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Ata nº 2535 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
23 de março de 2009. Ao vigésimo terceiro dia do mês de março do ano dois mil e
nove às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2535ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Carlos de Alberto de Arruda
Silveira, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal
Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Roberto Bruno.
Havendo número legal, o Sr. Presidente, Vereador Natal Furlan, declarou abertos os
trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2534, da Sessão Ordinária de 16 de março
de 2009, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que procedesse com a leitura do Expediente: Neste momento o Vereador
Otacilio José Barreiros solicitou a dispensa da leitura do Expediente e Indicações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do IBRAP, sobre os cursos,
O papel do Vereador e do Assessor Parlamentar e Concurso Público e Processo
Seletivo; 02) – Informativo do IBRAM, sobre Cursos e Congressos para 2009; 03) –
Exemplar da Revista RADIS, nº 79, 03/2009; 04) – Exemplar da Revista, Parlamento
Paulista, 03/2008; 05) – Exemplar da Revista Problemas Brasileiros, nº 392, 03 e
04/2009; 06) – Jornal do Senado, Ano XV, nº 2.974/208, de 09 a 15/03/2009; 07) –
Jornal MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 01/2009,
Edição Especial; 08) – Convite da 9ª Subsecção da OAB de Pirassununga, para a
solenidade em comemoração ao seu 77º Aniversário, dia 19/03/2009, às 19:30 horas;
09) – Ofício da 9ª Subsecção da OAB de Pìrassununga, agradecendo a indicação de
entidades do Município para concorrerem ao V Prêmio “OAB/SP” em Prol da
Cidadania”, informando ainda, que a entidade ganhadora foi o “Lar Transição – Casa
da Fraternidade”; 10) – Convite da Prefeitura Municipal de Itirapina, para as
comemorações dos 74 anos de Emancipação Político-Administrativa do Município, de
22 a 29/03/2009; 11) – E-mail de Vitor Coelho, solicitando informações à respeito do
Plano Diretor do Município; 12) – Convite do Departamento de Medicina Preventiva e
Social da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, para a “Conferência de
Políticas Públicas Saudáveis e os Processos de Monitoramento e Avaliação”, dia
25/03/2009, às 09 horas; 13) – Convite da Associação das Vereadoras do Estado de
São Paulo, para homenagem às Mulheres e Personalidades que se destacaram em
ações em prol das causas femininas, dia 25/03/2009, às 19:30 horas; 14) – Ofício de
Ramos de Freitas, Propaganda e Marketing, convidando para Programa Especial em
homenagem ao Dia das Mães, de 10/04 a 10/05/2009; 15) – E-mail do Deputado
Federal, Nelson Marquezelli, alertando sobre golpistas que estão usando de forma
indevida o seu nome; 16) – E-mail do INLEGIS, sobre o curso, Aspectos Práticos do
Processo Legislativo, de 07 a 09/04/2009; 17) – Convite do Presidente do Complexo
Educacional FMU, FIAMFAAM e FISP, Profº Edevaldo Alves da Silva, para a cerimônia
de outorga da distinção de Mérito Metropolitano ao Vereador Antonio Carlos
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, dia 27/03/2009, às 10
horas; 18) – Ofício nº 04/2009, do Colégio “Dr. Fernando Costa”, acusando o
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recebimento do Ofício nº 298/2009-SG, referente ao Dia da Mulher; 19) – Ofício nº
187/2009, da Delegacia de Polícia do Município de Pirassununga, encaminhando
relação nominal dos Policiais Civis que receberão a honraria de “Policiais do Ano”; 20)
– Ofício ESA nº 09/2009;, sobre o curso “Reforma do Código de Processo Penal e
Leis Penais Especiais”, dia 18/04/2009; 21) – Ofício nº 01/2009 de Alicio Galeno
Bacarin, informando sobre convênio firmado com a União dos Vereadores do Estado
de São Paulo (UVESP) e encaminhando modelo de projeto de lei que dispõe de
normas para a fixação de placas para a venda e compra de imóveis no Município; 22)
– Ofício do Deputado Federal Arnaldo Jardim, à respeito do Requerimento nº 39/2009,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando a liberação de
recursos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU, através
do programa Estadual de Melhorias – PEM; 23) – Requerimento dos Moradores do
Jardim das Laranjeiras, à respeito do trajeto da linha de ônibus do bairro Jardim das
Laranjeiras, encaminhando-se abaixo-assinados; 24) – Requerimento de José Afonso
Furtado Leite Filho, solicitando cópia de Certidão comprovando o período em que
exerceu a vereança em Pirassununga; 25) – Ofício nº 17/2009, do Secretário
Municipal de Comércio, Industria e Agricultura, à respeito da entrega do Guia do
Vereador Empreendedor - SEBRAE/SP; 26) – Ofício nº 51/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 52/2009, que visa autorizar
o Poder Executvio a celebrar convênio com entidade sem fins lucrativos que
