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Ata nº 2476 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 03 de dezembro de 2007. Aos três dias do mês de dezembro do ano
dois mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2476ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto,
José Arantes da Silva, Marcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti,
Sidnei Aparecido Pires, 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 2475, da Sessão Ordinária de
26.11.2007, 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: 01) – Prospecto da União
dos Vereadores do Paraná – UVESPAR, para participar do 2º Congresso Nacional
de Lideranças Políticas, dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2007, Curitiba-PR; 02) –
Exemplar da Revista do Ministério da Educação “Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE” e Ministério das Cidades “Departamento
Nacional de Trânsito – DENATRAN” - “Transporte Escolar: acesso à educação e
inclusão social”; 03) – Exemplar do Jornal “Força Sindical” - Ano 3 – Nº 8 –
OUT/Nov de 2007; 04) – Boletim FZEA – Novembro/2007 – Ano V – Número XLIII;
05) – Exemplar do Jornal “Gazeta de Cotia” - ANO XXXIII – Nº 816 – 24/11 a
7/12/2007; 06) – Exemplares “Jornal da Câmara” e “Jornal do Senado”; 07) –
Convite do Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo e Secretário Municipal de
Esportes, Alessandro Pedro Marangoni, para prestigiar a cerimônia de
encerramento do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano 1ª Divisão, dia
09/12/2007; 08) – Convite do Executivo Municipal, para participar da XI Mostra de
Arte Infantil de Pirassununga “Prof. Luiz Gonzaga Neves Melo”, de 30/11/2007 à
06/12/2007; 09) – Convite dos Professores e Alunos da Educação de Jovens e
Adultos de Pirassununga, para participar da Festeja (Encerramento do Semestre
dos Alunos de 1ª a 4ª série), dia 04/12/2007; 10) – Convite da Diretora/Presidente
da Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE, Joilda Marra Pozzi, para a
reunião de confraternização, onde os voluntários e parceiros do Projeto “Esporte
Cultura e Lazer no seu Bairro” serão homenageados, dia 06/11/2007; 11) – Convite
da Presidente do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, Mãe Idalina, para
participar da entrega de certificados de conclusão para a 2ª Turma de alunos que
realizaram o curso “Juntos Somos Fortes”, dia 04/12/2007; 12) – Oficio do
Presidente da União dos Vereadores do Brasil, Bento Batista da Silva, solicitando
dados da Câmara Municipal de Pirassununga e Vereadores para cadastramento;
13) – E-mail da União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP e Escola
do Legislativo Itatinga, convidando para participar da inauguração da “Escola do
Legislativo de Itatinga” e do Seminário “Caminhos para o Desenvolvimento
Sustentável”, dia 07/12/2007, em Itatinga/SP; 14) – E-mail do Deputado Federal
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Dimas Ramalho, convidando para participar da Inauguração da Unidade Regional
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), dia 06/12/2007, em
Araraquara/SP; 15) – E-mail de spmimprensa@spmulheres.gov.br, convidando
para participar da 2ª Teleconferência “Está na Lei. Exija seus Direitos. Lei Maria da
Penha”, dia 03/12/2007, em Brasília/DF; 16) – E-mail do Presidente da União de
Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP e Diretor da União dos Vereadores
do Brasil – UVB, Sebastião Misiara, encaminhando nota de esclarecimento; 17) – Email da Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, comunicando sobre
matrículas abertas para Cursos de Pós-Graduação para 2008; 18) – E-mail do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, encaminhando noticiário
com o tema “JN esclarece que IBRAM não é IBAM”; 19) – E-mail da DMC
Consultoria Empresarial, convidando para participar de Seminário “Inadimplência:
Eficácia na Cobrança e Negociação por Telefone”, dia 08/12/2007, em São
Paulo/SP; 20) – E-mail do Senhor Ney Nery, convidando para participar do
CHOPINHO ACIP, no Espaço Colonial, dia 30/11/2007; 21) – E-mail de XP
Educação, convidando para participar de Curso Avançado “Análise Técnica de
Ações”, dias 30/11 e 01/12/2007, em Maringá/PR; 22) – E-mail do IBRAP - Instituto
Brasileiro de Administração Pública, referente Curso sobre “O FUNDEB e os demais
Recursos vinculados a Educação”, dias 04 e 05/12, em Campinas/SP e Curso sobre
“Elaboração do Plano Municipal de Educação” dias 06 e 07/12, em Campinas/SP;
23) – E-mail do IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, referente
Curso sobre “Capacitação de Pregoeiro”, dias 04 e 05/12, em Campinas/SP e Curso
sobre “Com exercícios e casos práticos – O Controle Interno na Administração
Pública” dias 06 e 07/12, em Campinas/SP; 24) – E-mail de Edson Dias Santos,
referente “INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais”; 25) – Email da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia da Moção de Apoio
