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Ata nº 2483 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
10 de março de 2008. Ao décimo 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 2483ª 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 2482 da sessão ordinária de 03 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) – Revista Porta-Luvas, ano III, nº 07, 2008; 02) – Prospecto da
GDAN para os cursos: Fiscalização, impedimento e aspectos gerais dos poderes
legislativos e executivos municipais nos anos eleitorais, I Encontro brasileiro para
apresentação de projetos de sucesso nos municípios, Congresso Brasileiro dos
Poderes Legislativo e Executivo Municipal; 03) – Prospecto do IBRAP para o curso
Sindicância e Processo Administrativo; 04) – Revista CREFITO3, Ano 5, Edição 1; 05)
– Informativo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, nº 125,
01/2008; 06) – Revista Esquadrilha, ano, 2007; 07) – Jornal Gazeta Regional de Cotia,
ano XXXIII, nº 823 de 14/03/2008; 08) – Jornal da Câmara, Ano 9, nºs: 1987 e 1990;
09) – Jornal do Senado, Ano XVI, nº. 2756/162; 10) – E-mail informativo do Conjur
enviado por Edson Dias Santos, sobre a Lei nº 4.446/03, de Botucatu-SP, que proíbe
a queima da palha da cana-de-açucar; 11) – E-mail informativo da Agência Brasil,
sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manterá o número de vereadores
fixados conforme Resolução nº 21.702/2004; 12) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga para a inauguração do Centro Poliesportivo do Jardim Olímpio Felício
“Adão Martins”, dia 16/03/2008 às 09 horas; 13) – Convite da Câmara Municipal da
Estância Turística de Ibitinga-SP para evento religioso “A Via Sacra ao Vivo”, dias 19
e 21/03/2008 às 20 horas; 14) – E-mail informativo da FAAP Pós Graduação RP,
convidando para palestra sobre Previdência Social na Constituição de 1988, dia
06/03/2008 às 19 horas em Ribeirão Preto-SP; 15) – E-mail da RPO Assessoria e
Treinamento em Gestão Empresarial Ltda para o curso de Redação Oficial para
Prefeituras e Câmaras Municipais, Elaboração e Redação, dias 13 e 14/03/2008 às 09
horas em Ribeirão Preto-SP; 16) – E-mail da Dreyfus Auditoria para o curso LDO 2009
e Prestação de Contas nas Novas Regras do TCE – Projeto AUDESP, dia 18/03/2008
às 09 horas em Santa Gertrudes-SP; 17) – Extrato da Câmara dos Deputados
referente aos Recursos do Orçamento da União destinados ao Município de
Pirassununga-SP; 18) – Requerimento do cidadão Carlos Fernando Ament sobre
explanação da importância da preservação da vida e contra o aborto; 19) – Convite da
OAB/Pirassununga para o IV Prêmio “OAB em Prol da Cidadania”, dia 28/03/2008; 20)
– Fax da GDAN encaminhando convite para o II Encontro brasileiro para
apresentação de projetos de sucesso nos municípios, dias 19 e 22/03/2008 em Sâo
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Paulo-SP; 21) – Fax da Associação Paulista de Municípios encaminhando convite
para o 52º CEM – Congresso Estadual de Municípios; 22) – Convite do Centro
Diocesano de Formação Teológica de Limeira/SP para o 2º módulo do Curso de Fé e
Política; 23) – Oficio nº 33/2008 da Câmara Municipal de Aguaí, encaminhando cópia
da Moção de Apoio nº 006/2008, a respeito do Projeto de Lei de autoria do Deputado
Baleia Rossi que visa criar vigilância de presos através de monitoramento eletrônico
24 horas por dia, através de tornozeleiras ou pulseiras equipadas com chips,
conectadas a um sistema de vigilância via satélite; 24) - Ofício nº. 607/2008/SR
Piracicaba, do Gerente Geral da Caixa Econômica Federal Agência Piracicaba,
Antonio da Rocha Ramos, referente Desembolso FGTS/CTR 0155.347-44/2003 – Pró
Saneamento; 25) - Ofício nº. 608/2008/SR Piracicaba, do Gerente Geral da Caixa
Econômica Federal Agência Piracicaba, Antonio da Rocha Ramos, referente
Desembolso FGTS/CTR 0190.026-98/2007 – Saneamento para todos; 26) - Ofício
Gab. nº 115/2008, do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de Governo em
resposta ao Pedido de Informação nº 03/08, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, solicitando melhorias nas tubulações do Horto Municipal; 27) Ofício Gab. nº 116/2008, do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de
Governo, em resposta ao Pedido de Informações nº 06/08, de autoria da Vereadora
Márcia Cristina Zanoni Couto, a respeito de verbas destinadas para compra de
veículos para Secretaria Municipal da Saúde; 35) – Ofício nº 32/2008 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 32/2008, que visa autorizar
a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; As
Indicações a seguir foram encaminhadas ao Executivo Municipal: 36) – Indicação nº
90/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando
construção de sanitários junto ao Cemitério Municipal, pois propiciarão melhor
comodidade aos servidores municipais; 37) – Indicação nº 91/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de construção
