais da área de teatro, desenvolvendo os ensinamentos dessa
arte, nos bairros da cidade, proporcionando aos adolescentes e crianças a
oportunidade de externar seus talentos nessa área; 43) – Indicação nº 56/2012, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de realizar, em parceria com entidades filantrópicas, festival
de rock, proporcionando oportunidade de divulgação por parte de bandas de rock, e
de arrecadação de fundos por parte das entidades filantrópicas de nossa cidade; 44) –
Indicação nº 57/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que
o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar as substituições das placas
sinalizadoras de trânsito, existentes na Avenida Painguás, por outras de maior porte;
45) – Indicação nº 58/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir rotatórias na
Avenida Felipe Boller Junior com a Avenida Santos Dumont, daquela com Alameda
das Açucenas e defronte ao Quartel, na Avenida Newton Prado; 46) – Indicação nº
59/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de criar nos bairros mais distantes da cidade, pequenos
núcleos de fisioterapia, economizando o transporte dos pacientes com ambulância,
até o Centro de Reabilitação de nossa cidade, propiciando um melhor atendimento;
47) – Indicação nº 60/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de destacar verba municipal para a
realização de castrações de cães e gatos, visando evitar as zoonoses; 48) – Indicação
nº 61/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar em nossa cidade, casamento
comunitário, para os casais que não têm condições financeiras de bancar a realização
do evento; 48) – Pedido de Informações nº 14/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre verba para aquisição de materiais esportivos para a
Secretaria Municipal de Esportes; 49) – Pedido de Informações nº 15/2012, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a situação precária que os
salva-vidas, lotados em Cachoeira de Emas, desenvolvem suas atividades; 50) –
Pedido de Informações nº 16/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre verba para aquisição de aparelho registrador eletrônico de ponto
biométrico; 51) – Pedido de Informações nº 17/2012, de autoria do Vereador Wallace
-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Ananias de Freitas Bruno, sobre a implantação do “Projeto Segundo Tempo Padrão”
em Pirassununga; 52) – Pedido de Informações nº 18/2012, de autoria do Vereador
Natal Furlan, sobre o asfaltamento da Estrada do Taquari. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 53) - Requerimento nº 65/2012, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 20/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre aumento de vagas de empregos conforme
especifica, no quadro de servidores da municipalidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 54) - Requerimento nº 66/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 21/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
49.096,20, destinado a atender despesas relativas à reforma de prédio municipal
localizado na Rua São Pedro, Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 55)
- Requerimento nº 67/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
22/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 152.485,97, destinado a
atender despesas relativas à pavimentação asfáltica da Avenida Juca Costa, no
trecho entre a rotatória da Rua Arcindo Lébeis até o Viaduto da SP-225. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 68/2012, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por sete edis, solicitando intercessão do Secretário
Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, José Benedito Pereira Fernandes, para que
estude possibilidade de permitir partidas finais e encerramento de campeonatos
estudantis estaduais em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento nº 69/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais
sete edis, solicitando intercessão do Secretário Estadual de Esporte, Lazer e
Juventude, José Benedito Pereira Fernandes, visando a implantação do Projeto
“Academia ao Ar Livre” nas praças de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 58) - Requerimento nº 70/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Secretário Estadual de
Esporte, Lazer e Juventude, José Benedito Pereira Fernandes, visando permitir a
implantação do “Projeto Esporte Social” em Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos; 59) - Requerimento nº 71/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Posto de Lacração e Emplacamento de Veículos, pela inauguração
em novo endereço, no último dia 29/02/2012. Aprovado por unanimidade de votos; 60)
- Requerimento nº 72/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Cauê Macris, visando ceder um ônibus à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender às crianças e jovens de
Pirassununga. Neste momento, o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho requereu que os Requerimentos nºs: 72 a 79/2012, a votação fosse apreciada
em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Logo, o Requerimento nº 72/2012, em votação, foi
aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 73/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
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solicitando intercessão do Deputado Estadual Fernando Capez, visando ceder um
ônibus à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender
às crianças e jovens de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 62) Requerimento nº 74/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Roberto Massafera, visando ceder um ônibus à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender às crianças e jovens de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 75/2012,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Antônio Carlos de
Mendes Thame, visando ceder um ônibus à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus (AMMA), para melhor atender às crianças e jovens de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 76/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Bruna Dias Furlan, visando ceder um
ônibus à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender
às crianças e jovens de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento nº 77/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Carlos Henrique Sampaio, visando ceder um ônibus à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender às crianças e jovens
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº
78/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal José Carlos
Vaz de Lima, visando ceder um ônibus à Associação Beneficente Alda Miranda
Matheus (AMMA), para melhor atender às crianças e jovens de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 79/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, visando ceder um
ônibus à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA), para melhor atender
às crianças e jovens de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento nº 80/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Banco do
Povo Paulista, pela realização do 3º Prêmio Anual do Banco do Povo Paulista, no
último dia 08/03/2012. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº
81/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Alicio Ortiz de Godoy. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento nº 82/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Candida Prosperina Nunes Barbosa.
Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 83/2012, de autoria dos
Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Natal Furlan e Roberto Bruno, e
subscrito por mais quatro edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Idílio Baldin. Aprovado por unanimidade de
votos; 70) - Requerimento nº 84/2012, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luis
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Carlos da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 85/2012,
de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Orlando Galhardo. Aprovado por
unanimidade de votos. 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 Roberto Bruno. Em seguida, usou da palavra o Vereador
inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores: Otacilio
José Barreiros e Roberto Bruno. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por fim, usou da palavra, o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelos Vereadores: Almiro
Sinotti e Roberto Bruno. Neste momento, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por
até 10 (dez) minutos, para discussão de propositura. Reaberto os trabalhos, o Senhor
Presidente, passou a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 20/2012, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o aumento de
vagas de empregos, conforme especifica, no quadro de servidores da municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 21/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 49.096,20,
destinado a atender despesas relativas à reforma de prédio municipal localizado na
Rua São Pedro, Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 22/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
no valor de R$ 152.485,97, destinado a atender despesas relativas à pavimentação
asfáltica da Avenida Juca Costa, no trecho entre a rotatória da Rua Arcindo Lébeis até
o Viaduto da SP-225. Em discussão, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Colocado em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº
22/2012, foi aprovado por unanimidade de votos. 04) – Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 15/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo, Legislativo e Autarquia Municipal a firmar convênio com instituições
financeiras para concessão de empréstimos, financiamentos e cartão de crédito aos
servidores públicos municipais, mediante consignação em folha de pagamento e dá
outras providências. Foram apresentadas as Emendas nºs: 02, 03 e 04/2012, as quais
foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros.
Colocado em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 15/2012, foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como, as Emendas apresentadas. 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. 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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