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Ata nº 2587 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de maio de 2010. Ao terceiro dia do mês de maio do ano dois mil e dez às 20
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2587ª sessão ordinária
desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos Duz, Hilderaldo
Luiz Sumaio, José Antonio Camargo de Castro, Juliano Marquezelli, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo
Eduardo Caetano Rosa 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 2586, da Sessão Ordinária de 26 de abril de 2010, 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 Paulo Eduardo
Caetano Rosa 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, registrou e agradeceu a presença dos alunos do 2º Módulo do Curso
Técnico de Administração e 3º Módulo do Curso Técnico de Logística e professores
André Augusto de Fiori e Silvia Helena Zen Gorayb da Escola Técnica Paula Souza. A
seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Prospecto do
IBRAP, sobre os cursos nºs: 237, 239, 240, 243 e 245; 02) – Informativo Asmipir,
01/2010; 03) – Prospecto do COTEF, sobre o curso, “Lei de Responsabilidade Fiscal
na Gestão Municipal”; 04) – Exemplar do Jornal dos Professores, Edição nº 415, de
14/04/2010; 05) – Boletim de Publicações GRIFON Brasil de 28/04/2010; 06) – Jornal
da Câmara, Ano 11, nº 2443; 07) – Convite da Comunidade dos Vereadores
Brasileiros, apresentando a “Coover”, canal Online que publica notícias e artigos de
vereadores, vereadoras e câmaras municipais de todo o Brasil; 08) – Ofício GAB nº
501/2010, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, em atenção
ao Requerimento nº 36/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
encaminhou Moção de Apoio, a eventual cessão de uma Delegacia Central
devidamente estruturada, para a Secretaria Estadual da Segurança Pública para a
sua destinação à Polícia Civil de Pirassununga; 09) – Telegrama do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde,
referente ao pagamento de incentivo do âmbito do Programa Nacional de HIV AIDS e
outras DST em Pirassununga; 10) – Telegrama do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, referente ao
pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde – TFVS em Pirassununga; 11) –
Câmara dos Deputados encaminhando Recursos do Orçamento da União pagos ao
Município de Pirassununga, (R$ 3.824.985,00); 12) – Ofício nº 23/2010, da Câmara
Municipal de Araraquara, encaminhando o Requerimento nº 203/2010, de autoria do
Vereador Carlos Nascimento, solicitando intercessão do Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a fim de que determine aos órgãos competentes do Poder
Judiciário a elaboração de estudos e a adoção de providências que possibilitem a
regulamentação do voto do policial civil ou militar que se encontrar de serviço fora do
seu domicílio ou zona eleitoral no dia da realização do pleito; 13) – Ofício nº 47/2010,
do Deputado Estadual Roberto Massafera, acusando e agradecendo o recebimento
do Requerimento nº 136/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, que consignou votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor
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Deputado Estadual Roberto Massafera, pela emenda orçamentária proposta, visando
a destinação de uma ambulância para atendimento 24 horas; 14) – Ofício nº
2236/2010 da Câmara Municipal de Marília, encaminhando Requerimento nº
617/2010, de autoria do Vereador Eduardo Nascimento, sobre Moção de Repúdio às
declarações do Deputado Federal Abelardo Camarinha, nos microfones da Rádio 950
A.M.; 15) – Cartão enviado pela família do Senhor Guilherme Langraf Júnior, em
agradecimento ao Requerimento nº 87/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, que transmitiu votos de pesar pelo passamento do Senhor
Guilherme Landgraf Junior; 17) – Comunicado SDG nº 14/2010, do Tribunal de Contas
de São Paulo; 18) – Convite da EMAIC – CPC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, para
a programação da “Noite Cultural”, dias 06,11 e 25/05/2010; 19) – Ofício do Presidente
da Câmara Municipal de Pirassununga, Vereador Natal Furlan, encaminhando os
Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de 03/2010; 20) – Requerimento
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando o uso da cessão do
Plenário “Dr. Fernando Costa”, para reunião com o Deputado Federal William Woo, dia
30/04/2010, às 14 horas; 21) – Ofício FIN nº 03/2010, do Executivo Municipal,
solicitando o envio dos balancetes dos meses de 01 e 02/2010, em arquivo tipo XML;
22) – Ofício GAB. Nº 240/2010, do Secretario Municipal de Governo, solicitando duas
cópias da Ata de Posse de Prefeito, para fins de formalização de convênio; 23) –
Ofício GAB. nº 213/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo,
em atenção ao Requerimento nº 93/2010, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e
Roberto Bruno, que solicitou intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli,
visando a construção de 04 (quatro) quiosques e reforma de sanitários na margem
esquerda do Rio Mogi Guaçú em Cachoeira de Emas; 24) - Ofício GAB. nº 220/2010,
do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 39/2010, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, à respeito do
serviço odontológico oferecido à população; 25) - Ofício GAB. nº 221/2010, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 42/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre o fornecimento
