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Ata nº 2487 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
07 de abril de 2008. Ao sétimo dia do mês de abril do ano dois mil e oito às 20 horas,
na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2487ª 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 2486
da sessão ordinária de 31 de março 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. 01) – Boletim do CEBRAS, Centro de Estudos Brasileiro de Assessorias
LTDA, convidando para, Grande Congresso, em Brasília-DF e XIII Congresso
Brasileiro de Administração Municipal, em Salvador-BA; 02) – Jornal a Gazeta
Regional de Cotia, Ano XXXIII, nº 825, de 29/03 a 11/04/2008; 03) – Jornal Força
Sindical-SP, Ano 4, nº 02, 03/2008; 04) – Jornal do Tuma, Ano II, nº 03, 03/2008 ; 05)
– Informe Furnas, Ano III, nº25, 03/2008; 06) – Jornal da Câmara, Ano 9, nº 2005 e
2007; 07) – E-mail da CEPAM, informando o lançamento da publicação Acessibilidade
nos Municípios; 08) – E-mail de Edson Dias Santos, informando sobre, Projeto: Ação
Comunitária para o Controle do Aedes Aegypti; 09) – E-mail do IBAM/ENSUR,
convidando para o Curso “Município e Proteção do Meio Ambiente: desafios para
aplicação da legislação ambiental”, dias 07 a 11/04/2008, Rio de Janeiro - RJ; 10) –
Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos Recursos do Orçamento da União
destinados aos Municípios, vigência 03/2008; 11) – Convite do Instituto Brasil, para o
1º Fórum Nacional Sobre Eleições Municipais, Prestação de Contas de Campanha –
Marketing Eleitoral – Direito Eleitoral, dias 16 e 17/04/2008, em Belo Horizonte-MG;
12) – Convite do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança de Pirassununga) e
o Grupo Fé Política, sobre a palestra, “O Jovem de Hoje e a Violência”, dia
03/04/2008, às 19:30 horas, em Pirassununga-SP; 13) – FAX da Câmara Municipal de
Rio Claro, convidando para, Sessão Solene, dia 08/04/2008, às 20:30 horas, em Rio
Claro; 14) – E-mail da Oficina Municipal, sobre o curso, Elaboração de Projetos e
Parcerias para o Desenvolvimento Municipal, dia 07/05/2008, em São Paulo-SP; 15) –
E-mail da Liderança do PT/ALESP, sobre o programa, Esporte e Lazer para os
Municípios; 16) – E-mail de Renato Parize de Souza, sobre Ação Civil Pública, em
face do Prefeito de Jacareí e do Município de Jacareí; 17) – Ofício das Assistentes de
Diretor de Escola da Rede Municipal de Ensino de Pirassununga, enviando aos
nobres Edis, esclarecimentos sobre o projeto de aumento salarial às Assistentes de
Diretor de Escola; 18) – Requerimento nº 002/08, das Responsáveis de Creche de
Pirassununga, solicitando a não aprovação do Projeto de Lei nº 40/2008; 19) –
Manifesto, da Chapa Nova Ação (Joaquim D. Godoy Leme), referente ao aumento de
referência salarial das Assistentes de Direção; 20) – OFGSP 169/2008, da Deputada
Estadual Maria Lúcia Amary, enviando cópia da Lei nº 12.540 de 19/01/2007, que
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dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de Contribuintes ICMS,
dos bares, hotéis, restaurantes e similares que venderem bebidas alcoólicas a
menores de idade ou forem flagrados consentindo ou comercializando drogas; 21) –
OF. 192/2008 – DrU/AGL, do Deputado Federal Marco Aurélio Ubiali, informando que
no dia 12/03/2008, foi votado o Orçamento 2008, e indicou emenda individual para a
APAE de Pirassununga; 22) – Ofício ASC nº 099/2008, do Deputado Estadual Antonio
Salim Curiati, enviando cópia do Ofício encaminhado ao Secretário Estadual da
Saúde, à respeito do Requerimento nº 113/08, de autoria do Vereador Valdir Rosa,
sobre medicamento para Hepatite C; 23) – Indicação à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que dispõe sobre a contratação de
motorista em razão de concurso público realizado; 24) – Ofício GAB. nº 151/2008, de
autoria do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao
Pedido de Informações nº 09/08 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni
Couto, a respeito da municipalização de quatro unidades escolares da rede estadual
de ensino; 25) – Ofício nº 50/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu o nº 51/2008, que visa celebrar convênio com entidades sem fins
lucrativos que especifica, objetivando a execução descentralizada do Programa
Estadual de Proteção Social – Básica e Especial, com recursos estaduais.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados
ao Executivo Municipal: 26) – Indicação nº 127/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique possibilidade de
renovar a frota de caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com a
aquisição de pelo menos 03 caminhões basculantes de qualidade reconhecida, para
realizar os serviços com maior eficiência, visto que, o estado dos caminhões causam
prejuízo a Municipalidade como morosidade nos serviços, troca de peças constantes
sem mencionar o período parado em razão de reparos; 27) – Indicação nº 128/2008,
de autoria da Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar seja tampado o buraco existente na
Rua Monoel Leme Franco, altura do nº 1380, Jardim Ferrarezi; 28) – Indicação nº
129/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de determinar que todos os projetos de
construção, reformas e ampliações no Município, sejam submetidas à apreciação dos
arquitetos da Municipalidade para que verifiquem se as normas específicas de
acessibilidade estão sendo cumpridas; 29) – Indicação nº 130/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de promover a manutenção da Vicinal do Córrego do Taquari; 30) Indicação nº 131/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover a pintura do prédio que abriga o
“Programa Cuidando do Amanhã”, na Vila Santa Fé, para melhor acolher as crianças
ali atendidas; 31) - Indicação nº 132/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a colocação de um
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ponto de ônibus defronte à Escola Técnica Estadual de Pirassununga “Centro Paula
Souza”, visto que, não há ponto de ônibus em frente àquela instituição para servir aos
alunos, professores e funcionários; 32) - Indicação nº 133/2008, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
reformar as Escolas Estaduais “Profª. Zuleika V.F.Vellozo”, na Vila São Pedro e Profª.