especifica, objetivando a execução do Programa Saúde da Família - PSF.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 27) - Ofício nº 52/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 53/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) - Ofício nº 53/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 54/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 29) - Ofício nº
54/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
55/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) – Ofício GAB. nº 157/2009, do Procurador do
Munícipio, Rodrigo Franco de Toledo, em atenção ao Pedido de Informações nº
14/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre informações solicitadas pela
CETESB, tais como fiscalização, queimadas urbanas, lixo doméstico e resíduos de
construção; 31) - Ofício GAB. nº 158/2009, do Procurador do Munícipio, Rodrigo
Franco de Toledo, em atenção ao Pedido de Informações nº 13/2009, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, à respeito da localização e
planos para a Feira de Artes e Artesanatos de Cachoeira de Emas; 32) – Ofício GAB.
nº 160/2009, do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de 01 (uma)
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Ata de Termo de Posse de Prefeito; 33) – Ofício GAB. nº 161/2009, do Secretário
Municipal de Governo, solicitando a expedição de 01 (uma) Certidão de Cargo, com
os nomes dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), para fins de
cumprimento de solicitação de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativa ao
exercício 2008. As Indicações a seguir foram encaminhadas ao Executivo Municipal:
34) - Indicação nº 193/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o responsável pela
corporação da Guarda Municipal de Pirassununga, faça uma visita à Guarda Municipal
de Americana, com objetivo de colher subsídio a serem aplicados e adaptados junto à
Guarda Municipal de Pirassununga; 35) - Indicação nº 194/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar sejam revistos os cadastros do setor de tributação e outros para que os
documentos emitidos a respeito da Vila Beck, disponham corretamente do nome
desse bairro; 36) - Indicação nº 195/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar a colocação de placas, identificando a Rua São Judas Tadeu, no Jardim
Santa Rita; 37) - Indicação nº 196/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar
corrimão e rampa de acesso junto a escadaria ao lado da Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus dos Aflitos, na Rua José Bonifácio; 38) - Indicação nº 197/2009, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de determinar o setor competente, ou firma contratada, promover os
reparos necessários, junto ao Conservatório Municipal “Cacilda Becker”; 39) Indicação nº 198/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de colocar corrimão junto ao
Velório Municipal; 40) - Indicação nº 199/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar os reparos necessários junto ao CEM, promovendo as substituições das
maçanetas e reparos nos sanitários masculino e feminino, bem como os demais
serviços necessários nos blocos nºs: 02 a 04, daquele próprio municipal; 41) Indicação nº 200/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ampliar o Centro de Reabilitação do
Município; 42) - Indicação nº 201/2009, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Duz
e Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de
encaminhar proposta legislativa com objetivo de criar o emprego permanente de
Diretor de Escola, outrossim, que sejam chamados os candidatos aprovados no último
concurso de inspetor de aluno; 43) - Indicação nº 202/2009, de autoria do Vereador
Carlos Alberto de Arruda Silveira, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ceder ao CONSEG, uma sala junto ao prédio da Prefeitura Municipal,
com mobília, para realizar atendimento à população; 44) - Indicação nº 203/2009, de
autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de, através da Secretaria Municipal de Educação, solicitar à Secretaria
Nacional Antidrogas (SENAD), material de prevenção às drogas ilícitas para aplicá-lo
na Rede Municipal de Ensino; 45) - Indicação nº 204/2009, de autoria do Vereador
-3-

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

Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de determinar a construção de galerias pluviais na Rua Santa
Cruz, Vila Guimarães, promovendo o recapeamento necessário; 46) - Indicação nº
205/2009, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Antonio Carlos Duz e Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de incluir no projeto de asfaltamento das estradas municipais, o
asfaltamento da estrada que surge na continuação da Rua Siqueira Campos, até o
Bairro Paraíso; 47) - Indicação nº 206/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, para