nº 155/2007, de autoria do Vereador Edson Antonio Pereira, com intenção de abrir
processo disciplinar contra o Juiz de Sete Lagoas (MG), Dr. Edílson Rumbelsperger
Rodrigues, que, por considerar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
inconstitucional, rejeitou pedidos de medidas contra homens que agrediram e
ameaçaram suas companheiras; 26) – Comunicado da SINDCÂMARA – Sindicato
dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Interior de São Paulo, com o tema
“Agora os Servidores Públicos do Poder Legislativo do Estado de São Paulo tem
seu Sindicato”; 27) – Ofício CP 193/2007, do Presidente do CONSEG, Paulo André
Silva Tannús, encaminhando cópia da Lei nº 8.388, encaminhada pela Secretaria da
Segurança e da Defesa Social da Paraíba, a qual disciplina o uso de capacete pelo
condutor de motocicleta e passageiro nos estabelecimentos de acesso público, na
qual solicita desta Casa de Leis a possibilidade da implantação de Lei semelhante
para que seja criada medidas para inibir assaltos realizados por motoqueiros em
nosso Município; 28) – Ofício do Presidente do Grêmio Estudantil 11 de Junho, da
Escola Estadual Pirassununga, Jefferson Souza Rocha, apresentando Projeto de
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Lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pelo menos 01 (uma) árvore defronte ao
passeio público de todas as casas do Município; 29) – Ofício do Presidente do
Grêmio Estudantil 11 de Junho, da Escola Estadual Pirassununga, Jefferson Souza
Rocha, solicitando autorização para a utilização da Tribuna Livre, para expor sobre
o Projeto de Lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pelo menos 01 (uma) árvore
defronte ao passeio público de todas as casas do Município; 30) – Ofício da Chefe
de Gabinete da Liderança do Partido dos Trabalhadores, Maria do Socorro
Fernandes, acusando o recebimento do Requerimento nº 490/2007, subscrito por
todos os Edis, referente Moção de Apoio à iniciativa do Deputado Federal Arnaldo
Faria de Sá pela propositura do Projeto de Emenda Constitucional nº 594/2006, que
visa reinserir os profissionais (Delegado de Polícia) no rol das carreiras jurídicas;
31) – Ofício da Chefe de Gabinete, Tânia Azevedo, de ordem do Deputado Duarte
Nogueira, acusando o recebimento do Ofício nº 1112/2007-SG, encaminhando
cópia do Requerimento nº 503/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que interceda por Pirassununga a fim de viabilizar do Orçamento da
União o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a construção de Centro
Cultural na Vila Redenção; 32) – Comunicado Nº CM172646/2007, do Ministério da
Educação informando sobre a liberação de recursos financeiros; 33) – Comunicado
da Câmara dos Deputados, informando sobre Recursos do Orçamento da União
destinados ao Município; 34) – Requerimento do Senhor Juliano Ferreira,
solicitando cópia da Lei, Projeto de Lei e Justificativa que denominou de Lenira
Papa a Escola Municipal do Jardim das Laranjeiras, para fins de estágio do curso de
Pedagogia da Faculdade Anhanguera Educacional de Pirassununga; 35) –
Manifestações e Sugestões do Senhor Roberto Jacinto Ramos, referente Audiência
Pública do Sistema de Saúde do Município; 36) – Requerimento do Senhor Antonio
Carlos Bueno Barbosa, a respeito do óbito de Antonio Ferreira Lima no PAM – Vila
Esperança, solicitando que seja investigado; 37) – Ofício nº 116/2007, do Executivo
Municipal, solicitando que verifique a possibilidade de apresentar emenda ao
Projeto de Lei nº 105/2007, que visa estimar a receita e fixar a despesa do
Município para o exercício financeiro de 2008, no sentido de corrigir a descrição das
ações constantes do Quadro A – ORÇAMENTO PROGRAMADO 2008 – FISCAL,
devidamente apontadas pela Unidade responsável através de Comunicação Interna
nº 063/2007; 38) – Ofício nº 117/2007, do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 148/2007, que visa aumentar o número de
empregos permanentes mensalistas que especifica no quadro de servidores da
Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 39) – Ofício nº 118/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 149/2007, que visa conceder
gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais
conforme especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 40) - Ofício nº 119/2007, do
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Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 151/2007, que
visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estrada
de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 41) - Ofício
nº 120/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o
nº 152/2007, que visa autorizar a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Educação objetivando a implantação e o
desenvolvimento de Programas na área da Educação. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 42) –
OFÍCIO GAB Nº 737/2007, do Secretário Municipal de Governo, Orlando Alves
