CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Ata nº 2434 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 12 de fevereiro de 2007. Aos doze dias do mês de fevereiro do ano
dois mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2434ª 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 2433, da Sessão Ordinária de
05.02.2007, 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 “Parlamento Paulista”; Noticiário IBAM; “O
Jurista”; Revista “Recap Notícias”; 02) – Prospectos: Seminários e Congresso do
Instituto do Vereador – IVER; Curso “Tomada de Contas Especial”, do Inlegis, em
Porto Alegre/RS; Palestra sobre Logística, da FAAP – Ribeirão Preto, dia
13/02/2007; 03) – E-mail do SINDICOND a respeito da cobrança da taxa de
iluminação pública; 4) – Ofício DRX Gab nº 101/07, da Secretaria de Estado da
Saúde, em atenção ao Ofício nº 462/06, acerca da solicitação de aumento do
número de exames de ressonância magnética; 5) – Ofício Gab. Nº 53/2007, do
Executivo Municipal, solicitando certidão de exercício de cargo de Prefeito e VicePrefeito no exercício de 2006; 6) – Ofício 03/2007, da Guarda Municipal de
Pirassununga, indicando os nomes dos Guardas Municipais que se destacaram
pelos seus atos em prol da comunidade no ano de 2006, para que recebam o título
de “Guarda Municipal do Ano”; 7) – Of. SMS 020/2007, da Secretaria Municipal da
Saúde, referente agendamento das Audiências Públicas do Gestor Municipal da
Saúde; 8) – E-mail do IBAM, encaminhando Noticiário nº 485 – Edição Exclusiva
para Associados; 9) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga para o
evento de eleição da Rainha e Rei Momo do Carnaval 2007, dia 09/02/2007, no
Centro Cultura de Eventos “Dona Belila”; 10) – E-mail da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, solicitando informar a atual composição da Mesa Diretora
desta Casa de Lei, para atualização de cadastro; 11) – Ofício Gab. Nº 58/2007, do
Executivo Municipal, solicitando cópia da Ata de Posse do Prefeito; 12) – Ofício
Super. 014/07, do SEBRAE/SP, convidando para posse e lançamento do Fórum A
Nova Realidade para os Pequenos Negócios, dia 12/02/2007, em São Paulo/SP;
13) – Ofício da Telefônica S/A, informando endereço para o qual devem ser
enviados os ofícios, solicitações e requerimentos contendo assuntos institucionais;
14) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga,
encaminhando cópia do Ofício nº 0312, direcionado à Prefeitura Municipal, referente
desvio de função dos Guardas Municipais; 15) – Ofício nº 004/07 - Circular/Pres, da
Associação Paulista de Municípios, referente realização de seminários aos
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais em geral, abordado os
temas: Fundeb e Super Simples; 16) – Cartão do Padre Humberto Capobianco,
parabenizando os membros da nova Mesa Diretora desta Casa de Leis; 17) – Ofício
desta Presidência, encaminhando ao Plenário da Casa os Balancetes da Receita e
Despesas, referente ao mês de Janeiro/2007; 18) – Of. Nº 020/07, da OAB/SP – 9ª
Subsecção Pirassununga, em atenção ao Requerimento nº 317/2006, de autoria do
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Vereador Valdir Rosa, congratulando-se às chapas “Dinâmica” e “Prosperidade”,
pelo estímulo da prática da cidadania e difusão da democracia demonstrada nas
eleições ocorridas dia 30 de outubro; 19) – E-mail do Deputado Estadual João
Caramez, dando ciência da Lei nº 12.541/2007, que institui o direito de socorro
emergencial e remoção dos usuários das rodovias estaduais, em caso de acidente;
20) – Projeto de Lei, que recebeu nº 09/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar
Saggioratto, que visa denominar de “Léssio Batista”, o Ginásio de Esportes,
localizado entre as Ruas Eny Albertina C. Krempell, Antonio Bertazzi e Frederico
Ozanam, Vila Redenção, neste município. Encaminhando à Comissão de Justiça,
Legislação e Redação para dar parecer; 21) – Decreto Legislativo, que recebeu nº
01/2007, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, que visa
aprovar as contas da Prefeitura do Município de Pirassununga, referente ao
exercício de 2004, com Parecer Favorável do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo. Encaminhado às Comissões Permanentes, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres. As indicações e pedidos de informações a seguir foram
encaminhados ao Executivo Municipal: 22) – Indicação nº 32/2007 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine a dedetização de
todos os bairros da cidade, visando acabar com pernilongos e outros insetos que
causam transtornos à população; 23) – Indicação nº 33/2007 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que realize os reparos necessários na
Cidade Jardim, estampados nas fotografias anexas; 24) – Indicação nº 34/2007 de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que mantenha entendimento
com o Governo do Estado visando a instalação do Programa Pró-Lar em nossa
cidade; 25) – Indicação nº 35/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que implante os serviços do Programa “Poupatempo” em nosso
município; 26) – Indicação nº 36/2007 de autoria dos Vereadores Cristina Aparecida
Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que construa ciclovias com
destino à Zona Norte e Zona Sul da cidade, bem como na Avenida Painguás,
proximidades do Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite”; 27) – Indicação nº
37/2007 de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que contrate mais
Guardas Municipais para integrarem o diminuto efetivo já existente, promovendo o
devido concurso público; 28) – Indicação nº 38/2007 de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, para que instale em Cachoeira de Emas, recipiente para nele ser
depositado óleo comestível que não é mais utilizado pelos feirantes, dando
posteriormente destinação correta para o produto; 29) – Indicação nº 39/2007 de
autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que determine o setor competente da
municipalidade realizar a manutenção no Lago Municipal “Temistocles Marrocos
Leite”; 30) – Indicação nº 40/2007 de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para
que realize a contratação de firma especializada para promover estudos visando o
