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Ata nº 2442 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 09 de abril de 2007. Aos nove dias do mês de abril do ano dois mil e
sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2442ª
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 2441, da Sessão Ordinária de 02.04.2007, 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”; Revista
“Temática”; “Informe” - Programa Luz para Todos; “Repórter FECESP”; 02) –
Prospectos: Cursos IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública; Curso
RPO – Consultoria em Gestão Empresarial; Seminário Nacional de Municípios Centrolegis; 03) – Convite da OAB-SP, para solenidade de posse do Conselho
Seccional e das Diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil e Caixa de
Assistência dos Advogados de São Paulo, dia 13/04/2007, em São Paulo/SP; 4) –
Ofício FP/DRI/CIRC/40/07, da Fundação Procon/SP, convidando para o 2º Encontro
Regional: “Regiões Administrativas de Campinas e Sorocaba, dia 17/04/07, em
Jundiaí - SP; 5) – Ofício da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo,
acusando recebimento do Requerimento nº 14/2007, de autoria de todos os Edis da
Casa, no sentido de trazer para Pirassununga um Pelotão da Polícia Ambiental; 6) –
Ofício nº 027/2007 – Pres/Circ, da Associação Paulista de Municípios, referente ao
51º Congresso Estadual de Municípios, com o tema “Desenvolvimento Sustentável
dos Municípios”; 7) – Convite do Sindicato Rural de Araraquara para a cerimônia de
abertura da FEPAGRI 2007, dia 12/04/2007, no Centro de Eventos de Araraquara e
Região; 8) – Ofício da Telefônica CT. TAC 0316/2007, em atenção ao Ofício
0130/2007, referente instalação de Telefone de Uso Público - TUP; 9) – E-mail da
Escola Superior de Advogacia de São Paulo, com pesquisa de sugestão de temas
para cursos; 10) – Ofício da Diretoria da FZEA/USP, agradecendo convite e
justificando ausência do Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior, à Audiência Pública a
ser realizada dia 09/04/2007; 11) – Telegrama do Líder do PDT no Senado Federal,
Senador Jefferson Péres, acusando recebimento do Requerimento nº 57/2007, de
autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, referente à legalização do
aborto; 12) – Ofício nº 29/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu nº 30/2007, que visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano
Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de
dezembro de 2005, para construção de interceptor de esgoto na Zona Leste.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 13) – Ofício nº 30/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 31/2007, que visa alterar a Lei nº
3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007,
para construção de interceptor de esgoto na Zona Leste. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
14) – Ofício nº 31/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu nº 32/2007, que visa alterar a Lei nº 3.517, de 18 de dezembro de 2006,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2007 e dá outras
providências, para construção de interceptor de esgoto na Zona Leste.
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Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 15) – Ofício nº 32/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 33/2007, que visa autorizar a
alteração do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei
nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para reforma e ampliação da estação de
tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 16) – Ofício nº 33/2007,
do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 34/2007, que
visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2007, para reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto
da Vila Santa Fé. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 34/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 35/2007, que visa alterar a Lei nº
3.517, de 18 de dezembro de 2006, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2007 e dá outras providências, para reforma e ampliação da estação
de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 18) – Ofício
Gab. Nº 199/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 25/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU lançado para os lotes do Loteamento
Jardim Residence Rio Verde; 19) – Ofício Gab. Nº 201/2007, do Executivo
Municipal, em atenção ao Requerimento nº 42/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando documentos referentes ao repasse de
valores à Associação dos Estudantes Universitários de Pirassununga; 20) – Ofício
Gab. Nº 203/2007, do Executivo Municipal, solicitando indicação de dois Vereadores
para integrarem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 21) – Ofício Gab. Nº
206/2007, do Executivo Municipal, solicitando certidão de exercício de cargo de
prefeito para fins de formalização de convênio. As indicações e pedidos de
informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 22) – Indicação
nº 150/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
mantenha entendimento com a Eléktro S.A., para que seja executada a limpeza de
todas as luminárias presentes em praças e vias públicas do município; 23) –
Indicação nº 151/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que ordene o setor competente para que tome providências a respeito da
lombada localizada na Rua Antonio de Souza Mourão, cruzamento com a Rua
Antenor Magnani, Vila Pinheiro, melhorando a sinalização correta no local ou
mesmo transferindo a lombada para local mais adequado; 24) – Indicação nº
152/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
