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Ata nº 2454 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 2 de julho de 2007. Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e
sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2454ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, José Arantes da
Silva, Juliano Marquezelli, Marcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson
Pagoti, Valdir Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o
Sr. Presidente, Vereador Nelson Pagoti, declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão a Ata nº 2453, da Sessão Ordinária de 25.06.2007, a qual não sofrendo
impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que fizesse a leitura do
Expediente: 01) – Exemplares: “Jornal da Câmara”; “Jornal do Senado”; “Jornal do
Interior”; Revista “Crefito3”; Boletim FZEA; Revista “Municípios”; 02) – Convite para
o Programa Revitalizando o Comércio, dia 05/07/2007, no Sindicato do Comércio
Varejista de Pirassununga; 03) – Prospectos: “XXII Congresso Brasileiro de
Servidores de Câmaras Municipais e II Encontro Nacional de Vereadores, da
ABRASCAM, em Recife, de 24 a 27 de julho de 2007; Cursos IBRAP; 4) – Ofício
Super 068/07, do Sebrae/SP, encaminhando o Guia do Prefeito Empreendedor,
com orientações sobre, como e porque implantar a Lei Geral Municipal; 5) – Ofício
Circular da UR-10 Araras, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
encaminhando Manuais Básicos de Orientação/2007; 6) – Cartão do Comandante
do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, encaminhando exemplar da Revista
“Verde Oliva”; 7) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o
lançamento da Pirassununga Exposhow 2007, no Plenário do Paço Municipal, dia
04/07/2007; 8) – Carta sobre a 3ª Conferência Estadual das Cidades; 9) – E-mail de
Adani Escritório Contábil, encaminhando prospecto do curso sobre o Super Simples,
dia 29/06/07, no Sincomércio; 10) – Ofício nº 36ºBPM/I-516/300/07 – Circular, do
Comandante da 3ª Cia de PM de Pirassununga, Denilson Natal Colombo,
comunicando que assumiu o Comando da referida Companhia de Polícia Militar; 11)
– Ofício da Griffon solicitando o fornecimento de atestado de aptidão para
cumprimento de requisito exigido para habilitação no Pregão Presencial nº
008/PGM/2007, da Prefeitura Municipal de São Paulo; 12) – Informativo dos
Recursos do Orçamento da União destinado ao município de Pirassununga em
2007; 13) – E-mail da Associação Paulista de Municípios, encaminhando prospecto
sobre o Ciclo de Seminários – Novos Modelos Organizacionais; 14) – Convite da
Igreja Metodista para a celebração do seu 118º aniversário em Pirassununga; 15) –
Requerimento do Advogado Dráusio Guedes Barbosa, OAB/SP 184.641,
encaminhando sugestão ao Projeto de Lei nº 51/07, referente ao contrato entre a
Prefeitura Municipal de Pirassununga junto ao Banco Santander; 16) – Ofício nº
140/2007, do Superintendente do SAEP, Engº. João Alex Baldovinotti, solicitando
cópia da Lei nº 3.479, de 14/08/2006, de autoria do Executivo Municipal, referente a
redução de tarifas da categoria industrial; 17) – Ofício nº 34/07 – PGM, da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº 222/2007, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, no que pertine à preocupação
quanto à aplicação da Lei Federal nº 4.950-A/66; 18) – Ofício Gab. Nº 394/2007, do
Executivo Municipal, em atenção ao Ofício nº 157/2007 – SG, solicitando
informações referentes aos novos loteamentos; 19) – Ofício Gab. Nº 432/2007, do
Executivo Municipal, em atenção ao Ofício nº 496/2007-SG,
solicitando o
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Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada de 2005; 20) – Ofício Gab. Nº
433/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
45/2007, de autoria desta Presidência, referente aos box da Estação Rodoviária; 21)
– Ofício nº 68/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu nº 79/2007, que visa autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio
com a Corporação Municipal Pirassununguense. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 22) – Ofício
nº 69/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
80/2007, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, destinado a atender despesas com convênios firmados com o Ministério da
Saúde. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria,
para darem os pareceres; 23) – Projeto de Lei, que recebeu nº 78/2007, de autoria
do Vereador Dr. José Arantes da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
aparelho de aquecimento solar em casas populares. 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: 24) – Indicação nº 271/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que designe um Guarda Municipal, junto ao Velório
Municipal, no período noturno e quando necessário, visando preventivamente evitar
roubos e salvaguardar a integridade dos munícipes; 25) – Indicação nº 272/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que designe um
servidor para manter os sanitários em ordem, quando da existência de corpo sendo
velado; 26) – Indicação nº 273/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que firme convênio com a Polícia Militar do Estado, visando a
fiscalização eficiente do trânsito pesado que trafega pelo município, bem assim a
obediência ao Decreto Municipal 3349, de 26 de junho de 2007, que criou a rota
para o trafego pesado; 27) – Indicação nº 274/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que mantenha contato com os responsáveis pelo
loteamento Rio Verde, objetivando a colocação de grades de proteção nas bocas de
lobo; 28) – Indicação nº 275/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que coloque barreiras nas vielas existentes no Jardim São
Fernando, para impedir o tráfego de motos, bem assim, promover melhorias na
iluminação do bairro e praça de lazer; 29) – Indicação nº 276/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que traga ao nosso município
curso de especialização para Guardas Municipais, com objetivo de reduzir custos e
melhor adaptar o novo profissional; 30) – Indicação nº 277/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que implante um programa para os
trabalhadores que precisam se expor ao sol durante a jornada de trabalho, bem
assim, desenvolva um programa preventivo e educacional sobre o assunto junto a
esses servidores; 31) – Indicação nº 278/2007, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que instale as futuras pétalas de iluminação, entre a
rua Canadá e Avenida das Nações, Vila Esperança; 32) – Indicação nº 279/2007, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que construa lombada
na Rua Amazonas, Jardim Kamel, com objetivo de educar o trânsito naquelas
imediações da EMEI “Catharina Sinotti”; 33) – Indicação nº 280/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que dote o percurso da rua Duilio
Benine, Jardim das Laranjeiras, com postes de iluminação, dando maior segurança
no período noturno aos contribuintes que por ali transitam; 34) – Pedido de
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Informações nº 49/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