que o Executivo Municipal, estude o Ante-Projeto de Lei, que visa fixar normas para a
fixação de placas para venda e compra de imóveis no Município; 48) - Indicação nº
207/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, estude o Ante-Projeto de Lei Complementar em anexo, que visa
acrescentar dispositivos no Código Tributário Municipal, concedendo desconto de 10%
aos contribuintes adimplentes com o IPTU; 49) - Indicação nº 208/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar os reparos necessários nos brinquedos da escola EMAIC –
Castelinho; 50) - Indicação nº 209/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de mudar a
localização da faixa de pedestres defronte ao SAEP, na Avenida Newton Prado, para
local de maior comodidade para pedrestes; 51) - Indicação nº 210/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar equipes de profissionais da saúde, a exemplo das que atuam
junto ao Programa da Saúde da Família na área urbana, para atuarem na zona rural
de nosso Município; 52) - Indicação nº 211/2009, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar o recapeamento da pista da escola EMAIC – Castelinho; 53) - Indicação nº
212/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de construir lombada nas imediações do número
2697 da Avenida Newton Prado, obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade
nas imediações; 53) - Indicação nº 213/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover
as melhorias necessárias na Creche Municipal Maria Eugênia Pereira da Silva, no
Jardim Valentim e nas adjacências; 54) - Indicação nº 214/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
incentivar o uso do teatro de arena, por parte de grupos teatrais; 55) - Indicação nº
215/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
estude a possibilidade de disponibilizar, via Internet, a emissão de certidões negativas
de débitos junto a Fazenda Municipal, bem assim, outros documentos passíveis de
consulta pela rede de computadores; 56) - Indicação nº 216/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar uma equipe de servidores, para vistoriar periodicamente as praças onde se
encontram instalados brinquedos de parques para o lazer das crianças, promovendo
os consertos e reparos necessários, tais como, nomes e objetos; 57) - Indicação nº
217/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
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verifique a possibilidade de se criar cargos de Terapeutas Ocupacionais e
Fisioterapeutas, no mínimo de 02 (dois) cargos para Terapeuta e 06 (seis) cargos para
Fisioterapeutas, promovendo-se o competente concurso público; 58) - Indicação nº
218/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover estudos para regulamentar a Lei 3.365 de 24 de
maio de 2005, propiciando aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, o direito que
possuem do passe gratuito para locomoção no Município, através do transporte
coletivo de Pirassununga; 59) - Indicação nº 219/2009, de autoria de todos os Edis,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de juntamente com a
Permissionária de Transportes Coletivos da cidade, solucionar o problema do
transporte no Jardim das Laranjeiras. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 60) – Requerimento nº 94/2009, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 50/2009, que visa autorizar o Poder Executivo
a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
objetivando o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 95/2009, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 51/2009, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº
96/2009, 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
55/2009, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº
97/2009, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Executivo Municipal, para verificar a
procedência das denúncias sobre a qualidade da merenda fornecida à Escola
Estadual “Coronel Franco”. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento
nº 98/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações à Associação dos Pacientes
Renais Crônicos de Pirassununga e Região (APREC), pela realização da “Campanha
de Prevenção de Doenças Renais Crônicas”, em parceria com a Santa Casa Saúde e
com apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Aprovado por unanimidade de
votos; 65) - Requerimento nº 99/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações à Irmandade da Santa Casa
de Pirassununga e ao Centro Avançado de Oftamologia de Ribeirão Preto, pela
parceria que beneficiou inúmeras pessoas. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento nº 100/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à jovem Bruna
Caroline Pimentel Furlan, pela justa vitória no concurso cultural “Garota Verão 2009”.