Ferraz, e Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 83/2007,
de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, a respeito do Projeto de Lei
nº 128/2007, que autoriza a alienação de imóvel à CDHU; 43) - OFÍCIO GAB Nº
738/2007, do Secretário Municipal de Governo, Orlando Alves Ferraz, e Executivo
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 84/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito do montante da dívida ativa
dos anos de 2005/2006; 44) – OFÍCIO GAB Nº 739/2007, do Secretário Municipal
de Governo, Orlando Alves Ferraz, solicitando expedição de uma Certidão de
Exercício de Cargo de Prefeito, para complementar documentação referente a
formalização de convênio; 45) - OFÍCIO GAB Nº 745/2007, do Secretário Municipal
de Governo, Orlando Alves Ferraz, solicitando expedição de duas Certidões de
Exercício de Cargo de Prefeito, para complementar documentação referente a
celebração de convênio; 46) – Projeto de Lei nº 145/2007, de autoria do Vereador
Valdir Rosa, que visa denominar de “ANTONIO CARLOS MAGRO”, a Quadra
Poliesportiva, localizada à Avenida Joaquim Cristóvão, nº 1.253, Jardim Ferrarezzi,
neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 47) – Projeto de Lei nº 146/2007, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “JOSÉ PEREIRA BORGES”, a Rua
4, do Loteamento “Jardim Veneza II”, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 48) –
Projeto de Lei nº 147/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
que visa denominar de “PRAÇA DA BÍBLIA”, a Rotatória, localizada na confluência
das Ruas Américo Aggio, Jardim Santos Dumont; e Mauro Xavier Schlittler, Jardim
Lauro Pozzi, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 49) - Projeto de Lei nº 150/2007, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “PRAÇA DA
CAVALARIA”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas Alcindo Lébeis,
Dioguinho Baldovinotti, Lourenço Batel e Avenida Juca Costa, que dá acesso a Vila
Redenção, Jardins Brasília, Morumbi e Bandeirantes, neste Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres. As indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
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encaminhadas ao Executivo Municipal: 50) – Indicação nº 462/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, verifique a possibilidade de ordenar a
construção de uma rotatória na rua de acesso ao Parque Clayton Malamam; 51) –
Indicação nº 463/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
verifique a possibilidade de promover a construção de um Portal no Horto Municipal,
bem assim ,promover projetos de visitação ao local; 52) – Indicação nº 464/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, verifique a possibilidade de
promover a pavimentação asfáltica da Vicinal do Córrego Taquari; 53) – Indicação
nº 465/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, verifique a
possibilidade de fechar o aterro sanitário com cercas, muros e portões; 54) –
Indicação nº 466/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
verifique a possibilidade de ordenar a realização de pavimentação ao redor de todas
as praças e quadras do Município para melhor aproveitamento das mesmas; 55) –
Indicação nº 467/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
verifique a possibilidade de ordenar a construção de uma guarita de informações
turísticas na entrada da cidade para recepção e orientação de visitantes; 56) –
Indicação nº 468/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
verifique a possibilidade de ordenar o calçamento da margem direita do Rio Mogi
Guaçú, junto à Cachoeira de Emas, para melhor aspecto visual; 57) – Indicação nº
469/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, verifique a
possibilidade de urgentemente reformar a ponte da estrada rural que dá acesso à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA; 58) – Indicação nº
470/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, verifique a
possibilidade de reformar a unidade Básica de Saúde da Vila Redenção, ampliando
seu espaço físico para melhor atender a demanda; 59) – Indicação nº 471/2007, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento das ruas da Vila Bráz, em especial a Rua João da Motta
Cabral; 60) – Indicação nº 472/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, verifique a possibilidade de se construir redutores de velocidade nas
imediações da rotatória do Jardim Anversa, proximidades dos prédios habitacionais
construídos naquele Bairro; 61) – Indicação nº 473/2007, de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, verifique a possibilidade de determinar o setor
competente promover os reparos necessários e manutenção da praça existente ao
lado da Estação Rodoviária, Igreja Nossa Senhora Assunção; 62) – Indicação nº
474/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, verifique a
possibilidade de determinar que o setor competente da Municipalidade promova as
