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Ata nº 2482 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
03 de março de 2008. Ao terceiro dia do mês de março do ano dois mil e oito às 20,00
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2482ª 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 2481 da sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2008, a qual não sofrendo
impugnação foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse com a leitura
do Expediente: Neste momento, o Vereador Valdir Rosa requereu a dispensa da
leitura do Expediente e Indicações, sendo seu pedido aprovado por maioria simples
dos presentes. Logo em seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente. 01) – Prospecto Informativo e convite da Conferência nacional da
educação básica, dias 14 a 18/04/2008; 02) – Prospecto de cursos do IBRAP para os
cursos: Aperfeiçoamento profissional extensivo em Administração Pública LATO
SENSU, A Câmara Municipal, Organização, Administração e Funcionamento; Defesa
nos Tribunais de Contas; 03) – Informe FURNAS; 04) – Informe SEBRAE nº 25/2008;
05) – Relatório da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados;
06) – Programa de Capacitação 2008 - IBAM; 07) – Jornal Força Sindical de São
Paulo, Ano 4, nº 1 de 02/2008 ; 08) – Jornal da Câmara, Ano 9, nº 1983 ; 09) – Jornal
do Senado, Ano XVI, nº 2751/161; 10) – E-mail informativo do noticiário IBAM; 11) –
E-mail informativo do Escritório Contábil ADANI; 12) – E-mail de
succes@netsite.com.br, convidando para a 9º Turma do curso de liderança com
motivação – SUCCESS, dias 10/03 a 01/04/2008; 13) – E-mail do Presidente da
Câmara de Fartura, comunicando a composição da Mesa Diretora para o exercício de
2008; 14) – E-mail do secretário de Gestão Pública Estadual comunicando a
disponibilidade
na
internet
das
informações
políticas
(http://www.infopoliticas.sp.gov.br); 15) – E-mail da Oficina Municipal comunicando
Curso de Gestão Local de Segurança Pública; 16) – E-mail da INLEGIS convidando
para o Curso controle interno o último ano de mandato com instrutores do TCE, em
Porto Alegre-RS ; 17) – E-mail da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando
Moção de Apelo de autoria do Vereador Edson Antonio Pereira, a respeito do Projeto
de Lei nº593/2004 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo que dispõe a
obrigatoriedade de implantação de aceiros em torno de propriedades rurais, visando
reter a propagação de queimadas; 18) – E-mail da Masterlegis convidando para o
curso de Legislação Eleitoral, em várias cidades; 19) – E-mail da Organização Paulista
em Gestão Pública convidando para o curso Gestão Financeira da Tesouraria
Municipal com a AUDESP dia 19/03/2008 em São Paulo-SP; 20) – Telegrama do
Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de Pirassununga; 21) – Prospecto do IBRAP
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para o curso: Sistema de Registro de Preços; 22) - Cartão do Comandante do 13º R
C Mec, comunicando a impossibilidade de participar da Audiência Pública promovida
pela Câmara Municipal; 23) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, Sindicato do Comércio Varejista
de Pirassununga e SEBRAE-SP para a inauguração do Posto de Atendimento ao
Empreendedor dia 07/03/2008 às 10 horas, na Prefeitura Municipal de Pirassununga;
24) – Convite da procuradora chefe da procuradoria da República do Estado de São
Paulo, Adriana Zawada Melo, para a inauguração da nova sede da Procuradoria da
República no Município de São Carlos dia 28/03/2008 às 17 horas; 25) Ofício nº.
96/2008-3 do 3º Promotor de Justiça de Pirassununga encaminhando cópia da
manifestação exarada nos autos de procedimento preparatório de Inquérito Civil nº.