de uniformes para os servidores do Poder Executivo Municipal; 26) - Ofício GAB. nº
231/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 49/2010, de autoria dos Vereadores: Hilderaldo Luiz Sumaio
e Paulo Eduardo Caetano Rosa, à respeito de informações sobre o concurso público
nº 04/2008 de Guarda Municipal; 27) - Ofício GAB. nº 234/2010, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 44/2010, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno, Natal Furlan e Paulo Eduardo
Caetano Rosa, à respeito do aumento da diária de motoristas do Poder Executivo,
sobretudo motoristas de ambulância; 28) - Ofício GAB. nº 235/2010, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações
nº 40/2010, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre informações à respeito
da feira de artesanato de Cachoeira de Emas; 29) - Ofício GAB. nº 236/2010, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 47/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, à respeito de informações sobre o Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS e Centro de Referência à Criança e ao Adolescente – CRICA; 30) - Ofício GAB.
nº 237/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção
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ao Pedido de Informações nº 46/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, à respeito de informações sobre o funcionamento da Central
de Ambulâncias; 31) - Ofício nº 51/2010 do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 55/2010, que visa estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2011
e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) - Ofício nº 52/2010 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 56/2010, que visa autorizar
o Executivo Municipal a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado
de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) - Ofício nº
53/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
57/2010, que visa autorizar o Poder Executivo instituir premiação a atletas
medalhistas que venham representar o Município de Pirassununga nos Jogos
Regionais e Jogos Abertos do Interior. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) - Ofício nº 54/2010 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 58/2010, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Turismo. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) - Ofício nº 55/2010 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 59/2010, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer
e Turismo. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 36) - Ofício nº 56/2010 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 60/2010, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado, Lazer e Turismo.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 37) - Ofício nº 57/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 61/2010, 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;
38) – Projeto de Lei nº 54/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
que dispõe sobre a instalação de porta de segurança com dispositivo de alarme
detector de metais nos estabelecimentos bancários do Município e dá outras
providências. 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: 39) - Indicação nº 193/2010, de autoria
dos Vereadores: Hilderaldo Luiz Sumaio e Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de criar espaços públicos em praças e Lago
Municipal “Temistocles Marrocos Leite”, com aparelhos de ginástica especiais voltados
a deficientes físicos; 40) - Indicação nº 194/2010, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a manutenção das faixas de pedestres, ordenando-se novas pinturas por
motivo de segurança; 41) - Indicação nº 195/2010, de autoria do Vereador José
Antonio de Camargo de Castro, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de providenciar limpeza no terreno localizado no final da Rua José
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Bonifácio e início da Avenida José Aranha, altura do nº 841, Vila Guilhermina, e a
respectiva poda de árvores; 42) - Indicação nº 196/2010, de autoria do Vereador José
Antonio de Camargo de Castro, encaminhando Ante Projeto de Lei, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade da criação oficial da Justiça Desportiva
de Pirassununga, estabelecendo os ditames próprios para sua concretização; 43) Indicação nº 197/2010, de autoria dos Vereadores: Juliano Marquezelli e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar melhorias na praça do Jardim das Laranjeiras para aproveitamento do espaço,
visando oferecer lazer e área esportiva àquela população; 44) - Indicação nº
198/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de rever as fases de aprovação
para contratação de Guardas Municipais, empossando-os antes do curso de
formação, ou que o curso seja oferecido em outro horário, e principalmente que haja
remuneração aos guardas durante o período do curso; 45) - Indicação nº 199/2010, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de elevar a altura do muro do Cemitério Municipal que faz divisa com o
Jardim Itália; 46) - Indicação nº 200/2010, de autoria dos Vereadores: Otacilio José
Barreiros, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de formar no quadro
de servidores municipais uma equipe, com a finalidade específica de realizar a coleta
de galhos e entulhos nas vias públicas de nossa cidade; 47) - Indicação nº 201/2010,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de instalar sinais de trânsito no entrocamento das Ruas
