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Ata nº 2492 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
12 de maio de 2008. Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano dois mil e oito às
20:00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2492ª 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 2491, da Sessão Ordinária de 05 de maio 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) – Informativo do IBRAP, para o curso: Recepção de Autoridades e
Atendimento no Gabinete; 02) – Prospecto do IBRAM, Instituto Brasileiro de Apoio aos
Municípios Ltda, sobre Cursos e Congressos, de 05 a 08/2008; 03) – Informativo do
CEBRAS, Centro de Estudos Brasileiro de Acessorias Ltda, sobre Congressos e
Seminários, de 05 a 10/2008 e V Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e
Assessores, dias 21,22,23,24 e 25/05/2008; 04) – Guia Paulista do SEBRAE-SP,
sobre Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 2007-2008; 05) – Informativo Área
News, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, de 01 a 04/2008; 06) –
Jornal Força – SP, Ano 04, nº 03, 04/2008; 07) - Jornal da Câmara, Ano 9, Nº 2028 e
2030; 08) – E-mail da Nobilis, sobre o curso, A fiscalização do ISSQN nos bancos e
instituições financeiras, dia 14/05/2008, às 8:30, em Campinas-SP; 09) – Jornal da
Fequimfar, Ano XIV, nº 95, 02 a 03/2008; 10) – FAX do IMB, Instituto Municipalista
Brasileiro, convidando para o Seminário Paulista de Agentes Públicos Municipais, dia
26/05/2008, às 9 horas, em São Paulo-SP; 11) – FAX da GDAM, Geração de
Desenvolvimento em Administração Municipal, convidando para o Encontro Nacional
para Análise e Confecção de Projetos para melhorar a Qualidade de Vida da
População, de 28 a 31/05/2008, em Porto Alegre-RS; 12) – FAX da GRH Gestão de
Pessoas, sobre os cursos: Avaliação de Desempenho na Administração Pública,
Formação de Analista de Treinamento, Gestão de Pessoas na Administração Pública,
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública e Contabilidade Pública; 13)
– Ofício ESA – N.P. - nº 024/08, convidando para o curso, Infância e Juventude, dia
20/05/2008, às 19 horas; 14) – Ofício nº 769/2008 de Marília Cavichiole da Câmara
Municipal de Matão, encaminhando Requerimento nº 160/2008, de autoria do
Vereador José Edinardo Esquetini, sobre a criação de um seguro rural contra o
greening e o crancho, visando amenizar os prejuízos aos produtores; 15) – E-mail de
Yvone de Syllos Cólus (esposa), Ilce Mara e Thaís Helena (filhas), agradecendo a
bela homenagem prestada ao educador Sérgio Cólus quando da escolha de seu
nome para a nova EMEIEF; 16) – E-mail da Organização Paulista em Gestão Pública,
sobre o curso, Gestão Financeira da Tesouraria Municipal com a AUDESP, dia
16/05/2008, às 8:30 horas, em São Paulo; 17) – E-mail da FAAP Pós-Graduação,
convidando para a palestra, O presente do médico de futuro, dia 16/05/2008, às 18:00
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horas, em Ribeirão Preto; 18) – E-mail da INLEGIS, sobre o curso, Procedimentos e
Providências no último ano de mandato; 19) – E-mail da FAAP Pós-Graduação,
informando a programação de palestras para o mês 05/2008; 20) - Comunicado nº
CM060988/2008, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 21) - Comunicado nº CM060989/2008,
informando a liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; 22) - Comunicado nº CM060990/2008, informando a
liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; 23) - Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos Recursos do
Orçamento da União destinados aos Municípios, vigência 04/2008; 24) –
Requerimento da Vereadora Cristina Aparecida Batista, solicitando certidão de seu
mandato de vereadora, referente ao período de 2005/2008; 25) – Ofício do Sr. Nelson
Aldriguetti, Presidente da Comunidade S. Judas Tadeu, agradecendo os elogios
recebidos pela boa administração exercida na Igreja São Judas Tadeu, conforme
Requerimento nº 242/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves;
26) – Ofício da Presidente da Comissão Eleitoral do S.S.M.P, Raquel Aparecida
Bueno, comunicando a nova Diretoria Executiva, que tomará posse no dia 21/05/2008;
27) – Requerimento de Octavio Antonio, solicitando cópia autenticada da Ata da
Sessão do dia 05/12/2008; 28) – Requerimento de Octavio Antonio, solicitando cópias
dos Pedidos de Informações, de autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, a
respeito da aquisição pelo Poder Executivo, de veículos com verba da Secretaria
Municipal da Saúde, bem como, as respostas aos respectivos Pedidos de
Informações; 29) – Ofício do Sr. Marco Antonio Magalhães dos Santos, a respeito dos
