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Ata nº 2562 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de setembro de 2009. Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano dois mil
e nove às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2562ª
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 Natal Furlan, declarou abertos os
trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2561, da Sessão Ordinária de 21 de
setembro 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 Antonio Carlos Duz solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicações 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) – Boletim FZEA, Ano 07, nº 59, de 08 a 09/2009; 02) – Exemplar da
Revista do Tecnólogo, Ano VI, nº 06, 09/2009; 03) – FAX da GRH Gestão de Pessoas,
sobre Seminários em 10 e 11/2009; 04) – Prospecto do INM, Instituto Nacional
Municipalista, sobre o 360º e 364º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, VicePrefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores; 05) – Informativo do
IBRAP, sobre o curso, Redação Oficial; 06) – Jornal dos Professores, Edição nº 410,
de 08/09/2009; 07) – Informativo do Governo de São Paulo, sobre o Circuito Cultural
Paulista; 08) – Convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a
Conferência Nacional de Educação Etapa do Estado de São Paulo, dia 01/10/2009, às
14 horas; 10) – Convite da Secretaria Municipal de Esportes, para o reunião sobre o
Torneio Intersecretarias de Futsal 2009, dia 01/10/2009, às 17:15 horas; 11) – E-mail
do Deputado Estadual, Antonio Salim Curiati, em atenção ao Requerimento nº
423/2009, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que encaminhou
Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 671/2009, de autoria do Deputado Estadual Luis
Carlos Gondim, que criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de
São Paulo, ou seja, o programa oferece créditos ao consumidor ou entidade que
informar em sua compra o CPF ou CNPJ; 12) – E-mail do Deputado Federal,
Fernando Chiarelli, encaminhando a Emenda Constitucional nº 58; 13) – Cartão do
Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel. Cav. Frederico José
Diniz, encaminhando Exemplar da Revista Verde-Oliva, Ano XXXVI, nº 201, de 04 a
06/2009; 14) – Requerimento do Vereador Roberto Bruno, solicitando cópia de
proposituras deste Edil, apresentados nos mandatos anteriores que exerceu a
vereança, que versou sobre o Rio Mogi Guaçú; 15) – Ofício nº 143/2009, do Diretor da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Douglas Emygdio de Faria,
acusando e agradecendo o recebimento das mensagens de felicitações à nova
Diretoria da FZEA, durante o período 2009/2013, estendendo os cumprimentos ao
vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno; 16) – Ofício nº
27/2009, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em atenção ao
Requerimento nº 398/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que solicitou
intercessão do Gerente da CETESB em Pirassununga, Engº Evandro Gaiad Fischer,
para que informe a esta Casa se já estão sendo tomadas providências para sanar o
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problema referente a espuma encontrada no Ribeirão do Ouro, demonstrando o
comprometimento da qualidade de suas águas, bem assim, se já há laudo apontando
a qualidade da água do Ribeirão do Ouro e as causas da poluição; 17) – Convite da
Câmara Municipal de Porto Ferreira, para Seminário à respeito de assuntos
relacionados a questões ambientais, dia 02/10/2009, às 09 horas; 18) – Carta de
Natália Rissi Sundfeld, agradecendo o recebimento do Requerimento nº 439/2009, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, pelas mensagens de
felicitações referente à participação no “Architectour: Seminário Internacional de
Arquitetura para o Turismo”; 19) – FAX da UNV, União Nacional dos Vereadores,
convidando os Vereadores: Otacílio José Barreiros e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para receber a honraria “Vereador Campeão de Votos 2008”, no 362º Encontro
Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e
Assessores, de 08 a 10/10/2009; 20) - Ofício Circular nº 266/2009 do Governo do
Estado de São Paulo, convidando para o IX Encontro Paulista sobre Gestão
Documental Pública: por uma Política Municipal de Arquivos, dia 19/10/2009, em Casa
Branca-SP; 21) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil, Rubens E. Cury, em atenção
ao Requerimento nº 386/209 de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio
Carlos Duz, que solicitou intercessão do Governador do Estado de São Paulo, José
Serra, ao Secretário Estadual de Desenvolvimento, Geraldo José Rodrigues Alckmin
Filho e à Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológico
Paula Souza, Laura Laganá, para que empenhem meios em destacar a vinda de
novos cursos técnicos à Pirassununga; 22) – Ofício da EPTV, encaminhando o
“Relatório de Ações Sociais 2008”; 23) – Ofício nº 06/2009 da Secretaria Municipal de
Finanças, à respeito de informações sobre Alterações do Código Tributário Municipal;