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Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 101/2009, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, na pessoa do Coronel de
Cavalaria Frederico José Diniz, pelos anos que conosco está e pela solenidade
comemorativa ao Aniversário de criação do Regimento e da Incorporação do Efetivo
Variável de 2009. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº
102/2009, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de congratulações à
Turma “É pra leão”, pelos 45 anos de Força Aérea e 40 anos de lembranças da
comunidade curimbatá. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº
103/2009, de autoria dos Vereadores Roberto Bruno e Carlos Alberto de Arruda
Silveira, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão da Diretoria Regional
de Saúde, DIR XV, em Piracicaba, para que esta permita a distribuição gratuita de
medicamentos de alto custo no Município ou que informe as condições para que isso
ocorra. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 104/2009, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, solicitando
intercessão do Engenheiro Evandro Gaiad Fischer, Gerente da CETESB em
Pirassununga para que encaminhe a esta Casa os últimos estudos realizados sobre
os eventuais reflexos que as radiações de torres de celulares teriam sobre a saúde da
população. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura dos
requerimentos o Sr. Presidente Natal Furlan consultou o Sr. Secretário, se havia
Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador
Roberto Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, Carlos Alberto de Arruda Silveira, sendo
aparteado pelos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Almiro
Sinotti e Paulo Eduardo Caetano Rosa e contra aparteado pelo Vereador Almiro
Sinotti. Usou da palavra, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, o
qual foi aparteado pelo Vereador Almiro Sinotti. Usou da palavra, o Vereador inscrito
Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno. Logo após, o já inscrito
Vereador Antonio Carlos Duz, usou da palavra, o qual foi aparteado pelos Vereadores:
Otacilio José Barreiros, Carlos Alberto de Arruda Silveira e Almiro Sinotti. Inscrito,
usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros, sendo aparteado pelos
Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa e Roberto Bruno. Por fim, usou da palavra
o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, Vereador Natal Furlan, passou à Ordem do
Dia que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 50/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando
o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. Aprovado por
unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
51/2009, 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. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
-6-

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

de Lei nº 55/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de
Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. 04) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 47/2009, de
autoria do Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação para matrícula anual na
rede municipal pública de ensino no Município de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos. 05) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 48/2009, de
autoria do Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira, que visa obrigar as instituições
bancárias e financeiras que mantêm caixas eletrônicos, a adaptá-los de modo a
permitir seu acesso e uso por portadores de deficiência físico-motora, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos. 06) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 49/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
celebração de convênios, objetivando a manutenção do Posto de Atendimento ao
Empreendedor no Município. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem
do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar
na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Carlos Alberto de Arruda
Silveira. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Roberto Bruno, o qual foi
aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito Almiro Sinotti. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelo Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira. Logo
após, usou da palavra o Vereador inscrito, Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Roberto Bruno, Antonio Carlos
Duz, Almiro Sinotti, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e contra aparteado
pelo Vereador Roberto Bruno. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, Hilderaldo
Luiz Sumaio, sendo aparteado pelo Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira. Por
fim, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo
aparteado pelo Vereador Carlos Alberto de Arruda Silveira. Não havendo mais
vereadores inscritos, o 1º Secretário Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e convidou a
População em Geral, para a Reunião, que por força do Requerimento nº 74/2009, de
autoria dos Vereadores Otacilio José Barreiros e Roberto Bruno, abordará sobre a
segurança pública no Município, dia 24/03/2009 (terça-feira), às 20 horas, no Plenário
do Paço Municipal (Prefeitura Municipal). 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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