Antonio Binotti e João Batista Levy, Jardim Europa; 48) - Indicação nº 202/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de vistoriar os Bairros Jardim Terras de San José e Verona II,
solucionando o problema de animais soltos, cavalos que por lá perambulam,
representando risco de acidentes e proliferação de insetos peçonhentos; 49) Indicação nº 203/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de destacar dois funcionários
para fazer um levantamento das praças, áreas de lazer, canteiros de avenidas,
rotatórias que poderiam ser adotadas, oferecendo-as às empresas e comércio para
aplicação da Lei nº 3.106/2002; 50) - Pedido de Informações nº 55/2010, de autoria do
Vereador Otacilio José Barreiros, à respeito de informações sobre imóvel abandonado
situado na Rua dos Canários da Terra, Bairro Alto da Cidade Jardim, denominado
“Casa da 51”; 51) – Pedido de Informações nº 56/2010, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, à respeito de informações sobre Plano de Carreira para os
professores da educação pública municipal; 52) – Pedido de Informações nº 57/2010,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de reserva de
áreas verdes, institucionais e de lazer, em áreas centrais dos loteamentos. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que procedesse à leitura dos requerimentos: 53) Requerimento nº 161/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, 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 56/2010, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Executivo Municipal a receber, mediante repasse efetuado pelo
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Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 54) - Requerimento nº 162/2010, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, 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
57/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
instituir premiação a atletas medalhistas que venham representar o Município de
Pirassununga nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 55) – Requerimento nº 163/2010, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, 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
58/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 56) - Requerimento nº 164/2010, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Fretias Bruno, 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 59/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e
Turismo. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 57) - Requerimento nº
165/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Fretias Bruno, 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 60/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Turismo. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) Requerimento nº 166/2010, 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 Lei nº 61/2010, 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
dos presentes; 59) - Requerimento nº 167/2010, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo;
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Roberto Donizetti Bragagnollo e Secretário
Municipal de Esportes, Alessandro Pedro Marangoni, pelos eventos realizados em
homenagem ao Trabalhador, no último dia 01/05/2010. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 60) - Requerimento nº 168/2010, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Antonio Adolpho Lobbe Neto, pelo envio de verba no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para regional da saúde, destinado a compra de materiais para a Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 61)
- Requerimento nº 169/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à Equipe da
Unidade de Saúde da Família da Raia, na pessoa da Drª. Ângela Maria de Azevedo
Ribeiro, e aos Voluntários Maria Stela Lima Thomaz de Godoy, Cleusa de Amorim
Moro, Brazelina M. Morais, Mauro G. De Morais e Sidney da Silva, pelo excelente
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trabalho desenvolvido com a comunidade. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 62) - Requerimento nº 170/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Major Sérgio Olímpio Gomes, para que promova uma grande movimentação
para discussão e aprovação da PEC 300. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 63) - Requerimento nº 171/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Estadual Davi Zaia, visando a destinação do importe de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) para a implantação de parques ecológicos nos Bairros Jardim São Valentim
e Parque Clayton Malaman. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 64) Requerimento nº 172/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo
Calil Pereira Jardim, visando a destinação do importe de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) para a implantação de parques ecológicos nos Bairros Jardim São Valentim
e Parque Clayton Malaman. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) Requerimento nº 173/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Davi
Zaia, junto à Secretaria Estadual da Casa Civil e Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, visando a aprovação de Projeto, que visa aumentar a seção da calha do
Ribeirão do Ouro no cruzamento da Av. Painguás com a Rua Dr. Moretz Sohns, e o