24) – Ofício nº 127/2009 da Secretaria Municipal da Saúde, solicitando cópia do áudio
da Reunião realizada dia 21/09/2009; 24) - Ofício GAB. nº 548/2009, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
409/2009 de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que solicitou intercessão do
Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, para que sejam fiscalizados os locais
emissores de ruídos para se aferir se possuem alvarás e, em caso positivo, se estão
atuando nos seus limites, outrossim, solicita a possibilidade de dotar a Guarda
Municipal de um decibelímetro para assessorar as Polícias Civil e Militar na medição e
constatação técnica de eventuais delitos de pertubação do sossego alheio; 25) - Ofício
GAB. nº 573/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em
atenção ao Pedido de Informações nº 86/2009. de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre terrenos abandonados na Zona Norte da cidade; 26)
- Ofício GAB. nº 583/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Pedido de Informações nº 84/2009. de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sobre ás obras que estão sendo realizadas junto ao Centro
de Convenções; 27) - Ofício GAB. nº 591/2009, do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 85/2009, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, sobre a realização de projetos ou cursos
profissionalizantes nas Comunidades dos Bairros da Cachoeirinha, Boa Vista, Bonfim,
Barrocão e Cantareira; 28) - Ofício GAB. nº 587/2009, do Secretário Municipal de
Governo, solicitando uma cópia autenticada da Ata de Posse do Prefeito, a fim de
complementar documentação para renovação de cadastro junto ao Ministério da
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Saúde; 29) - Ofício GAB. nº 592/2009, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, referente ao Projeto de Lei nº 107/2009, que visa a abertura de
crédito para aquisição de transceptores, estações repetidoras e projeto técnico de
licenciamento junto a ANATEL; 30) – Ofício GAB. Especial, do Executivo Municipal,
convidando para o Ato de Posse dos membros do Conselho Municipal de
Contribuintes, dia 29/09/2009, às 16 horas; 31) - Ofício nº 109/2009 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 111/2009, que visa
autorizar o Poder Executivo a alienar bem imóvel, a título de investidura.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 32) - Ofício nº 110/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 112/2009, que visa aumentar o número do emprego
permanente horista de Monitor de Educação Básica no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 33) - Ofício nº 111/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 113/2009, que visa aumentar o
número do emprego permanente mensalista de Professor no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 34) - Ofício nº 112/2009 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 114/2009, que visa autorizar o Poder
Executivo a reajustar os recursos econômicos-financeiros transferidos aos
pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) - Ofício nº
108/2009 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
115/2009, que visa instituir o Programa Municipal de Conservação de Estradas Rurais
“Melhor Caminho” e da outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Projeto
de Lei nº 110/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa instituir a
“Semana dos Evangélicos no Município”. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de
Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 37) - Indicação nº
579/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, verifique a possibilidade de aumentar
o número de vezes da semana que são recolhidos o lixo proveniente da Estação
Rodoviária, sobretudo, após o final de semana quando há maior movimento no local;
38) - Indicação nº 580/2009, de autoria do Vereador Antonio Carlos Duz, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de aplicar na rede municipal de ensino,
desde o ensino fundamentar, ensino e educação sexual de acordo com as propostas
na rede municipal de ensino, desde o ensino fundamental, ensino e educação sexual
de acordo com as propostas da rede pública estadual; 39) - Indicação nº 581/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade, juntamente com o Setor de Trânsito, de
ordenar a colocação de lombada ou outro redutor de velocidade na Avenida Capitão
Antonio Joaquim Mendes, proximidades do Pirasbol; 40) - Indicação nº 582/2009, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de ordenar a colocação de um redutor de
velocidade na Rua Coronel Franco, antecedendo a esquina com Rua Dr. Moretz
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Shons; 41) – Indicação nº 583/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
estudar uma solução para o trecho localizado à Rua Dr. Moretz Shons, Vila
Guimarães, visto que, é estreita e possui mão dupla de direção; 42) - Indicação nº
584/2009, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de realizar convênio com a Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, com objetivo de se proceder coletas e exames