de passeio público (calçada) defronte ao Lago Municipal e passarelas no canteiro
central da Avenida Painguás, notadamente defronte ao Lago Municipal, Posto Mic e
Grupo Socorrista de Ricardo; 38) – Indicação nº 92/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
possibilidade de manutenção de ruas esburacadas na Vila Paulista e construção de
boca de lobo na Vila São Pedro e Jardim Millenium; 39) – Indicação nº 93/2008, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista para que o Executivo Municipal
verifique a possibilidade de notificação dos proprietários de lotes de terrenos da Vila
Belmiro, para realizarem limpeza dos seus imóveis, sob pena de sofrerem às
conseqüências legais, e também para que sejam substituídas as luminárias daquele
bairro; 40) – Indicação nº 94/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
para que o Executivo Municipal verifique a possibilidade de ordenar a colocação de
placas nominativas nas ruas do Jardim Itália e Veneza para que os mesmos sejam
beneficiados pelos serviços dos correios; 41) – Indicação nº 95/2008, de autoria da
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Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de regulamentar a situação sobre a alteração da propriedade dos
veículos de aluguel (táxis) nos pontos do Município, criando novas e atualizadas
normativas sobre o assunto, encaminhando-se abaixo-assinados dos Taxistas; 42) –
Indicação nº 96/2008, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que
verifique a possibilidade de tapar os buracos existentes na Rua Manoel Leme Franco,
Vila Santa Terezinha, altura do nº 1400; 43) – Indicação nº 97/2008, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que verifique a possibilidade de firmar
convênio com o Instituto dos Olhos Santa Luzia de Bauru para a realização de
cirurgias de catarata, visando o atendimento de servidores estaduais de Pirassununga
e Região; 44) – Indicação nº 98/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que
verifique a possibilidade de ordenar seja roçada a área do Jardim Urupês, ao lado da
FATECE, evitando a proliferação de pragas e abrigo para marginais; 45) – Indicação
nº 99/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que
verifique a possibilidade de promover levantamento de todas as áreas e praças de
lazer existentes nos bairros Vila Esperança, Jardim Redentor e Jardim São Lucas,
analisando as necessidades de reforma, encaminhando-as à Secretaria de Estado da
Habilitação para pedido de verbas; 46) – Indicação nº 100/2008, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que verifique possibilidade de
limpar e calçar áreas dos novos pontos de ônibus da Zona Norte ou fornecer materiais
de contrução para que os próprios moradores executem; 47) – Indicação nº 101/2008,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que verifique a
possibilidade de ordenar ao Setor de Obras nivelamento do leito asfáltico da Rua
Nicola Baptistella, Jardim Rosim; 48) – Pedido de Informações nº 09/2008, de autoria
da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, sobre a municipalização de quatro
unidades escolares da rede estadual de ensino. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 49) – Requerimento nº 114/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
elevadas congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pela
instalação de pontos de ônibus cobertos na Cidade Jardim. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) – Requerimento nº 115/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações a Senhora Maria José Amorim Bonvéchio, pela iniciativa em limpar
área de ponto de ônibus defronte ao Colégio Liceu Vívere, encaminhando-se cópia ao
Prefeito Municipal para tomar conhecimento engajamento da população da Zona
norte. Aprovado por unanimidade de votos; 51) – Requerimento nº 116/2008, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à Secretaria Municipal de Comércio, Industria e
Agricultura, pela inauguração e atenção oferecida ao Posto de Atendimento ao
Empreendedor. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 117/2008,
de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
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consignando votos de congratulações com o nascimento de Bianca Gabrielli dos
Santos. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva requereu que os
requerimentos nºs 117 a 131/2008 fosse feita a leitura apenas dos nomes dos recémnascidos, 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 117/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento nº 118/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Cayo
Acésio Faria dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº
119/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Clara Gimenes dos
Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 120/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Daniel Moro de Oliveira.