consequente envio de verbas para sua concretização. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 66) - Requerimento nº 174/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, junto à Secretaria Estadual da Casa
Civil e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, visando a aprovação de Projeto, que
visa aumentar a seção da calha do Ribeirão do Ouro no cruzamento da Av. Painguás
com a Rua Dr. Moretz Sohns, e o consequente envio de verbas para sua
concretização. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 67) - Requerimento
nº 175/2010, de autoria dos Vereadores: Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio,
José Antonio Camargo de Castro, Juliano Marquezelli, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Paulo Tannús. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 68) - Requerimento nº 176/2010, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Tomazia Rita
Santana Francisco. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 69) Requerimento nº 177/2010, de autoria dos Vereadores: Paulo Eduardo Caetano Rosa
e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações ao Secretário Municipal de Educação, Prof. Orlando Bastos
Bonfim e toda a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação pelo
trabalho realizado e aos professores da Rede Municipal de Ensino que se dispuseram
a participar das capacitações, melhorando, com isso, sua formação e oferecendo mais
condições de aprendizagem aos alunos. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 70) – Requerimento nº 178/2010, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, encaminhando Moção de Apoio ao
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Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer, para que inclua
na ordem do dia dos trabalhos da Casa do Povo, o Projeto de Lei Complementar nº
518/2009, conhecido como Projeto “Ficha Limpa”, contra a corrupção infiltrada entre
os setores públicos mais agonizantes, visando sua regular discussão. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 71) – Requerimento nº 179/2010, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
encaminhando Moção de Apoio às reivindicações da Confederação Nacional dos
Vigilantes e Prestadores de Serviços, requerendo ainda, seja encaminhando às
Lideranças Partidárias do Senado Federal para se empenharem em discutir e aprovar
o direito de adicional de periculosidade aos vigilantes e outras profissões que portam
armas de fogo e se submetem a outros riscos de vida. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 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 José Antonio Camargo de Castro. A seguir, o já
inscrito Vereador Antonio Carlos Duz. Em seguida, usou da palavra, o Vereador
inscrito Hilderaldo Luiz Sumaio, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Duz.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo aparteado
pelo Vereador Juliano Marquezelli. Por fim, usou da palavra o já inscrito 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
56/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Executivo Municipal a
receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos
financeiros a fundo perdido. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa requereu que a votação dos Projetos de Lei nºs: 56, 58, 59, 60 e 61/2010
fossem apreciados em bloco em razão da matéria tratar do mesmo assunto, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo, em Primeira e
Segunda Discussão os Projeto de Lei nº 56/2010, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
57/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
instituir premiação a atletas medalhistas que venham representar o Município de
Pirassununga nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 58/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e
Turismo (Obras de reforma da Quadra Esportiva no Distrito de Cachoeira de Emas).
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 04) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 59/2010, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Turismo (Obras de substituição do piso do Ginásio de Esportes do
CEFE “Presidente Médici”). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 05) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 60/2010, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria
de Estado de Esporte, Lazer e Turismo (Realização do evento esportivo intitulado 19ª
Final Estadual do Pró-Atletismo). Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 61/2010, de autoria do
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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
dos presentes; 07) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 13/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, visando à execução dos
procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e
empreendimentos de impacto local. Retirado ante à ausência de parecer da Comissão
da Agricultura e Meio Ambiente; 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
53/2010, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente, no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais),
destinado a atender despesas com a contratação de empresa especializada para
execução de serviço de arborização urbana no Município de Pirassununga, incluindo
material e mão de obra. Retirado ante à ausência de pareceres das Comissões
Permanentes. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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.

-8-

