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Ata nº 2505 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
11 de agosto de 2008. Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e oito
às 20:00 horas, provisoriamente, no prédio do Teatro Municipal “Cacilda Becker”, sito
à Rua Siqueira Campos, nº 1.290, Centro; em razão de reforma e adequação do
prédio do Legislativo, cuja comunicação ao público de mudança temporária de local
de realização das sessões ordinárias foi levada a efeito através da Portaria nº
394/2008, Ofícios Circulares expedidos às Autoridades Constituídas, Associações de
Bairros, Imprensa Local, publicação no Jornal “O Movimento”, de 11/06/2008,
publicação no Jornal “JC Regional” de 21/06/2008, átrio e site oficial
(www.camarapirassununga.sp.gov.br) da Câmara Municipal, teve início a 2505ª
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 2504, da Sessão Ordinária de 04 de agosto 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) – Prospecto do IBRAP, sobre os cursos: A Secretária
no Serviço Público e Atendimento ao Público; 02) – Informativo da Prefeitura de Santa
Gertrudes, sobre o 60º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa,
Programação das Festividades; 03) – Cartão do Deputado Estadual, Vaz de Lima,
enviando votos de congratulações pelo Aniversário de Fundação de Pirassununga;
04) – Prospecto da Limite, Consultoria e Pesquisas de Marketing, sobre o tema,
Política sem Pesquisa é tomate na certa; 05) – Informe SEBRAE, nº 30, 2008; 06) –
Exemplar do Jornal Força SP, Ano 04, nº 06, 07/2008; 07) – Revista Federação dos
Comerciários, Ano 15, nº 202, de 05 a 06/2008; 08) – Exemplar da Revista
Transpetro, Relatório Anual 2007; 09) – E-mail da Organização Paulista em Gestão
Pública, sobre os cursos: Débitos Tributários: Questões Administrativas e Judiciais,
dia 22/08/2008, em São Paulo-SP e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação
Básica – Elaboração ou Adequação, dia 15/08/2008; 10) – E-mail da INLEGIS, sobre
o curso, Fixação de Subsídios no Entendimento do Tribunal de Contas do Estado, de
13 a 15/08/2008; 11) – E-mail da Câmara Municipal de Guará, informando: endereço,
e-mail e site atualizados; 12) – Comunicado nº CM129931/2008, informando a
liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; 13) – Comunicado nº CM129932/2008, informando a liberação de recursos
para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 14) –
Comunicado nº CM129933/2008, informando a liberação de recursos para o programa
de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 15) – E-mail da Câmara
Municipal de Bebedouro-SP, enviando as Moções de Apelo nºs: (46/2008, de autoria
do Vereador Gilberto Basile, sobre envio de apoio para agilizar os trâmites do PLC nº
00083/2008, que criminaliza a violação das prerrogativas profissionais dos advogados,
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e do PLC nº 00036/2006, sobre o direito à inviolabilidade do local de trabalho do
advogado, instituindo hipóteses de quebra desse direito); (33/2008, de autoria do
Vereador Luiz Roberto dos Santos, sobre apoio para agilizar os trâmites e a
aprovação do Projeto de Lei nº 740/2007, que, ao reconhecer o exercício das
profissões de DJ (disc-jockey), produtor DJ e profissional de cabine de som DJ, dispõe
sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de Técnico em espetáculos de
diversões); (37/2008, sobre apoio no sentido de se derrubar o Veto Presidencial ao
PLC nº 06/2002, expresso na Mensagem nº 423/2002, pois seus argumentos de
inconstitucionalidade não são impeditivos, e que seja dado tratamento isonômico aos
contratados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) admitidos até o dia
31/12/1976, que têm negados a concessão do benefício da complementação das
aposentadorias; (48/2008, de autoria dos Vereadores: Gilberto Basile e Paulo Visona,
à respeito da Instrução Conjunta OGSP/CEI/DRHU/ATPCE/SEE/Municipalização –
19/12/2007, que impõe limitações à atuação dos servidores estaduais nas redes
municipais de ensino) e Moção de Repúdio (nº 40/2008, de autoira dos Vereadores:
Fábio e Gilberto, sobre as deliberações ao Projeto de Lei nº 6424/2005, que visa
alterar a Lei nº 4771/1965, que institui o novo Código Florestal); 16) – Ofício da ARLS,
Cruzeiro do Sul Nº 204, informando a nova diretoria para Gestão 2008/2009; 17) –
Ofício nº 3/EDA/021 do Comandante do Esquadrão de Demonstração Aérea, Ten Cel
Av Alberto das Neves Neto, agradecendo os votos de congratulações ao Esquadrão
de Demonstração Aérea, referente ao Requerimento nº 480/2008, de autoria do
Vereador Valdir Rosa; 18) – Ofício nº. 2198/2008/SR Piracicaba, da Caixa Econômica
Federal, Superintendência Regional de Piracicaba, Antônio da Rocha Ramos,
referente ao Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União nº
0230.760-54/2007/MCIDADES/CAIXA; 19) – Ofício ESA – N.P. - Nº 053/08 da Escola
Superior de Advocacia de São Paulo, sobre o curso, Direito Empresarial com aulas
especiais de Direito no Agronegócios”, dia 20/08/2008; 20) – Ofício do Presidente da
Câmara, Vereador Nelson Pagoti, encaminhando Balancetes da Receita e Despesas,
referente ao mês de 07/2008; 21) – Ofício nº 39/07 – PMG, do Procurador do
Município, Rodrigo Franco de Toledo, em resposta ao Requerimento nº 489/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, à respeito do cumprimento a Lei Municipal
nº 3.599/07, que visa autorizar o fornecimento de Carbonato de Cálcio para
Gestantes; 22) – Ofício GAB. nº 434/2008, do Secretário Municipal de Governo,
informando a retificação ao Ofício GAB. nº 427/2008, visto que, os Pedido de
Informações respondido foi o de nº 31/2008, e não 20/2008. A Indicação a seguir foi