reformas e manutenção necessária no Terminal Rodoviário de Pirassununga; 63) –
Indicação nº 475/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
verifique a possibilidade de dotar as ruas do Jardim Itália com sinais de trânsito,
precavendo-se e minimizando, com a medida, possíveis acidentes de trânsito; 64) –
Indicação nº 476/2007, de autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, verifique a
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possibilidade de determinar a construção de cobertura de estrutura metálica no
campo de malhada da Vila Bráz; 65) – Indicação nº 477/2007, de autoria do
Vereador Sidnei Aparecido Pires, verifique a possibilidade de determinar o
recapeamento das ruas do Jardim São Valentim; 66) – Indicação nº 478/2007, de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, verifique a possibilidade de dotar as
esquinas das ruas da Vila São Pedro, com a sinalização “PARE”, dando preferência
para a via com trânsito mais rápido, bem assim, promova a pintura do solo, com o
mesmo sinal, nas entradas do Jardim Millenium; 67) – Indicação nº 479/2007, de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, verifique a possibilidade de determinar
varredores de rua para o Bairro Vila Paulista, bem assim, desencadear a operação
tapa buracos na Rua da Constituição; 68) – Indicação nº 480/2007, de autoria do
Vereador Valdir Rosa, verifique a possibilidade de realizar a contratação de
servidores temporários e/ou escala de revezamento, para manter as Creches
Municipais em funcionamento nos períodos de férias escolares em atenção às
reivindicações das mães que lá deixam seus filhos quando do horário de trabalho;
69) – Pedido de Informações nº 87/2007, de autoria do Vereador José Arantes da
Silva, referente informações sobre a possibilidade de venda da folha de pagamento
aos Bancos, revertendo-se os valores ao Município, bem como, se foi feito a venda
ao referido Banco e se positivo, por qual valor; 70) - Pedido de Informações nº
88/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, referente informações para
que esclareça os motivos da ausência da nomeação do Administrador do Distrito de
Cachoeira de Emas. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 71) – Requerimento nº 549/2007, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 105/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que estima e fixa a despesa do Município para o
exercício financeiro de 2008. Aprovado por unanimidades de votos; 72) –
Requerimento nº 550/2007, 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 145/2007, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa denominar de “ANTONIO CARLOS
MAGRO”, a Quadra Poliesportiva, localizada à Avenida Joaquim Cristóvão, nº
1.253, Jardim Ferrarezzi, neste Município. Aprovado por unanimidades de votos; 73)
– Requerimento nº 551/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 146/2007, de autoria do Vereador Nelson
Pagoti, que visa denominar de “JOSÉ PEREIRA BORGES”, a Rua 4, do
Loteamento “Jardim Veneza II”, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 74) – Requerimento nº 552/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos
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trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 147/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, que visa denominar de “PRAÇA DA
BÍBLIA”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas Américo Aggio, Jardim
Santos Dumont; e Mauro Xavier Schlittler, Jardim Lauro Pozzi, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 75) – Requerimento nº 553/2007, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº
148/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o número de
empregos permanentes mensalistas que especifica no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 76) – Requerimento nº
554/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o
Projeto de Lei nº 149/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa conceder
gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais
conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 77) – Requerimento nº
555/2007, de autoria do Vereador Edgar Saggioratto, e subscrito por mais sete edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente
sessão, o Projeto de Lei nº 150/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, que
visa denominar de “PRAÇA DA CAVALARIA”, a Rotatória, localizada na confluência
das Ruas Alcindo Lébeis, Dioguinho Baldovinotti, Lourenço Batel e Avenida Juca
Costa, que dá acesso a Vila Redenção, Jardins Brasília, Morumbi e Bandeirantes,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 78) – Requerimento nº
556/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o
Projeto de Lei nº 151/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estrada de Rodagem do
Estado de São Paulo - DER/SP. Aprovado por unanimidade de votos; 79) –
Requerimento nº 557/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por
mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 152/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Educação objetivando a implantação e o
desenvolvimento de Programas na área da Educação. Aprovado por unanimidade
de votos; 80) - Requerimento nº 558/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o Prefeito
Municipal, Ademir Alves Lindo e ao Secretário Municipal de Educação, Orlando
Bastos Bonfim, pela inauguração da Escola-Estação Municipal de Apoio ao
Atendimento Integral à Criança – EMAIC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”.
Aprovado por unanimidade de votos; 81) – Requerimento nº 559/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis,
consignando votos de congratulações a Bailarina Clízia Gauch, pelo excelente
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espetáculo protagonizado no Teatro Municipal “Cacilda Becker”. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) – Requerimento nº 560/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que o
Presidente da Comissão de Esportes e Turismo da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, estude a possibilidade de oferecer um curso de árbitro de
futebol no Município de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; Neste
momento, o Vereador José Arantes da Silva requereu que os Requerimentos nºs
561 a 573/2007 fossem apreciados em bloco, por tratarem da mesma matéria,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos; 83) – Requerimento nº
561/2007, de autoria dos Vereadores José Arantes da Silva e Cristina Aparecida
Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Alexandre José Scaggion Júnior. Aprovado por unanimidade de
votos; 84) – Requerimento nº 562/2007, de autoria dos Vereadores José Arantes da
Silva e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações com o nascimento de Amadeu Antônio Siqueira Neto. Aprovado
por unanimidade de votos; 85) – Requerimento nº 563/2007, de autoria dos
Vereadores José Arantes da Silva e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
seis edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Bianca
Gonçalves Xavier. Aprovado por unanimidade de votos; 86) – Requerimento nº
564/2007, de autoria dos Vereadores José Arantes da Silva e Cristina Aparecida
Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Caio Rodrigo Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos; 87) –
Requerimento nº 565/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Esdras da Silva Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 88) –
Requerimento nº 566/2007, de autoria dos Vereadores José Arantes da Silva e
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Heloísa Ferreira Merthan. Aprovado por
unanimidade de votos; 89) – Requerimento nº 567/2007, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Hygor Aparecido Xavier. Aprovado por
unanimidade de votos; 90) - Requerimento nº 568/2007, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Larissa Gabriela Alves de Lima. Aprovado por
unanimidade de votos; 91) – Requerimento nº 569/2007, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Maria Eduarda Oliveira Amurim. Aprovado por
unanimidade de votos; 92) – Requerimento nº 570/2007, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Mariane Moreira Rossi. Aprovado por
unanimidade de votos; 93) – Requerimento nº 571/2007, de autoria dos Vereadores
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José Arantes da Silva e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Miguel Francisco de
Castilho. Aprovado por unanimidade de votos; 94) – Requerimento nº 572/2007, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Nicolas Santa Rosa de
Araújo. Aprovado por unanimidade de votos; 95) – Requerimento nº 573/2007, de
autoria dos Vereadores José Arantes da Silva e Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Pedro Henrique Cezário Rodrigues. Aprovado por unanimidade de
votos; 96) – Requerimento nº 574/2007, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Antonio Paulo Batel. Aprovado por unanimidade de votos; 97) – Requerimento nº
575/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Carlos Siola. Aprovado por unanimidade de votos; 98) – Requerimento nº
576/2007, de autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Célio Schneider. Aprovado por unanimidade de votos; 99) –
Requerimento nº 577/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor João Modena. Aprovado por unanimidade de votos;
100) - Requerimento nº 578/2007, de autoria dos Vereadores Natal Furlan, Valdir
Rosa e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Marta Rosa Anselmo. Aprovado por unanimidade de votos; 101) Requerimento nº 579/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Therezinha de Jesus
Delphino Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 102) - Requerimento nº
580/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, na pessoa de Gestor, Roberto Donizette Bragagnollo e à Dirigente