37/07; 26) – Ofício s/nº do Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga
encaminhando Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
Fevereiro/2008 para conhecimento; 27) – Ofício nº 462/2008/SR Piracicaba da Caixa
Econômica Federal informando a celebração de Repasse de Recursos do Orçamento
Geral da União nº 0230.760-54/2007/MCIDADES/CAIXA que tem por finalidade o
apoio a implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentáveis, cujo
valor repassado é de (R$ 243.750,00 - CEF/R$ 48.750,00 - contrapartida do
município); 28) – Ofício nº 463/2008/SR Piracicaba da Caixa Econômica Federal
informando a celebração de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União nº
0246.396-73/2007/MCIDADES/CAIXA que tem por finalidade a infra-estrutura urbana
recapeamento de vias públicas, cujo valor repassado é de (R$ 987.600,00- CEF/R$
197.520,00 - contrapartida do município); 29) – Ofício nº 464/2008/SR Piracicaba da
Caixa Econômica Federal informando a celebração de Repasse de Recursos do
Orçamento Geral da União nº 0247.493-79/2007/MCIDADES/CAIXA que tem por
finalidade a modernização da infra estrutura esportiva do estádio municipal José
Mandanado, cujo valor repassado é de (R$ 500.000,00 - CEF/R$ 700.000,00 contrapartida do município); 30) - Ofício nº 465/2008/SR Piracicaba da Caixa
Econômica Federal informando a celebração de Repasse de Recursos do Orçamento
Geral da União nº 0241.551-54/2007/MCIDADES/CAIXA que tem por finalidade a
Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística, cujo valor repassado é de (R$
975.000,00- CEF/R$ 250.000,00 contrapartida do município); 31) – Fax da Gdan
encaminhando convite para o II Encontro Brasileiro para apresentação de projetos de
sucesso nos municípios, dia 19 a 22/03/2008 em São Paulo; 32) – Convite da
Sociedade Brasileira de Direito Público SBDP, para o Curso de Direito Eleitoral em
São Paulo; 33) – Ofício Gab. nº 109/2008, da Secretaria Municipal de Governo,
solicitando a expedição de 01 (uma) Certidão de Exercício de Cargo de Prefeito, para
complementar documentação para celebração de convênio; 34) – Ofício Gab. nº
89/2008, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 04/08, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, a respeito do Projeto Iluminar; 35) – Ofício
nº 21/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
25/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
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Alda Miranda Matheus – AMMA. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 36) – Ofício nº 27/2008 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 26/2008, que visa autorizar
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 37) – Ofício nº 28/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 27/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Corporação Musical Pirassununguense. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 38) – Ofício nº
29/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
28/2008, 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; 39) – Ofício nº 30/2008 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 29/2008, que
visa aumentar o número do emprego permanente mensalista de Assistente de Diretor
de Escola no quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 40) – Ofício nº
31/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
30/2008, que visa aumentar o número do emprego permanente horista de Professor
de Educação Básica II no quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
41) – Projeto de Lei nº. 28/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, que
visa proibir no âmbito do município, através da Rede Municipal de saúde, a
distribuição da Pílula do dia seguinte e implantação do DIU – Dispositivo Intra Uterino.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; As Indicações a seguir foram encaminhadas ao Executivo Municipal:
42) – Indicação nº 73/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
solicitando manutenção na estrada que dá acesso ao estabelecimento comercial
(Perceu), Bairro do Retiro; 43) – Indicação nº 74/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, solicitando providências quanto à limpeza do terreno
localizado na Rua João Wegmuller; 44) – Indicação nº 75/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal,
mantenha contato com empresas de ônibus intermunicipais para que seja oferecida
uma linha de viagem Pirassununga a Jaú; 45) – Indicação nº 76/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ordene a desobstrução da boca
de lobo localizada na Rua José Felício, Jardim Redentor; 46) – Indicação nº 77/2008,
de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que verifique a possibilidade
de implantar na Avenida Painguás, galerias de águas pluviais; 47) – Indicação nº
78/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que o Executivo
Municipal promova melhorias nas sinalizações do bairro Jardim Anversa; 48) –
Indicação nº 79/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, para que
verifique a possibilidade de determinar a limpeza de boca de lobo localizada na Rua
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Vitório Tognolli, Jardim das Laranjeiras; 49) – Indicação nº 80/2008, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, para que encaminhe a esta Casa, proposta legislativa
permitindo a desafetação das vielas do Jardim Olímpio Felício, para uso dos
proprietários de imóveis limítrofes; 50) – Indicação nº 81/2008, de autoria do Vereador
Juliano Marquezelli, para que verifique a possibilidade de implantar nas escolas do
Município a coleta seletiva de lixo para promover a conscientização ecológica aos
alunos, bem, assim; um meio para arrecadar fundos para a Associação de Pais e
Mestres, com a venda da coleta seletiva; 51) – Indicação nº 82/2008, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, para que verifique a possibilidade de notificar o
proprietário do imóvel localizado na Avenida Painguás ao lado da lanchonete (It's
