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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de dezembro de 2012. Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e doze, às 09 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
Sessão Extraordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros e Valdir Rosa. Havendo número
legal, o Sr. Presidente em Exercício, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, declarou abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária,
convocada pelo Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 158/2012, datado de
21 de dezembro de 2012, o qual solicitou ao 1º Secretário Vereador Hilderaldo Luiz
Sumaio que procedesse com a leitura de referido documento. A seguir, o Sr.
Presidente em Exercício fez a leitura do Ofício nº 159/2012 e comunicou que a
Câmara Municipal recebeu no final de tarde de ontem dia 26/12/2012, o Ofício nº
159/2012 na qual o Sr. Prefeito Municipal encaminhou o Projeto de Lei que visa
autorizar a inclusão de isenções de renúncia de receita e compensação na Lei nº
4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
de 2013, encarecendo que a matéria seja incluída no rol de projetos que serão
apreciados na sessão extraordinária, diante da relevância da matéria. Em discussão
o assunto, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo
Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio e Natal Furlan. A seguir, o Sr. Presidente em
Exercício consultou o Plenário sobre a inclusão do Projeto na pauta desta sessão
extraordinária, sendo aprovada por unanimidade de votos dos presentes, logo o
Projeto de Lei e referência que recebeu o número 163/2012, foi incluído na pauta
dos trabalhos da presente sessão. A seguir, o Vereador Otacilio José Barreiros,
solicitou a votação em bloco dos Requerimentos presentes na sessão, sendo
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, foi lido e colocado em
votação os seguintes Requerimentos: 01) - Requerimento nº 644/2012, de autoria
do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 161/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a promover repasse de verba à Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para pagamento de serviços de
média e alta complexidade, nos termos do Plano Operativo Anual - POA. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. 02) – Requerimento nº 645/2012, de
autoria do vereador Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais cinco edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 162/2012, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar a suplementar dotação orçamentária que
especifica, a fim de aditar convênio celebrado com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 03) – Requerimento nº 646/2012, de autoria do vereador Otacilio José
Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 163/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de isenções de renúncia de
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receita e compensação na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Neste momento a sessão foi suspensa temporariamente para colheita de
assinatura nas proposituras. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente em Exercício,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho passou a ordem do dia
relativa ao ato convocatório: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 161/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a promover
repasse de verba à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
para pagamento de serviços de média e alta complexidade, nos termos do Plano
Operativo Anual - POA. Em discussão, usou da palavra o vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Em seguida, usou da palavra o Verador Natal Furlan. Logo após,
o Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio usou da palavra, sendo aparteado pelo Vereador
Natal Furlan. Por fim, usou da palavra o Vereador Otacilio José Barreiros. Colocado
em Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 161/2012 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 02) - Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 162/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
suplementar dotação orçamentária que especifica, a fim de aditar convênio
celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 03) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 163/2012, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a inclusão de isenções de renúncia de receita e compensação na Lei
nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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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