Julia Colombo de Almeida” no Bairro do Rosário; 33) - Indicação nº 134/2008, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de manter contato com a Caixa Econômica Federal, para que a mesma
permita que venha a Pirassununga, o “Caminhão da Sorte”, durante a Expo Show
2008, visto que, seria interessante que a comunidade corimbatá tivesse essa
experiência, durante as comemorações do Município; 34) - Indicação nº 135/2008, de
autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Valdir Rosa, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a limpeza do imóvel
situado no cruzamento das Ruas dos Lemes com Otto Schubart, Jardim Eldorado,
visto que, o local é escuro e abandonado, e a presença de delinqüentes tem causado
insegurança na população local; 35) - Indicação nº 136/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de instalar no Anfiteatro da Escola-Estação Municipal de Apoio ao
Atendimento Integral a Criança – EMAIC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, localizada
na Zona Norte, aparelho de ar condicionado, proporcionando melhor comodidade aos
usuários daquele próprio público; 36) – Pedido de Informações nº 12/2008, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre a falta de construção pelo
Empreendedor, de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e asfalto nas ruas do
loteamento Jardim Millenium; 37) - Pedido de Informações nº 13/2008, de autoria da
Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, sobre a taxa e o não recolhimento do lixo
biológico para alguns profissionais cadastrados junto a Administração Municipal; 38) Pedido de Informações nº 14/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, sobre os
critérios de avaliação da Prova Prática para o concurso público de Mecânico,
realizado pela Administração Municipal; 39) - Pedido de Informações nº 15/2008, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre denúncias referentes a
pessoas contratadas pela Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE; 40) Pedido de Informações nº 16/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre a falta de varredores nas vias públicas dos bairros: Vila São
Jorge e Vila Paulista. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 41) – Requerimento nº 193/2008, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime
de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 40/2008, de autoria
do Executivo Municipal, que visa elevar a referência salarial inicial do emprego de
Assistente de Diretor de Escola. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 194/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações aos Servidores
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do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirassununga, pela paciência e
dedicação com que esses funcionários atendem ao público presente. Aprovado por
unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 195/2008, de autoria do Vereador Edgar
Saggioratto, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Grupo de Voluntários Vigilante da Saúde – GVVS, pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo e ao Comando do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pelo
apoio que oferece as causas sociais de nosso Município. Aprovado por unanimidade
de votos; 44) – Requerimento nº 196/2008, de autoria dos Vereadores Edgar
Saggioratto e Márcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela
aprovação unânime do Projeto de Lei, que visa a criação da Universidade Federal de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 197/2008,
de autoria do Vereador Natal Furlan e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris para a implantação de uma ciclovia
na SP-201. Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 198/2008, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis, solicitando
intercessão ao Gerente Geral da Caixa Econômica de Pirassununga, Sr. Antonio da
Rocha Ramos, para trazer à Pirassununga, o “Caminhão da Sorte”, durante as
comemorações do aniversário do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 47)
- Requerimento nº 199/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Antonio César Bueno Lopes. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva
requereu que os requerimentos nºs 199 a 212/2008 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 199/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 48)
- Requerimento nº 200/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Cauã Pacheco Miranda. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento
nº 201/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Danilo Metzner
Firmino. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 202/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com o nascimento de Eloha Victória Honorato da Cunha.
Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 203/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Jamile Vitória Oliveira Pereira. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 204/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de João Miguel de Souza. Aprovado por unanimidade de votos;
53) - Requerimento nº 205/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
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de Junyper da Silva do Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento nº 206/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Kelvin
Donizeti Silva Porto. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº
207/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Letícia de Oliveira
Rocha. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 208/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com o nascimento de Maria Clara Alves do Nascimento.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 209/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Matheus Corsete Ciribello. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 210/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Melissa Quiles Marucci. Aprovado por unanimidade de votos;
59) - Requerimento nº 211/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Thayla Beatriz de Lima Belloni. Aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 211/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de
Vinicius Resende Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
213/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Sônia Mara Cabral. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº
214/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Roque Bono. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 215/2008,
de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dirce Negrisolli Oliva. Aprovado
por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 216/2008, de autoria dos
Vereadores Valdir Rosa e Natal Furlan, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antonio Bertolo. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 217/2008, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Norberto Lucas. 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. Usou da palavra a
Vereadora inscrita Márcia Cristina Zanoni Couto. Em seguida usou da palavra o
Vereador inscrito José Arantes da Silva. Logo usou da palavra o Vereador inscrito
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrito usou da palavra o Vereador Valdir Rosa.
Usou da palavra a Vereadora inscrita Cristina Aparecida Batista, a qual foi aparteada
pelo Vereador Valdir Rosa. Por fim, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente
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Vereador José Arantes da Silva para fazer uso da palavra o Vereador inscrito Nelson
Pagoti, o qual foi aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. 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 40/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa elevar a referência salarial
inicial do emprego de Assistente de Diretor de Escola. Em discussão, usou da palavra
a Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, Logo em seguida usou da palavra o
Vereador Edgar Saggioratto. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 40/2008, foi
aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
49/2008, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do emprego
público de Professor Coordenador, na forma que específica. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Juliano Marquezelli. Nesse momento a Vereadora Cristina
Aparecida Batista requereu a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei nº 49/2008, o qual foi aprovado em primeira
discussão 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.
Logo usou da palavra a 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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