potencial turístico de nossa cidade, para viabilizar futuramente a implantação de
projeto global municipal; 31) – Pedido de Informações nº 07/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre os serviços de recapeamento
executados na cidade; 32) – Pedido de Informações nº 08/2007, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, sobre as obras em Cachoeira de Emas; 33) – Pedido
de Informações nº 09/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre a
feira realizada nos domingos e feriados em Cachoeira de Emas; 34) – Pedido de
Informações nº 10/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, sobre os falsos
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médicos que estariam clinicando junto ao Posto de Atendimento Médico da Zona
Norte; 35) – Pedido de Informações nº 11/2007, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que junto ao SAEP informe sobre os atos legais
editados que regulamentam a cobrança pelo Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga de todos os tipos de taxas, tarifas. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 36) – Requerimento nº 11/2007 de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para
que seja transferida a sessão ordinária programada para o dia 19 de fevereiro
(segunda-feira), para o dia 22 de fevereiro de 2007 (quinta-feira), mantendo-se o
mesmo horário de início, 20 horas. Prejudicado pela aprovação do Requerimento nº
12/2007; 37) – Requerimento nº 12/2007 de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, e subscrito por mais nove edis, para que seja antecipada a sessão
ordinária programada para o dia 19 de fevereiro de 2007 (segunda-feira), para o dia
16 de fevereiro de 2007 (sexta-feira), com início às 18 horas. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 13/2007 de autoria dos Vereadores
Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
sete edis, congratulando-se ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pela
inauguração da Escola Municipal “Professor Arcídio Giacomelli Stel”, localizada no
Jardim São Valentim. Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, o
Vereador Valdir Rosa solicitou a suspensão dos trabalhos por até cinco minutos
para tratar sobre requerimento em pauta, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Reabertos os trabalhos, deu-se prosseguimento à leitura dos
Requerimentos: 39) – Requerimento nº 14/2007 de autoria de todos os Vereadores
da Casa, a ser encaminhado ao Secretário de Gestão Pública do Estado de São
Paulo Sidney Beraldo e ao Deputado Estadual Campos Machado, para que se
empenhem junto ao Governo do Estado no sentido de trazer para Pirassununga um
Pelotão da Polícia Ambiental. Aprovado por unanimidade de votos; 40) –
Requerimento nº 15/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais nove edis, congratulando-se à organizadora do Encontro de
Vereadoras realizado na cidade de Mogi Mirim, Vereadora Marilene Mariottoni, VicePresidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo - AVESP.
Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 16/2007 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis,
congratulando-se com o insígne Radialista Francisco Mateus de Moraes Neto “Chico Mateus”, pelos 40 anos de bons serviços prestados a Pirassununga como
radialista. Aprovado por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 17/2007 de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis, consignando
votos de pesar pelo passamento do Sr. Expedito de Siqueira Maia. Aprovado por
unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 18/2007 de autoria do Vereador
Valdir Rosa, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Hortência Eliza Nogueira de Queiroz. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, em virtude da aprovação
do Requerimento nº 12/2007, apresentado pelo Vereador Juliano Marquezelli, o Sr.
Presidente Nelson Pagoti convocou os Senhores Vereadores para a Sessão
Ordinária a ser realizada dia 16 de fevereiro, próxima sexta-feira, às 18 horas. A
seguir, consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da
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palavra o Vereador José Arantes da Silva. Em seguida, usou da palavra o Vereador
inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereador inscrito, o
Sr. Presidente passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Discussão e
Votação Única do Veto Parcial aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei
Complementar nº 05/2006, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o
Zoneamento Urbano e Rural do Município de Pirassununga. Neste momento, o
Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Em seguida, colocado em votação, foi
rejeitado o Veto aos artigos 51-A e inciso IX do artigo 55, e mantido o Veto ao artigo
54-A; 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 08/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder o uso de uma
área de terra a Skylux Fabricação de Luminárias Ltda. - EPP, para fins de instalação
de uma unidade fabril. Suspensa a apreciação por força do artigo 38, do Regimento
Interno, sendo o Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação
transformado em Pedido de Informações. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito. Inscrita, usou da
palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto. Solicitou um aparte o Vereador
José Arantes da Silva. Neste instante, o Sr. Presidente informou que, nesta fase dos
trabalhos, os apartes só são possíveis quando o Vereador tem o nome citado pelo
Edil que está com a palavra. Logo, retomou a palavra a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto. Aparteou o Vereador José Arantes da Silva, após ter sido citado pela
Vereadora Marcia. Voltou com a palavra a Vereadora Marcia. Em seguida, usou da
palavra a Vereadora inscrita, Cristina Aparecida Batista. Inscrito, usou da palavra
também o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Após o Vereador Antonio
Carlos se pronunciar, fez uso da palavra o Vereador inscrito Edgar Saggioratto. Não
havendo mais Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
Nelson Pagoti deu por encerrada a presente sessão. 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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