sobre programas atinentes à saúde do trabalho no município; 35) – Pedido de
Informações nº 50/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
sobre a aquisição de motocicletas para a Polícia Militar a fim de melhorar a
segurança pública; 36) – Pedido de Informações nº 51/2007, de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Marcia Cristina Zanoni Couto,
sobre as pretensões do Executivo com relação à complementação da aposentadoria
dos servidores municipais. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 37) – Requerimento nº 242/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, para ser apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 80/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, destinado a
atender despesas com convênios firmados com o Ministério da Saúde. Aprovado
por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 243/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis,
congratulando-se ao Cap. PM Denilson Natal Colombo, pela posse junto à
Companhia de Polícia Militar de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos;
39) – Requerimento nº 244/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni
Couto, e subscrito por mais nove edis, congratulando-se ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga pela realização da IV
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 245/2007, de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se à
Associação Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP pela realização da
campanha em favor da segurança pública do município. Aprovado por unanimidade
de votos; 41) – Requerimento nº 246/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se à UNIMED de
Pirassununga pela iniciativa em trazer para nossa cidade a palestra proferida pelo
Dr. Álvaro Nagib Atallah. Aprovado por unanimidade de votos; 42) – Requerimento
nº 247/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por
mais sete edis, a ser encaminhado ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS em São João da Boa Vista, para que informe a esta Casa de
Leis se a Agência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS lotado em
Pirassununga está realizando procedimento de reabilitação, justificando e
apontando soluções para aqueles que necessitam de reabilitação para retornar às
atividades profissionais. Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento
nº 248/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por
mais oito edis, congratulando-se aos alunos e escolas vencedoras da “II Semana
Antidrogas”. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 249/2007,
de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Valdir Rosa, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Ana Célia Devitto
Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 250/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor Benedicto de Jesus.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 251/2007, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de pesar pelo passamento da Senhora Claudiana Lima de Oliveira. Aprovado
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por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 252/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, consignando
votos de pesar pelo passamento da senhora Clementina Botteon da Silva. Aprovado
por unanimidade de votos; 48) – Requerimento nº 253/2007, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Dirce Ferreira Pinheiro. Aprovado por unanimidade de
votos; 49) – Requerimento nº 254/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento do
Senhor Francisco Coelho. Aprovado por unanimidade de votos; 50) – Requerimento
nº 255/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Isabel Aurora Glavez
Domingos. Aprovado por unanimidade de votos; 51) – Requerimento nº 256/2007,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Maria de Lourdes
Oliveira Urban. Aprovado por unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº
257/2007, de autoria de todos os Vereadores desta Casa de Leis, consignando
votos de pesar pelo passamento do Senhor Vitor Naressi. Aprovado por
unanimidade de votos. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva solicitou
que se fizesse um minuto de silêncio pelos vários requerimentos de pesar, em
especial pelo falecimento do Sr. Vitor Naressi. Logo, fez-se um minuto de silêncio.
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr.
Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador José
Arantes da Silva, sendo aparteado pela Vereadora Cristina Aparecida Batista.
Inscrito, fez uso da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em
seguida, não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente, Vereador Nelson
Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda
Discussão, do Projeto de Lei nº 80/2007, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente,
destinado a atender despesas com convênios firmados com o Ministério da Saúde.
Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria; 02) – Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 69/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de
nova ação na Lei nº 3.470, de 30/06/2006 – Diretrizes Orçamentárias, para o
exercício vigente, destinada a atender despesas com convênio firmado com o
Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Asma e Renite. Aprovado
por unanimidade de votos; 03) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 70/2007,
de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, destinada a atender despesas com convênio
firmado com o Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Asma e
Renite. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei nº 66/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender despesas com
convênio firmado com o Ministério da Saúde. Usou da palavra a Vereadora Marcia
Cristina Zanoni Couto, requerendo o adiamento da votação do referido Projeto de
Lei por uma sessão. Colocado em votação o requerimento verbal da Vereadora
Marcia, foi aprovado por unanimidade de votos, sendo adiada a apreciação do
Projeto de Lei nº 66/2007 por uma (01) sessão. Neste momento, o Sr. Presidente
comunicou o Plenário que para a próxima sessão ordinária deverão ser apreciados
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os Projetos de Lei nºs 65 e 66/2007, sob pena de sobrestar a pauta; 05) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 76/2007, de autoria do Vereador Dr. José Arantes da
Silva, visa autorizar o fornecimento de Carbonato de Cálcio para Gestantes.
Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
77/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, dispõe sobre autorização para o
Poder Executivo celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através
da Secretaria de Estado da Casa Civil. 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, fez uso da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos
e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente
sessão. E para constar, Giselle Benatti Bodini, 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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