Potato), para que promova a manutenção ou derrubada da construção; 52) –
Indicação nº 83/2008 , de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que verifique
possibilidade de dotar de muro todas as escolas municipais, e não alambrados para
evitar o contato visual com alunos; 53) – Indicação nº 84/2008 , de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, encaminhando Ante-Projeto de Lei, para que estude a
possibilidade de pintura e adequação de muros, voltados para vias públicas, mas que
estão desgastados, inclusive colocando frases educacionais; 54) – Indicação nº
85/2008, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, encaminhando Ante-Projeto de
Lei, que visa fornecer aos Engenheiros e Arquitetos toda e qualquer informação, nos
órgãos, setores ou repartições da Prefeitura Municipal de Pirassununga desde que
sejam atinentes ao desempenho de suas funções; 55) – Indicação nº 86/2008, de
autoria do Vereador Juliano Marquezelli, encaminhando Ante-Projeto de Lei que visa
criar o Programa de Humanização do parto, para que a Parturiente seja assistida por
uma Doula (mulheres capacitadas para dar apoio continuado, durante e após o
nascimento de seus filhos); 56) – Indicação nº 87/2008, de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, para que verifique possibilidades de dotar de cobertura
a parte frontal da Unidade de Saúde da Vila São Pedro, proporcionando maior
comodidade aos usuários daquele posto médico; 57) – Indicação nº 88/2008, de
autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, encaminhando Ante-Projeto de
Lei que visa criar um programa no Município de Pirassununga específico para
diagnósticos e tratamento da depressão pós-parto, no qual mães e suas famílias
poderiam ter maiores esclarecimentos sobre o tema; 58) – Indicação nº 89/2008, de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que verifique a possibilidade de construção de
uma lombada na avenida Joaquim Cristovão, altura do número 406, em frente ao Asilo
São Vicente de Paulo, previnindo-se possíveis acidentes; 59) – Pedido de
Informações nº 07/2008 , de autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, sobre
o reajuste do salário e a implantação de uma data base para aumento salarial para os
servidores municipais; 60) – Pedido de Informações nº 08/2008, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito do conserto da tubulação
pluvial localizada à Rua Joaquim Alves da Silva com Rua Riachuelo, Jardim Urupês.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 61) – Requerimento
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nº 93/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos
da presente sessão, o Projeto de Lei nº 25/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda
Miranda Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidade de votos; 62) – Requerimento
nº 94/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos
da presente sessão, o Projeto de Lei nº 26/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº
95/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos
trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 27/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 64) –
Requerimento nº 96/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência,
nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 29/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa aumentar o número do emprego permanente mensalista
de Assistente de Diretor de Escola no quadro de servidores da Municipalidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 97/2008, de autoria da
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão,
o Projeto de Lei nº 30/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o
número do emprego permanente horista de Professor de Educação Básica II no
quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 66) –
Requerimento nº 99/2008, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais cinco edis, consignando
votos de elevadas congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo,
pela inauguração da imagem do Cristo Redentor e festa realizada. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) – Requerimento nº 100/2008, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
elevadas congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pelo
trabalho de implantação de galerias pluviais que está realizando em prol da população
da Vila Pinheiro e Vila Beck; 68) – Requerimento nº 101/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pirassununga, PAT,
pelo primeiro lugar em recolocações de trabalhadores, superando cidades de maior
porte como Araras e Iracemápolis. Aprovado por unanimidade de votos; 69) –
Requerimento nº 102/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Vigário
Emérito, Padre Mário Favrin, pelos 66 anos de sacerdócio. Aprovado por unanimidade
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de votos; 70) - Requerimento nº 103/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, e subscrito por mais sete edis, solicitando intercessão da Deputada Federal
Aline Lemos de Oliveira Andrade, para vinda de verba no importe de (R$ 500.000,00)
para a construção de um Centro Cultural no Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 71) - Requerimento nº 104/2008, de autoria do Vereador Edgar Saggioratto, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Major Brigadeiro
do Ar Jorge Cruz de Souza e Mello pela posse junto ao Sétimo Comando Aéreo
Regional. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 105/2008, de
autoria do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito por mais sete edis, para que a
Associação Comercial e Industrial de Pirassununga promova contato com os
associados para manifestarem o interesse na participação do evento (Exposhow),
visando inclusive parcelamento do investimento. Aprovado por unanimidade de votos;