laboratoriais; 43) - Indicação nº 585/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de criar na
rede municipal de ensino, uma campanha anual de empreendedorismo, oferecendo
prêmio para o aluno empreendedor; 44) - Indicação nº 586/2009, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de realizar um novo Congresso na área da educação, estendendo o
convite para participarem, os professores das Redes Estadual, Superior e Técnico,
trazendo palestras renomadas; 45) - Indicação nº 587/2009, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de organizar campeonato anualmente entre todas as escolas do
Município, quer sejam Municipais ou Estaduais; 46) - Indicação nº 588/2009, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de realizar uma campanha anual de educação sexual junto
aos Postos de Saúde e em parceria com a Rede Estadual de Ensino para fornecer
informações aos nossos jovens, visando evitar a gravidez precoce ou indesejada; 47)
- Indicação nº 589/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de designar espaço para
realização de feiras de automóvel, mensalmente, proporcionando melhores condições
e escolha para aqueles cidadãos que pretendem vender ou comprar um veículo; 48) Indicação nº 590/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar concurso anual de
pintura de telas e outros eventos, visando a participação de alunos e artistas
residentes em Pirassununga; 49) - Indicação nº 591/2009, de autoria dos Vereadores:
Roberto Bruno e Antonio Carlos Duz, para que o Executivo Municipal, para que seja
criado e implantado em Pirassununga o “Núcleo de Apoio à Saúde da Família –
NASF”, encaminhando, outrossim, a título subsídio Ante-Projeto de Lei sobre o
assunto; 50) - Indicação nº 592/2009, de autoria dos Vereadores: Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de promover a instalação de luminárias na Praça existente no Jardim das Laranjeiras,
Rua Olga de Souza Krempel; 51) - Pedido de Informações nº 93/2009, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, sobre a distribuição de medicamentos a população; 52) Pedido de Informações nº 94/2009, de autoria do Vereador Almiro Sinotti, sobre
informações à respeito do Pólo Industrial “Guilherme Müller Filho”; 53) - Pedido de
Informações nº 95/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, sobre
informações à respeito do concurso realizado para ocupação do cargo de Guarda
Municipal; 54) - Pedido de Informações nº 96/2009, de autoria do Vereador Natal
Furlan, sobre informações à respeito de serviços de construções realizados através da
atual e anterior Administração em Cachoeira de Emas. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
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procedesse à leitura dos requerimentos: 55) - Requerimento nº 448/2009, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 102/2009,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de novo Órgão/Unidade
e novas ações na Lei nº 3.742, de 31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2009. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº
449/2009, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 103/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais), para atender despesas com a implantação da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento
nº 450/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
112/2009, do Executivo Municipal, que visa aumentar o número de emprego
permanente horista de Monitor de Educação Básica no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 451/2009,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 113/2009, do
Executivo Municipal, que visa aumentar o número de emprego permanente mensalista
de Professor no quadro de servidores da Municipalidade no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 452/2009,
de autoria do Vereador Almiro Sinotti, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 114/2009, do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômicosfinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. Aprovado
por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 453/2009, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pela constituição
do Conselho Municipal de Contribuintes. Aprovado por unanimidade de votos; 61) –
Requerimento nº 454/2009, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Deputado Federal, Nelson
Marquezelli, para que apresente emenda ao Projeto de Lei nº 5.919/2009, visando
estender as prerrogativas de alcançar as graduações superiores pelos ocupantes do
Cargo Militar de Cabo. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº
455/2009, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Secretário Estadual de Gestão Púlica, Sidney Beraldo,
permitindo mais uma vez a vinda da Unidade Móvel do Poupatempo, visando
beneficiar maior número de pessoas. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento nº 456/2009, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações ao Prof. Dr.
