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Ata nº 2451 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 11 de junho de 2007. Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e
sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2451ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, 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 2450, da Sessão Ordinária de 04.06.2007, 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 “Repórter
FECESP”; “Força SP”; “TCE Informa”; Revista “Recap Notícias”; 02) – Prospectos:
Cursos IBRAP; Cursos INV; Seminário INNAM; 03) – Carta do cidadão Luiz Carlos
Keller; 4) – Convite da Direção da Escola Estadual de Pirassununga para a
comemoração do 96º Aniversário de sua fundação, dia 11/06/2007; 05) – Convite da
Prefeitura Municipal de Pirassununga e da Provedoria da Santa Casa, para a
Inauguração da “Ala de Observação” do Pronto Socorro da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, dia 15/06/07; 06) – Convite para o Arraia da EMEIEF
Catharina Sinotti, dia 16/06/07 ; 07) – Requerimento do Vereador José Arantes da
Silva, solicitando adiamento da apreciação do Projeto de Lei nº 56/07, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de aparelho de aquecimento solar em casas populares, por
uma sessão, para fins de reunir elementos técnicos para dar subsídio aos
Vereadores; 08) – Carta de apresentação da empresa GissOnLine; 09) – Telegrama
do Ministério da Saúde, nº Ref. 004778/MS/SE/FNS, informando liberação de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de
Pirassununga; 10) – Requerimento da Associação Pirassununguense de
Aposentados, solicitando atestado de funcionamento da entidade, para fins de
reconhecimento de entidade filantrópica junto ao Governo do Estado de São Paulo;
11) – E-mail de cidadão pirassunuguense referente às calçadas na Avenida Capitão
Antonio Joaquim Mendes; 12) – E-mail do Vereador da cidade de Jundiaí, André
Queiroz Guimarães, encaminhando convite para a Aglomeração Urbana da Região
de Jundiaí; 13) – Ofício do Deputado Estadual Mauro Bragato, acusando
recebimento do Requerimento nº 197/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, como Moção de Apoio às reivindicações dos professores da rede
pública do Estado, bem assim para que votem contrário ao Projeto de Lei
Complementar nº 30/2005, por medida de justiça; 14) – Ofício do Instituto
Municipalista Brasileiro, referente lançamento do Portal Autoridades do Brasil; 15) –
Comunicados Nºs CM061048 e 061049/2007, do Ministério da Educação,
informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação; 16) – Ofício do
Conseg de Pirassununga, referente à criação de Lei ara implantação do Fundo
Especial dos Bombeiros, para agilizar o empenho e destinação de verbas ao Corpo
de Bombeiros; 17) – Ofício do Conseg de Pirassununga solicitando o uso do
Plenário desta Casa de Leis para realização das reuniões mensais do Conselho
Comunitário de Segurança do Município de Pirassununga; 18) – Ofício desta
Presidência encaminhando ao Plenário da Casa os Balancetes da Receita e
Despesas referentes ao mês de Maio de 2007, para conhecimento; 19) – Ofício
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Gab. Nº 392/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Requerimento nº
147/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente ao
Contrato nº 08/2006 e termo de re-ratificação ao mesmo; 20) – Ofício Gab. Nº
408/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 44/07,
de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, referente as obras do novo loteamento
na Vila Guilhermina, na antiga Chácara Lauro Pozzi; 21) –Ofício Gab. Nº 409/2007,
do Executivo Municipal, em atenção ao Parecer nº 01, da Comissão de Educação,
Saúde Pública e Assistência Social, convertido em Pedido de Informações,
referente ao convênio com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã –
ASA I; 22) – Ofício nº 67/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de
Lei, que recebeu nº 75/2007, que visa autorizar o Pode Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender despesas com o
convênio firmado com a União, referente ao Programa Atenção Integral à Família –
PAIF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria,
para darem os pareceres; 23) – Projeto de Lei, que recebeu nº 74/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, que visa declarar de Utilidade Pública a
FUNPEP – Pequenos Escritores de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres. As
indicações a seguir foram encaminhadas ao Executivo Municipal: 24) – Indicação nº
252/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova a pavimentação da rua que faz divisa com o Horto Municipal ou realizar o
cascalhamento de seu leito, bem assim, dotar de iluminação pública a rua que se
encontra instalada a firma “Dente Brás”; 25) – Indicação nº 253/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova a intimação do lote
de terreno anteriormente pertencente a Indústria Mancin, no Distrito Industrial, para
que promova a limpeza do mesmo, sob pena de sofrer as multas previstas em
legislação própria; 26) – Indicação nº 254/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que construa no Distrito Industrial uma praça para os
trabalhadores dela se desfrutarem nos horários de almoço e lanches, entrando em
contado com os empresários que estão dispostos a colaborarem com o município
na construção do empreendimento; 27) – Indicação nº 255/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que construa redutor de
velocidade, faixa para pedestres, sinalização vertical na Avenida Germano Dix, nas
imediações da Caderbrás e na primeira rua do Distrito Industrial que dá acesso ao
Jardim Lauro Pozzi e Vila Redenção; 28) – Indicação nº 256/2007, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que ordene a construção de uma Escola
Municipal de Educação Infantil (EMEI), bem como uma Creche para atender a
