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Ata nº 2612 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de outubro de 2010. Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e dez,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2612ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, Lorival César Oliveira Moraes, 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 2611 da Sessão Ordinária de 18 de outubro
de 2010, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o
Senhor 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. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Prospecto do Celacade para os Seminários de 26/11 a 11/12/2010; 02) – Prospecto do
Ceplam sobre Cursos e Congressos em 2010; 03) – Jornal da Câmara, Ano 11, nº
2519; 04) – Prospecto do IGEAP, sobre Congressos e Seminários de 11 à 12/2010;
05) – Informativo do Instituto Nacional Municipalista, 4º Trimestre, de 10 a 12/2010;
06) – Revista Crefito SP, Ano 07, Edição 03; 07) – Convite do Secretário de Estado de
Desenvolvimento, para a Entrega das Novas Instalações da ETEC – Escola Técnica
Estadual de Hortolândia SP, dia 20/10/2010; 08) – Convite da Secretaria Municipal de
Educação, para a abertura da XIV MAIF Prof. Luiz Gonzaga Neves Melo, dia
25/10/2010; 09) – Convite da Faculdade Interativa COC, para a Sessão Solene de
Colação de Grau da 2º Turma de Pedagogia, dia 30/10/2010; 10) – Convite do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, para a 5ª Oficina Técnica do CBH-MOGI,
dia 27/10/2010; 11) – E-mail da EMAIC Prof. Daniel Caetano do Carmo, convidando
para o Circuito Tusp de Teatro, dia 22/10/2010, às 20 horas; 12) – Convite do
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Presidente da Consema, Pedro Ubiratan
Escorel de Azevedo, para as Audiências Públicas sobre o EIA/RIMA do
empreendimento “Implantação do Poliduto Uniduto”, de responsabilidade da Uniduto
Logísitca S/A, de 21/10 a 25/11/2010; 13) – Requerimento do Vereador Almiro Sinotti,
solicitando cópia do Termo de Posse ao cargo de Vereador no período de 2001/2004;
14) – Câmara dos Deputados enviando Extrato dos Recursos do Orçamento da União
empenhado ao Município de Pirassununga, (R$ 315.230,00); 15) – Câmara dos
Deputados enviando Extrato dos Recursos do Orçamento da União empenhado ao
Município de Pirassununga, (R$ 16.504.177,09); 16) – Ofício nº 839/20109, do
Delegado Seccional de Polícia de Limeira em atenção ao Ofício nº 01014/2010-SG;
17) – Requerimento do Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa, solicitando cópia de
documentação, referente ao Requerimento nº 396/2010; 18) – Ofício Especial do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convidando para o “30º Ciclo de Debates
com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2010”, dia 05/11/2010; 19) –
Requerimento do ex-vereador Paulo Roberto Ferrari, solicitando cópias do Termo de
Posse ao cargo de Vereador no período 2001/2004; 20) – Ofício da Senhora Cristina
Aparecida Batista, acusando e agradecendo o recebimento do Ofício nº 01018/2010-1-
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SG, justificando à ausência na Sessão Solene para a entrega do Título de “Honra ao
Mérito”; 21) – Ofício nº 119/2010, da Secretaria Municipal da Saúde, encaminhando a
ata referente à Audiência Pública do 3º Trimestre de 2010, realizada dia 18/10/2010;
22) – Ofício da Coopercitrus, acusando e agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 385/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que consignou votos de congratulações, pelos serviços prestados à Pirassununga; 23)
– Ofício nº 96/2010, da Procuradoria do Município, encaminhando cópia do convênio
nº 37/2010 (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga –
APAE); 24) – Ofício GAB. Nº 611/2010, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 109/2010, de autoria do
Vereador Almiro Sinotti, à respeito de informações sobre o Galpão de Agronegócios
“Agostinho Alves Lindo”; 25) – Ofício nº 13/2010, do Executivo Municipal,
encaminhando os Balancetes referente ao mês de 09/2010, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 26) – Ofício nº 115/2010 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei Complementar, que recebeu o nº 09/2010, que visa alterar e acrescentar
dispositivos na Lei Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei
Complementar nº 80, de 30 de novembro de 2007, que dispõe sobre o zoneamento
urbano e rural do município de Pirassununga. 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: 27) –
Indicação nº 463/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de abertura da rua entre a
Avenida Painguás até a Avenida Presidente Médici e daí até a Avenida Capitão