Douglas Emygdio de Faria, Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos – USP e ao Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral, Presidente da Comissão
de Pós-Graduação da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP,
pelos 15 anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento
nº 457/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
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consignando votos de congratulações ao Aeroclube de Pirassununga, pelos 67 anos
de existência e pelo evento comemorativo realizado, dia 22/09/2009. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 458/2009, de autoria do Vereador
Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
“Associação Giuliani de Pirassununga” e à “Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste”, pela grande participação na “Prima Fest´Itália – Festival da Cultura em
Pirassununga”. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 459/2009,
de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Benedito João Baldin. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº
460/2009, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Coronel Carlos Pereira. Aprovado
por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 461/2009, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Henrique Kettener. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº
462/2009, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo e ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Senhor Roberto Donizetti
Bragagnollo pelo sucesso da “Prima Fest´Itália – Festival da Cultura Italiana em
Pirassununga”, requerendo ainda, que as congratulações sejam extensivas às
Famílias de descendentes Italianos que receberam a honraria, “Ordem do Mérito
Nicola Canônico Filho das Tradições Italianas/2009”. Aprovado por unanimidade de
votos; 70) – Requerimento nº 463/2009, de autoria de todos os Edis, encaminhando
Moção de Apoio ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, Desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, para que se digne considerar
as necessidades da Comarca de Pirassununga, autorizando e propondo a criação da
4ª Vara e a designação de um Juiz Substituto, requerendo ainda, intercessão a todas
as Lideranças Partidárias da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para
que se sensibilizem com as necessidades da Comarca de Pirassununga. 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. A seguir, o já inscrito
Vereador Almiro Sinotti usou da palavra. Em seguida, usou da palavra, o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que assumisse a direção dos
trabalhos. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José Barreiros.
Usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Duz, sendo aparteado pelo
Vereador Roberto Bruno. Retornou na direção dos trabalhos, o Sr. Presidente
Vereador Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra, o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Em seguida,
o já inscrito Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, usou da palavra, sendo aparteado pelos
Vereadores: Almiro Sinotti e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Por fim, usou da palavra o
Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado
pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Antonio
-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

Carlos Duz. 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 102/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar inclusão de novo Órgão/Unidade e novas ações na Lei nº 3.742, de
31 de julho de 2008 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2009, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento
e Lavoura, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes. Logo após, em Primeira e Segunda Discussão o Projeto de
Lei nº 102/2009 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como, a Emenda
apresentada. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 103/2009, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional
especial, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para atender
despesas com a implantação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Foi apresentada a Emenda nº 01/2009, de autoria da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Logo após, em Primeira e Segunda
Discussão o Projeto de Lei nº 103/2009 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como, a Emenda apresentada. 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 112/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o número do
emprego permanente horista de Monitor de Educação Básica no quadro de servidores
da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 113/2009, de autoria do Executivo Municipal, que visa
aumentar o número do emprego permanente mensalista de Professor no quadro de
servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 114/2009, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômicos-financeiros
transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP. 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. Usou da
palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais
vereadores inscritos, o 1º Secretário Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, convidou às Autoridades Constituídas, os Senhores Edis e a População em
Geral, para a Audiência Pública que discutirá sobre o Projeto de Lei nº 105/2009, que
estabelece o “Plano Plurianual do Município para o período de 2010 a 2013 e define
as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2010”,
dia 01 de outubro de 2009, às 20 horas, no Plenário “Dr. Fernando Costa”. 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 Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo
Plenário, segue devidamente assinada.
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