Aprovado por unanimidade de votos passamento; 56) - Requerimento nº 121/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Francisco Lourenço de
Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 122/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Gabriel Leite Camejo
Baldin. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 123/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Samuel Leite Camejo
Baldin. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 124/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Henrique Marchetti
Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 125/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Isabella Camilly dos
Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 126/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Maria Clara Saidel da
Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 127/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Maria Eduarda
Fernandes. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 128/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Maria Eduarda Pires
Rosário. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 129/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Melissa Ellen Berch.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº 130/2008, de autoria do
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Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Pedro Henrique Ferreira Avelino. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 131/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Rafael Araújo Queróis. Aprovado por unanimidade de votos; 67)
- Requerimento nº 132/2008, de autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja estudada as possibilidades de firmar
convênio com o Instituto de Olhos Santa Luzia, visando o atendimento de servidores
estaduais de Pirassununga e Região. Aprovado por unanimidade de votos; 68) –
Requerimento nº 133/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão dos Deputados Arnaldo Calil
Pereira Jardim e Davi Zaia e Secretário de Estado da Habitação para que empenhem
meios de disponibilizar o importe de (R$ 100.000,00) para a construção de um Centro
Comunitário nos bairros Jardim Redentor e Jardim São Lucas. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 134/2008, de autoria do Vereador Edgar
Saggioratto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Sebastião Santiago.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 135/2008, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Maria Garcia Berck. 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. Inscrita usou da palavra a Vereadora
Márcia Cristina Zanoni Couto. Usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos
Bueno Gonçalves. Em seguida, usou da palavra o Vereador inscrito José Arantes da
Silva. Em seguida, usou da palavra a Vereadora inscrita Cristina Aparecida Batista,
sendo aparteada pelo Vereador Valdir Rosa. Prosseguindo, usou da palavra o
Vereador inscrito Edgar Saggioratto, sendo aparteado pelo Vereador José Arantes da
Silva. Nesse momento o Vereador Valdir Rosa requereu a suspensão dos trabalhos.
Com a anuência do Vereador Edgar Saggioratto o qual esta com a palavra, o Sr.
Presidente colocou em votação o pedido do Vereador Valdir Rosa, sendo aprovado
por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, retomou a palavra o Vereador
inscrito Edgar Saggioratto. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor
Presidente Vereador Nelson Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do
seguinte: 01) – Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2008, de
autoria dos Vereadores Natal Furlan e Edgar Saggioratto, que visa conceder ao Ten.
Cel. Cav. FREDERICO JOSÉ DINIZ, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do 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”, bem como a distribuição e implantação do DIU – Dispositivo Intra Uterino.
Nesse momento o Vereador José Arantes da Silva requereu a suspensão dos
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trabalhos para colheita de assinaturas nos pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2008,
sendo seu pedido deferido pelo Sr. Presidente Vereador Nelson Pagoti. Reaberto os
trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário sobre
os pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2008. Nesse momento, a vereadora Márcia
Cristina Zanoni Couto, requereu que fosse feita a leitura de seu parecer contrário ao
Projeto de Lei nº 28/2008. A seguir o Sr. Secretário fez a leitura do parecer contrário
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, subscrito somente pela Vereadora
Márcia Cristina Zanoni Couto. Informou ainda o Sr. Secretário que havia ainda
pareceres favoráveis das demais comissões permanentes pertinentes. A seguir, o Sr.
Presidente Nelson Pagoti colocou em discussão o Projeto de Lei nº 28/2008. Usou da
palavra o Vereador José Arantes da Silva. Em seguida usou da palavra o Vereador
Valdir Rosa, sendo aparteado pelo Vereador José Arantes da Silva. Em seguida usou
da palavra o Vereador Edgar Saggioratto. Em seguida usou da palavra a Vereadora
Márcia Cristina Zanoni Couto. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente, Vereador José Arantes da Silva para assumir a direção dos trabalhos,
para que ele possa fazer uso da palavra. Usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti,
sendo aparteado pelos Vereadores Valdir Rosa, Antonio Carlos Bueno Gonçalves e
novamente pelo Vereador Valdir Rosa. Após reassumir a direção dos trabalhos o Sr.
Presidente Nelson Pagoti concedeu a palavra para a Vereadora Cristina Aparecida
Batista. Em seguida usou da palavra o Vereador Juliano Marquezelli. Não havendo
mais Vereadores para usar da palavra na discussão do projeto o Sr. Presidente
colocou em votação o Projeto de Lei nº 28/2008, neste momento o Vereador José
Arantes da Silva, requereu que a votação fosse de forma nominal, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr.
Secretário que procedesse a chamada nominal dos vereadores, obtendo o seguinte
resultado a votação do Projeto de Lei nº 28/2008: Antonio Carlos Bueno Gonçalves –
Sim, Cristina Aparecida Batista – Sim, Edgar Saggioratto – Não, José Arantes da Silva
– Sim, Juliano Marquezelli – Não, Márcia Cristina Zanoni Couto – Não, Natal Furlan –
Sim, Valdir Rosa – Sim e Wallace Ananias de Freitas Bruno – Sim. Logo o Projeto de
Lei nº 28/2008 foi aprovado em primeira discussão por maioria simples (6x3).
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, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida usou da palavra o Vereador
inscrito José Arantes da Silva. Em seguida usou da palavra o Vereador inscrito Edgar
Saggioratto. Em seguida usou da palavra a Vereadora inscrita Márcia Cristina Zanoni
Couto. Inscrito o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, comunicou que fez a
dispensa do uso da palavra. 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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