Regional de Ensino na pessoa da Profª Eliene Bittencourt Soares, pela realização
do Projeto “Desenhando Talentos”, bem como as congratulações sejam estendidas
aos 12 alunos vencedores do concurso e ao incentivadores do Projeto: Jornal “O
Movimento”, Gráfica Stillo, Rotary Club e Lions Clube. Aprovado por unanimidade
de votos. Terminada a leitura e discussão dos requerimentos, por força do art. 151
do Regimento Interno e protocolado sob o nº 02588, de 29/11/07, o Senhor
Presidente convidou para adentrar no recinto e fazer uso da Tribuna Livre o Senhor
Jeferson Souza Rocha, Presidente do Grêmio Estudantil 11 de Junho, da Escola
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Estadual Pirassununga. Encerrada a participação na Tribuna Livre, 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
sendo aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. Por fim, usou da palavra o vereador
inscrito José Arantes da Silva sendo aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. Em
seguida, não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador
Nelson Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 105/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício
financeiro de 2008. Foram apresentadas as Emendas de nºs 01 à 12/2007, a quais
foram lidas. Neste momento o Vereador Valdir Rosa requereu que os Pareceres das
Comissões Permanentes às referidas Emendas bem como, a votação fossem
apreciadas em bloco, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo,
as Emendas receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes.
Em votação o Projeto de Lei nº 105/2007 foi aprovado por unanimidade de votos,
bem como, as Emendas apresentadas; 02) - Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 145/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa denominar
de “ANTONIO CARLOS MAGRO”, a Quadra Poliesportiva, localizada à Avenida
Joaquim Cristóvão, nº 1.253, Jardim Ferrarezzi, neste Município. Aprovado por
unanimidades de votos; 03) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
146/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “JOSÉ
PEREIRA BORGES”, a Rua 4, do Loteamento “Jardim Veneza II”, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 04) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 147/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, que visa
denominar de “PRAÇA DA BÍBLIA”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas
Américo Aggio, Jardim Santos Dumont; e Mauro Xavier Schlittler, Jardim Lauro
Pozzi, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 05) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 148/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa aumentar o número de empregos permanentes mensalistas que
especifica no quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade
de votos; 06) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 149/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa conceder gratificação por assiduidade no
trabalho aos servidores públicos municipais conforme especifica. Aprovado por
unanimidade de votos; 07) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
150/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “PRAÇA
DA CAVALARIA”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas Alcindo Lébeis,
Dioguinho Baldovinotti, Lourenço Batel e Avenida Juca Costa, que dá acesso a Vila
Redenção, Jardins Brasília, Morumbi e Bandeirantes, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 08) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
151/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
firmar convênio com o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São
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Paulo - DER/SP. Aprovado por unanimidade de votos; 09) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 152/2007, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Educação objetivando a implantação e o desenvolvimento de
Programas na área da Educação. Aprovado por unanimidade de votos; 10) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 129/2007, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, dispõe sobre a erradicação da planta murraya paniculata
(murta) no Município de Pirassununga. Retirado de forma difinitiva pelo Autor. Após
terminar 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, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrito usou da palavra o Vereador José
Arantes da Silva sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves.
Por fim, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente Vereador José Arantes
da Silva para fazer uso da palavra na tribuna o Vereador Nelson Pagoti sendo
aparteado pelo Vereador 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, Fábio Augusto Garcia, Assistente
Administrativo, 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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