73) - Requerimento nº 106/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Arthur da Silva Pereira. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva
requereu que os requerimentos nºs 106 a 109/2008 fosse feita a leitura apenas dos
nomes dos recém-nascidos, 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 106/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 74)
– Requerimento nº 107/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Beatriz Alexandra Salvador. Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 108/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Carlos
Eduardo Machado. Aprovado por unanimidade de votos passamento; 76) Requerimento nº 109/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Ygor
Augusto Braz da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº
110/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Attilio Bonani. Aprovado por unanimidade de votos; 78) Requerimento nº 111/2008, de autoria do Vereador Antonio Calos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Jamile Namem Pereira. Aprovado por
unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 112/2008, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Nirlei José Bento. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) – Requerimento nº 113/2008, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais sete edis, sobre pedido de autorização para o Município de
Pirassununga aplicar a medicação contra a Hepatite C, para maior cuidado dos
pacientes. Requerendo apoio do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde,
Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura Municipal, Lideranças do Congresso
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Nacional e Assembléia Legislativa. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a
leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário,
se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, usou da palavra o Vereador
José Arantes da Silva, sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Por fim usou da palavra o Vereador Juliano Marquezelli, o qual foi
aparteado pelos Vereadores Márcia Cristina Zanoni Couto e José Arantes da Silva.
Nesse momento o Senhor Presidente comunicou o plenário que o Requerimento nº
98/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos
trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 31/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais, não foi colocado para apreciação. Assim
consultou o plenário se referido requerimento entraria para votação nesta fase dos
trabalhos. Após concordância do plenário e leitura do requerimento nº. 98/2008, foi
colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo
mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador Nelson Pagoti, passou à
Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
17/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de
cirurgias eletivas em nosso Município. Nesse momento, o Senhor Presidente
consultou o plenário se seria mantida a urgência de referido projeto, sendo aprovado
pelo plenário a mantença da urgência. Foi apresentada a Emenda nº 02/2008, a qual
foi lida e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes
pertinentes. Foi lido também pelo secretário que a Emenda nº 01/2008 foi retirada
pelo autor. Em discussão o Projeto de Lei nº. 17/2008 usou da palavra o Vereador
José Arantes da Silva. A seguir usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. E usou da palavra a Vereadora Cristina Aparecida Batista, sendo
aparteada pelos Vereadores José Arantes da Silva e Marcia Cristina Zanoni Couto.
Logo o Projeto de Lei nº. 17/2008 foi aprovado por unanimidade de votos em primeira
e segunda discussão; 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
25/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda Matheus – AMMA.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 26/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino de Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
27/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por
unanimidade de votos; 05) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
29/2008, que visa aumentar o número do emprego permanente mensalista de
Assistente de Diretor de Escola no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado
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por unanimidade de votos; 06) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
30/2008, que visa aumentar o número do emprego permanente horista de Professor
de Educação Básica II no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 07) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
31/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos; 08) Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 14/2008, que visa denominar de PROF. IRAN
RODRIGUES, a Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF, localizada à
Avenida São Lucas, nº. 1103, Vila Santa Fé, neste município. Aprovado por
unanimidade de votos; 09) - Primeira Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
03/2008, que visa conceder ao Ten. Cel. Cav. FREDERICO JOSÉ DINIZ o título de
Cidadão Pirassununguense. Nesse momento, o Senhor Presidente comunicou ao
plenário que a aprovação do projeto é de maioria qualificada sendo que o presidente
também vota. A seguir colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº
03/2008, foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 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, José Arantes da Silva.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador José Arantes da
Silva para assumir a direção dos trabalhos, para que ele possa fazer uso da palavra.
Inscrito usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti, sendo aparteado pelo Vereador
Valdir Rosa. Após reassumir a direção dos trabalhos o Sr. Presidente concedeu a
palavra para o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais
vereadores inscritos e 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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