determine a abertura de duas passarelas nas proximidades da Central de
Ambulâncias e Viganova; 25) – Indicação nº 153/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ordene ao setor de Fiscalização de
Posturas seja realizada uma vistoria em canil localizado na Alameda dos Jequitibás,
altura do nº 1746, Cidade Jardim; 26) – Indicação nº 154/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine ao setor
competente promover o recape com raspa de asfalto no trecho da estrada que liga o
Jardim das Laranjeiras até o Cemitério Bom Jesus; 27) – Indicação nº 155/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova melhorias
no Aterro Sanitário, evitando-se erosões e empoçamento de água e chorume, bem
assim promovendo meios para desobstruir o local através do incentivo da
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reciclagem e aquisição de máquinas trituradoras de entulhos e galhos de árvores;
28) – Indicação nº 156/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
para que coloque cobertura no ponto de ônibus localizado na entrada do Bairro
Cascalho, antes da ponte do Rio Mogi Guaçu da Rodovia SP-225, sentido
Pirassununga/Aguaí; 29) – Indicação nº 157/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que mantenha entendimento com o SEBRAE para que o
Posto de Atendimento ao Empreendedor – PAE esteja presente em nossa cidade
com maior freqüência e ainda haja divulgação deste trabalho aos interessados; 30)
– Indicação nº 158/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para
que construa galerias de águas pluviais no Bairro Urupês, bem assim, determine
sejam os proprietários de lotes sujos intimados a procederem a limpeza, sob pena
de sofrerem às cominações previstas em lei municipal; 31) – Indicação nº 159/2007,
de autoria do Vereador José Arantes da Silva, para que implante no Centro de
Atendimento Médico da Zona Norte, livro ponto, apropriado para tal finalidade,
visando melhor fiscalização dos profissionais que lá prestam serviços; 32) –
Indicação nº 160/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que verifique a possibilidade de manter entendimento com a Eléktro S.A., para
colocação de braços de iluminação na praça defronte a Unidade de Saúde 24 horas
da Zona Norte; 33) – Indicação nº 161/2007, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que inclua no cronograma de recapeamento as vias
públicas da Vila Guilhermina; 34) – Pedido de Informações nº 30/2007, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre os serviços executados no
Aterro Sanitário; 35) – Pedido de Informações nº 31/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre as irregularidades na prestação de serviços
da Empresa G.D. Serviços Gerais de Saúde Ltda.; 36) – Pedido de Informações nº
32/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre as obras para
construção da nova ponte de Cachoeira de Emas. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 37) – Requerimento nº 68/2007 de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Laurinda Ferreira da
Silva Neves. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 69/2007
de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de pesar pelo passamento do Senhor Ailton Francisco de Souza. Aprovado
por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº 70/2007 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de pesar pelo passamento do Senhor Eliezer Marçal de Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 71/2007 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de pesar pelo passamento do Jovem Fabrício Donizeti do Nascimento. Aprovado
por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 72/2007 de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, como Moção de Repúdio ao
atendimento realizado pelo médico Dr. Antonio Fernandes do Carmo, bem assim,
para que a situação seja estudada com atenção merecida e sejam tomadas as
devidas providências para evitar precários atendimentos médicos na rede pública de
saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 73/2007, de
autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual
André Bezerra Ribeiro Soares, para que interceda em favor de Pirassununga,
viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a população nas áreas de
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saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe. Neste momento, em virtude dos requerimentos nºs 73
a 84/2007 tratarem da mesma matéria, o Vereador Valdir Rosa requereu que os
mesmos fossem votados em bloco, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos; 43) – Requerimento nº 74/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa,
a ser encaminhado ao Deputado Estadual Antonio Carlos de Campos Machado,
para que interceda em favor de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do
Estado para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
44) – Requerimento nº 75/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser
encaminhado ao Deputado Estadual Fernando Capez, para que interceda em favor
de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a
população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras
capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 45) – Requerimento nº
76/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao
Deputado Estadual João Mello Neto, para que interceda em favor de Pirassununga,
viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a população nas áreas de
saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe; 46) – Requerimento nº 77/2007, de autoria de todos os
Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual José Carlos Vaz de
Lima, para que interceda em favor de Pirassununga, viabilizando verba no