Antonio Joaquim Mendes, facilitando o acesso à sede dos Bombeiros, sediada nas
proximidades do CEFE “Presidente Médici”; 28) - Indicação nº 464/2010, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de realizar a substituição do coqueiro que se encontra seco, na
rotatória existente defronte o Posto J. Pena, saída para Cachoeira de Emas; 29) Indicação nº 465/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de providenciar estudo minucioso,
planejando antecipadamente os projetos de construção para se evitar erosões e
enchentes nos Bairros da cidade, a exemplo do que ocorre junto ao Horto Municipal e
Avenida Painguás; 30) - Indicação nº 466/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a limpeza geral dos entulhos que foram jogados no terreno pertencente ao
Município, instalando no local, placas com os dizeres: “È Proibido Jogar Lixo”; 31) Indicação nº 467/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de construir nos principais
acessos da cidade, uma central de informações, para melhor atendimento aos
visitantes, turistas, viajantes e entregadores de mercadorias; 32) - Indicação nº
468/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover as melhorias necessárias
nos pontos de ônibus existentes na cidade, encaminhando-se abaixo-assinados; 33) Indicação nº 469/2010, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de regulamentar as
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Leis Municipais nºs: 3.509/2006 e 3.997/2010 e posteriormente abra concorrência
pública para permitir que empresas e comércio implantem suas propagandas em troca
da organização dos pontos de ônibus; 34) - Indicação nº 470/2010, de autoria do
Vereador Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ampliar o estacionamento junto ao prédio onde se instalava o antigo
Centro de Saúde de Pirassununga, minimizando a falta de vagas para estacionar
naquelas proximidades; 35) - Indicação nº 471/2010, de autoria do Vereador Lorival
César Oliveira Moraes, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
remover a lombada existente na Rua Siqueira Campos, área Central, tendo em vista
que após as instalações dos semáforos perdeu seu objetivo; 36) - Indicação nº
472/2010, de autoria do Vereador Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de mudar de local a placa sinalizadora de trânsito,
existente nas proximidades da Oficina Sandro Car, proximidades da rotatória Zona
Norte, minimizando a probabilidade de acidentes e ainda ver da possibilidade de
substituir os coqueiros naquelas imediações; 37) - Indicação nº 473/2010, de autoria
dos Vereadores Roberto Bruno e Lorival César Oliveira Moraes, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de implantar redutores de velocidade, nas
adjacências da Avenida Duque de Caxias Norte e Anel Viário, onde essas vias se
cruzam junto à rotatória lá existente, adequando e educando o trânsito no local,
minimizando a probabilidade de acidentes; 38) - Indicação nº 474/2010, de autoria dos
Vereadores Otacilio José Barreiros e Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar estudos no sentido de
proceder a equiparação salarial dos dentistas e do médico no bojo da Reestruturação
do Funcionalismo que está em curso no Município; 39) - Indicação nº 475/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ordenar a realização de visitas médicas às entidades assistenciais de
saúde através do Programa Saúde da Família; 40) - Indicação nº 476/2010, de autoria
do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de realizar uma grande campanha de prevenção e conscientização contra a dengue,
sugerindo a participação de todas as forças vivas do Município como Escolas, Polícia
Militar, Polícia Ambiental, Academia da Força Aérea, 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Sindicatos, Associações, etc; 41) - Indicação nº 477/2010, de autoria do
Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar uma campanha de castração de animais como medida de saúde pública, bem
como, tomar as providências necessárias quanto aos animais soltos na rua, indicando
ainda, que seja aumentado o subsídio repassado às entidades voltados aos animais e
meio ambiente para que ampliem as possibilidades de auxiliar o Poder Público na
questão; 42) - Indicação nº 478/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de usar o
Centro Comunitário do Jardim das Laranjeiras para a instalação de um Posto de
Saúde mais ampliado, bem assim, criar um espaço para a Associação de Moradores
junto do campo de futebol do Bairro, fazendo assim, um Centro Comunitário que
possa atender as necessidades dos moradores; 43) - Indicação nº 479/2010, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de reformar área da quadra da EMAIC “Prof.