grande demanda existente na Vila São Pedro e adjacências; 29) – Indicação nº
257/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que viabilize a possibilidade
de criar em nosso município o FEBOM – Fundo Especial dos Bombeiros, nos
moldes do existente na cidade de Porto Ferreira, conforme cópia da lei anexa e
requerimento do CONSEG. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 30) – Requerimento nº 206/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se ao
repórter fotográfico Antonio Marcos Zaniboni Gomes pela trabalho apresentado e
premiado no Salão de Arte Fotográfica Pérsio Galembeck. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 31) – Requerimento nº 207/2007, de autoria
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do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
congratulando-se com a Associação dos Pacientes Renais Crônicos de
Pirassununga e Região – APREC pela eleição e posse da nova Diretoria. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 32) – Requerimento nº 208/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor Claudinei de Araújo
Gouvea. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 33) – Requerimento nº
209/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
oito edis, congratulando-se à Escola Estadual “Pirassununga”, pelos 96 anos de
Fundação. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 34) – Requerimento
nº 210/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por
mais sete edis, congratulando-se ao Deputado Federal Celso Ubirajara
Russomanno, pelo trabalho junto aos mais necessitados. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 35) – Requerimento nº 211/2007, de autoria
dos Vereadores Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de pesar pelo passamento
do Senhor Idílio Teracin. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 36) –
Requerimento nº 212/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento da
Senhora Maisa Kiyomi Shiga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
37) – Requerimento nº 213/2007, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Valdir
Rosa, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de pesar pelo passamento
da Senhora Francisca Pedroso de Lima Silva. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 38) – Requerimento nº 214/2007, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento
da Senhora Maria Rui Bertolli. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
39) – Requerimento nº 215/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito
por mais oito edis, congratulando-se à Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga,
pelos 59 anos de atividade. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 40)
– Requerimento nº 216/2007, de autoria dos Vereadores Valdir Rosa e Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se à 3ª Companhia
de Polícia Militar de Pirassununga pela implantação e realização do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 41) – Requerimento nº 217/2007, de autoria
de todos os Vereadores presentes, como Moção de Apoio às reivindicações dos
Policiais Civis e Militares, para que seja estuda com urgência a concessão de
rejustes salariais condizentes a importante função dessas categorias. Terminada a
leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se
havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador Edgar Saggioratto.
Usou da palavra a seguir o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não
havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente, Vereador Nelson Pagoti,
passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Segunda Discussão do
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, visa conceder ao Dr. Carlos César Mundy da Costa, o título de
“Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
02) – Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, visa conceder ao Senhor “José Caetano
dos Reis”, o título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de
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votos dos presentes; 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 51/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de
2008 e dá outras providências. Retirado da pauta dos trabalho ante a ausência de
pareceres das Comissões Permanentes pertinentes. Neste momento, o Sr.
Presidente informou aos Senhores Vereadores que o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei nº 51/2007 é até amanhã, dia 12 de junho; 04) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 56/2007, de autoria do Vereador Dr. José
Arantes da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aparelho de aquecimento
solar em casas populares. Adiada a apreciação deste projeto por uma (01) sessão,
a pedido do autor, Vereador José Arantes da Silva; 05) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 56/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 06) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 73/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que visa declarar de Utilidade Pública a Associação do Centro Comunitário Rural
Taquari Córrego. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador
inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores e o público em geral para a
Audiência Pública sobre o Projeto de Lei nº 64/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que inclui nova ação no Plano Plurianual, período 2006 a 2009 –
Medicamentos de hipertensão e diabetes; e sobre o Projeto de Lei nº 68/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no Plano Plurianual, período
2006 a 2009 – Medicamentos asma e renite, dia 13/06/2007, quarta-feira próxima,
às 09 horas, nesta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma o Vereador José Arantes
da Silva. E para constar, Giselle Benatti 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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