orçamento do Estado para atender a população nas áreas de saúde, esporte,
educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento
desta urbe; 47) – Requerimento nº 78/2007, de autoria de todos os Vereadores da
Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Luís Felipe Baleia Tenuto Rossi,
para que interceda em favor de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do
Estado para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
48) – Requerimento nº 79/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser
encaminhado ao Deputado Estadual Otoniel Carlos de Lima, para que interceda em
favor de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a
população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras
capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 49) – Requerimento nº
80/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser encaminhado à
Deputada Estadual Patrícia Freitas Lima, para que interceda em favor de
Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a população
nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de
contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 50) – Requerimento nº 81/2007, de
autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual
Paulo Alexandre Pereira Barbosa, para que interceda em favor de Pirassununga,
viabilizando verba no orçamento do Estado para atender a população nas áreas de
saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe; 51) – Requerimento nº 82/2007, de autoria de todos os
Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Rodolfo José da
Costa e Silva Júnior, para que interceda em favor de Pirassununga, viabilizando
verba no orçamento do Estado para atender a população nas áreas de saúde,
esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe; 52) – Requerimento nº 83/2007, de autoria de todos os
Vereadores da Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Sérgio Olímpio
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Gomes, para que interceda em favor de Pirassununga, viabilizando verba no
orçamento do Estado para atender a população nas áreas de saúde, esporte,
educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento
desta urbe; 52) – Requerimento nº 84/2007, de autoria de todos os Vereadores da
Casa, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Simão Pedro Chiovetti, para que
interceda em favor de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento do Estado
para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre
outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe. Conforme
requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa, aprovado anteriormente, os
Requerimentos 73 a 84/2007 foram apreciados em bloco e aprovados por
unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson
Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Natal Furlan, sendo aparteado pelos Vereadores Juliano
Marquezelli, Marcia Cristina Zanoni Couto e Cristina Aparecida Batista. Fez uso da
palavra também o Vereador inscrito, Wallace Ananias de Freitas Bruno. Apartearam
os Vereadores Juliano Marquezelli e Marcia Cristina Zanoni Couto. Novamente o
Vereador Wallace Foi aparteado pela Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto e
pelo Vereador Juliano Marquezelli. A seguir, usou da palavra o próximo Vereador
inscrito, José Arantes da Silva. Aparteou a Vereadora Cristina Aparecida Batista.
Inscrita, a Vereadora Cristina Aparecida Batista declinou a palavra ao próximo
Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Logo, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos, sendo aparteado pelo Vereador José Arantes da Silva e
pelo Vereador Juliano Marquezelli. Em seguida, assumiu a direção dos trabalhos o
Vice-Presidente, Vereador José Arantes da Silva, para fazer uso da palavra na
tribuna o Vereador Nelson Pagoti. Com a palavra, o Vereador Nelson Pagoti.
Aparteou o Vereador Juliano Marquezelli. Após reassumir a direção dos trabalhos e
não havendo mais Vereador inscrito, o Sr. Presidente, Vereador Nelson Pagoti,
passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 19/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, para atender a
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de
Especialidades Médicas. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 20/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente,
destinado a atender as despesas com a construção de um novo prédio para o
funcionamento do Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”. Aprovado
por unanimidade de votos; 03) – Primeira Discussão do Projeto de Resolução nº
01/2007, de autoria dos Vereadores Nelson Pagoti, Valdir Rosa e Cristina Aparecida
Batista, denomina a Galeria de Honra dos Ex-Presidentes do Legislativo. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, consultou o Sr. Secretário
se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o
Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, usou da palavra a
Vereadora inscrita, Cristina Aparecida Batista. Inscrito, o Vereador José Arantes da
Silva declinou o uso da palavra. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr.
Presidente convidou os Edis e todos os presentes para a Audiência Pública a
realizar-se dia 13 de abril de 2007, sexta-feira, às 9 horas, nesta Casa de Leis, que
versará sobre: Projeto de Lei nº 16/2007; Projeto de Lei nº 21/2007; Projeto de Lei
nº 24/2007 e Projeto de Lei nº 27/2007. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente sessão. E para constar, Giselle Benatti
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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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