encaminhada ao Executivo Municipal: 23) – Indicação nº 286/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de ordenar a reforma de ônibus que transporta os funcionários do
Setor de Parques e Jardins. Nesse momento o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos
por 2 (dois) minutos, para colheita de assinaturas nos pareceres. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 24) – Requerimento nº 594/2008, de autoria
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do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, pela realização da Expo Show 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 25) Requerimento nº 595/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao Senhor
Moacyr Fonseca Júnior. Aprovado por unanimidade de votos; 26) - Requerimento nº
596/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações com às artistas do Ateliê da
Professora Zoraia Genoveze Gauch. Aprovado por unanimidade de votos; 27) –
Requerimento nº 597/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, solicitando intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, para propiciar
verbas à Comunidade Terapêutica Recanto Flamboyant. Aprovado por unanimidade
de votos; 28) - Requerimento nº 598/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações com à
Construtora Fantinato, na pessoa de seu proprietário Roberto Luiz Fantinato.
Aprovado por unanimidade de votos; 29) - Requerimento nº 599/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Ana Laura Tavares Martins. Neste momento, o
Vereador José Arantes da Silva requereu que os requerimentos nºs 599 a 609/2008
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 599/2008 foi aprovado
por unanimidade de votos; 30) - Requerimento nº 600/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Arthur Arantes Danieli. Aprovado por
unanimidade de votos; 31) - Requerimento nº 601/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Felipe Pereira de Godoy. Aprovado por unanimidade de votos;
32) - Requerimento nº 602/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Gabriel de Morais. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento nº
603/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Gustavo Valdiran
Tavares. Aprovado por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 604/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com o nascimento de João Antonio Bercke Neto. Aprovado
por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 605/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Juan Felipe Francisco da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 606/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Kaio Henrique da Cruz. Aprovado por unanimidade de votos; 37)
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- Requerimento nº 607/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Leandro dos Santos Rodriguês. Aprovado por unanimidade de votos; 38) Requerimento nº 608/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Levy
Gabriel da Silva Oliveira. Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº
609/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Thierry Raphael
Oliveira de Carvalho Thomé. Aprovado por unanimidade de votos; 40) - Requerimento
nº 610/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Amauri Jorge Castellini. Aprovado por unanimidade de votos; 41) Requerimento nº 611/2008, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan e Valdir Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Celen Genova do Amaral. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 612/2008, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Djalmas Tesch. Aprovado
por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº 613/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Maria Saidel Ament. Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento nº
614/2008, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Noel Martins. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 615/2008, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Sebastião Lopes Pires. Aprovado
por unanimidade de votos. Nesse momento a Vereadora Cristina Aparecida Batista,
requereu que fosse feito 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstumas aos
falecidos, cujos requerimentos de pesares apresentados. Sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Fez-se 1 (um) minuto de silêncio. 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 o Vereador inscrito
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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 78/2008, de
autoria da Mesa Diretora, que visa fixar os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários
para o Mandato 2009 a 2012. O Sr. Presidente consultou o plenário se a urgência ao
projeto seria mantida. Logo, o plenário decidiu por manter referido projeto em
urgência. Em votação, o Projeto de Lei nº 78/2008, foi aprovado por unanimidade de
votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº 02/2008, de
autoria da Mesa Diretora, que visa fixar os subsídios dos Vereadores para a
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Legislatura 2009 a 2012. O Sr. Presidente consultou o plenário se a urgência ao
projeto seria mantida. Logo, o plenário decidiu por manter referido projeto em
urgência. Em votação, o Projeto de Resolução nº 02/2008, foi aprovado por
unanimidade de votos. 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
04/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa a regularização de lotes em
desacordo com o previsto na Lei Complementar nº 75, de 28 de dezembro de 2006.
Aprovado 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.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo
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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