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Daniel Caetano do Carmo”, Vila Esperança; 44) – Pedido de Informações nº 113/2010,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à respeito de informações
sobre área loteada, em continuidade ao Jardim Millenium; 45) – Pedido de
Informações nº 114/2010, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, à
respeito de informações sobre a estrutura do quadro de servidores da Fiscalização de
Posturas; 46) – Pedido de Informações nº 115/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, à respeito de informações sobre a reurbanização da Praça Belarmino Del
Nero; 47) – Pedido de Informações nº 116/2010, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, à respeito de informações sobre o Grupo Voluntários de Combate ao Câncer –
G.V.C.C.; 48) – Pedido de Informações nº 117/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre o asfaltamento do Jardim
das Laranjeiras até o Cemitério Parque Bom Jesus; 49) – Pedido de Informações nº
118/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
informações sobre a ponte localizada na estrada de acesso a cachoeira de Monte
Sião; 50) – Pedido de Informações nº 119/2010, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a cobrança da tarifa de
água no Município; 51) – Pedido de Informações nº 120/2010, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de informações sobre o Jardim Urupês;
52) – Pedido de Informações nº 121/2010, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, à respeito de informações sobre a ponte em continuação a Rua José
Augusto, Vila São Guido. 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 438/2010, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 113/2010, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 2.551, de 04 de abril de
1994, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, alterada pelas Leis nº 2.725,
de 22 de março de 1996 e nº 3.889, de 11 de dezembro de 2009. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 439/2010, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Resolução nº 03/2010, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, que visa alterar o artigo 51 da Resolução nº 165, de 13 de
abril de 2005. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 440/2010,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transferida a sessão ordinária programada para o dia 01/11/2010
para o dia 03/11/2010, mantido o mesmo horário de início às 20 horas. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 441/2010, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros, e subscrito por
mais sete edis, solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo, para que envie a ambulância Doblo encaminhada pelo Deputado
Estadual Roberto Massafera seja destinada às comunidades da Vila Santa Fé e
Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº
442/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações àqueles que, no esmero de suas funções,
honram o cargo de Servidor Público, pela passagem de seu dia, comemorado em
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28/10/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 443/2010, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Rotary Club de Pirassununga, pela
realização da “Campanha de Doação de Sangue” em parceria com Associação
Pirassununguense dos Aposentados – APA, Associação Comercial e Industrial de
Pirassununga – ACIP e Prefeitura Municipal, no último dia 21/10/2010. Aprovado por
unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 444/2010, de autoria dos Vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações a todos os aviadores que cortam os céus de
nossa terra, pela passagem do “Dia do Aviador”, comemorado dia 23/10/2010.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 445/2010, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações aos caríssimos cantores formadores da duplas “Chitãozinho & Xororó”
e “Milionário e José Rico”, pelos 40 anos de carreira de sucesso. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 446/2010, de autoria do Vereador
Otacilio José Barreiros, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações a todos os Dentistas, pela passagem de seu dia, comemorado em
25/10/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 447/2010, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa
de seu gestor Orlando Bastos Bonfim, à coordenação do EMAIC “Castelinho” e aos
voluntários: Marli Benatti Rozada, Jocimara Maria Rozada e Rosimari Dinis Anchão,
pela realização das comemorações pelo mês da criança, entre os dias 27/09 e
22/10/2010 Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 448/2010, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao pirassununguense Élson Marcelo Baldin Pagoto para que dê
conhecimento aos colegas da Seleção Brasileira de Concurso Completo de Equitação
– CCE, pela participação na Copa das Nações em Buenos Aires, Argentina, entre os
dias 14 e 17/10/2010. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº
449/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais sete edis,
solicitando intercessão do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para que envie verba do Orçamento da União ao Grupo Voluntários de
Combate ao Câncer – G.V.C.C., visando a aquisição de terreno e construção de sede
por parte de renomada Entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 65) Requerimento nº 450/2010, de autoria dos Vereadores: Roberto Bruno e Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Jandira Biasolo
Constâncio Pinheiro. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº
451/2010, de autoria do Vereador Roberto Bruno, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Lúcia Marcolina Vasconi. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento nº 452/2010, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Roberto Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Oswaldo
Barbirato. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 453/2010, de
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autoria dos Vereadores Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Otacilio
José Barreiros, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Sebastiana Valline
Netto. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 454/2010, de
autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual
Aldo Demarchi, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação
de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Neste momento, o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que os requerimentos nºs 454 a
477/2010 fosse realizada a leitura apenas dos nomes dos deputados, e que 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 454/2010 foi
aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 455/2010, de autoria todos
os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual Antonio Carlos
de Campos Machado, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a
consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 456/2010, de autoria todos os edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual Antonio Mentor, pela
expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba
orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos;
72) - Requerimento nº 457/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Antonio Salim Curiati, pela expressiva votação em
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 458/2010,
de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual
Baleia Rossi, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de
verba orçamentária para a Infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 74) - Requerimento nº 459/2010, de autoria todos os edis, consignando votos
de congratulações ao Deputado Estadual Cauê Macris, pela expressiva votação em
Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura
do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº 460/2010,
de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual
Chico Sardelli, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação
de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade
de votos; 76) - Requerimento nº 461/2010, de autoria todos os edis, consignando
votos de congratulações ao Deputado Estadual Davi Zaia, pela expressiva votação em
Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura
do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº 462/2010,
de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Estadual
Fernando Capez, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a
consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 463/2010, de autoria todos os edis,
consignando votos de congratulações à Deputada Estadual Rita Passos, pela
expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba
orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos;
79) - Requerimento nº 464/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Estadual Roberto Massafera, pela expressiva votação
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em Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra
estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº
465/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao
Deputado Estadual Simão Pedro, pela expressiva votação em Pirassununga,
solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município .
Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº 466/2010, de autoria
todos os edis, consignando votos de congratulações à Deputada Federal eleita Ana
Paula Guimarães de Azevedo Junqueira, pela expressiva votação em Pirassununga,
solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município .
Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº 467/2010, de autoria
todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Arnaldo
Jardim Pereira Jardim, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a
consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº 468/2010, de autoria todos os edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Carlos Henrique Focesi
Sampaio, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de
verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 84) - Requerimento nº 469/2010, de autoria todos os edis, consignando votos
de congratulações ao Deputado Federal Devanir Ribeiro, pela expressiva votação em
Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura
do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento nº 470/2010,
de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Federal
eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, pela expressiva votação em Pirassununga,
solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município .
Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento nº 471/2010, de autoria
todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Federal eleito
Guilherme Mussi Ferreira, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a
consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 87) - Requerimento nº 472/2010, de autoria todos os edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Ivan Valente, pela
expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba
orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos;
88) - Requerimento nº 473/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Arnaldo José Mentor Guilherme de Mello Netto,
pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba
orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos;
89) - Requerimento nº 474/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela expressiva votação em
Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a infra estrutura
do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento nº 475/2010,
de autoria todos os edis, consignando votos de congratulações ao Deputado Federal
eleito Newton Lima Neto, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a
consignação de verba orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 91) - Requerimento nº 476/2010, de autoria todos os edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Federal eleito Salvador Zimbaldi
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Filho, pela expressiva votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba
orçamentária para a infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos;
92) - Requerimento nº 477/2010, de autoria todos os edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Federal Arnaldo Vanderlei Macris, pela expressiva
votação em Pirassununga, solicitando a consignação de verba orçamentária para a
infra estrutura do Município. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura
dos requerimentos o Sr. Presidente Natal Furlan consultou o Sr. Secretário, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, se havia Vereador inscrito para falar no
Expediente. Usou da palavra, o Vereador inscrito Roberto Bruno, sendo aparteado
pelos Vereadores: Otacilio José Barreiros, Almiro Sinotti e Paulo Eduardo Caetano
Rosa. A seguir, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
usou da palavra. Logo após, usou da palavra o Vereador inscrito Otacilio José
Barreiros, sendo aparteado pelo Vereador Roberto Bruno. Usou da palavra o já
inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o
Vereador inscrito Lorival César Oliveira Moraes, sendo aparteado pelo Vereador
Roberto Bruno. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente, passou
a Ordem do Dia: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 113/2010,
de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 2.551, de 04
de abril de 1994, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, alterada pelas Leis
nº 2.725, de 22 de março de 1996 e nº 3.889, de 11 de dezembro de 2009. Foi
apresentada a Emenda nº: 01/2010, 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 113/2010, foi aprovado por unanimidade de
votos, bem como, a Emenda apresentada. 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Resolução nº 03/2010, de autoria do Vereador Otacilio José Barreiros, que
visa alterar o artigo 151 da Resolução nº 165, de 13 de abril de 2005. Aprovado por
unanimidade de votos. 03) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 111/2010, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 233.980,65, destinado a
custear as obras de substituição de tudo metálico por aduelas de concreto armado e
melhoria da calha do Ribeirão do Ouro. Aprovado por unanimidade de votos. 04) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 114/2010, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre aumento de vagas de empregos permanentes mensalistas que
especifica, no quadro de servidores da municipalidade. 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 Roberto Bruno, sendo aparteado pelo Vereador Otacilio José Barreiros. Em
seguida, o já inscrito Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, usou da palavra. Por
fim, usou da palavra o Vereador inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa, sendo
aparteado pelos Vereadores: Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Otacilio
José Barreiros, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Roberto Bruno e contra aparteado
pelo Vereadores: Roberto Bruno, Otacilio José Barreiros e 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
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sobre o Projeto de Lei nº 112/2010, que estima “Estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2011”, dia 03/11/2010, às 19 horas na Sala das Sessões
“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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora
Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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