cargos e empregos da Câmara Municipal; 30) – Ofício Sup. 021/08, do Diretor
Superintendente do Sebrae-SP, Ricardo Tortorella, enviando o livro “Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor – Guia Paulista 2007/2008; 31) – Ofício nº 25/2008, da
Secretaria de Estado da Educação, Coordenadoria de Ensino do Interior, Assumpta
T.S. Mercadanti, Vice Diretora de Escola, solicitando a manutenção das estradas que
dão acesso aos bairros Taquari Córrego, Taquari Ponte e Taquari Bairros,
encaminhando-se abaixo-assinados dos alunos; 32) – Ofício Circular/SNAS/MDS nº
11, da Secretária Nacional de Assistência Social, Ana Lígia Gomes, informando a
suspensão do recurso de co-financiamento do serviço socioeducativo do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 33) – Ofício nº 4457/SELOM/DEPLOG, do
Maj. Brig. Ar. Odil Martuchelli Ferreira, agradecendo homenagem recebida através do
Requerimento nº 225/2008, de autoria do Vereador Edgar Saggioratto, pelo trabalho
realizado junto ao Comando da Academia da Força Aérea de Pirassununga e pela
posse no Cargo de Diretor do Departamento de Logística do Ministério da Defesa; 34)
– Ofício do Diretor da SINTER, Márcio Sampaio Leão Marques, solicitando o envio
das informações atualizadas referentes a todos os Edis da Câmara Municipal, para
atualização do Portal Interlegis; 35) – Ofício nº 15/08 – PGM, do Procurador do
Município de Pirassununga, Rodrigo Franco de Toledo, informando o prazo conferido
pelo Tribunal de Contas para que o Dr. Darcy Franco da Silveira promova o
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ressarcimento determinado na sentença proferida no TC nº 800103/554/04; 36) Ofício GAB. nº 248/2008, de autoria do Secretário Municipal de Governo, solicitando a
expedição de 01 (uma) Certidão de Exercício de Cargo de Prefeito, para fins de
celebração de convênio; 37) - Ofício GAB. nº 250/2008, de autoria do Executivo
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 17/2008, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, a respeito de reclamações de cobranças de túmulos do Cemitério
Parque do Bom Jesus, à pessoas de baixo poder aquisitivo, cujas lápides foram
cedidas pela Municipalidade; 38) – Ofício nº 59/2008 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 63/2008, que visa autorizar o Poder
Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo – DER/SP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 39) – Ofício nº 60/2008 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 64/2008, que dispõe sobre
extinção de créditos tributários por remissão, transação ou compensação, dação em
pagamento e cria conselho municipal de transação e remissão e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 40) – Ofício nº 61/2008 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 65/2008, que visa autorizar
prorrogação de prazo que especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 41) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 06/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa conceder ao
senhor “Sérgio Roberto Baiocco”, o título de “Cidadão Benemérito”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo
Municipal: 42) – Indicação nº 166/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a
substituição das lâmpadas queimadas na praça do campo de malha, Vila Santa Fé;
43) – Indicação nº 167/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar
um maior número de médicos para servir nos Postos de Saúde de Cachoeira de Emas
e Vila Santa Fé; 44) - Indicação nº 168/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
encaminhar a esta Casa, Projeto de Lei visando alterações na Lei de Zoneamento
Municipal, no tocante às mudanças discutidas no mapa de Corredor de Comércio e
Serviços da Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes; 45) – Indicação nº 169/2008,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção de mais sanitários, quer
masculino ou feminino em Cachoeira de Emas, promovendo parcerias com a iniciativa
privada se necessário; 46) – Indicação nº 170/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
determinar os reparos necessários na Praça dos Cajueiros, bem assim, construir
calçada na propriedade do Município localizada no cruzamento da Alameda dos
-3-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662  Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo

Email: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Caiapós com Avenida das Flores, Cidade Jardim; 47) - Indicação nº 171/2008, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover os reparos necessários no
cruzamento das Ruas Siqueira Campos com Riachuelo, construindo redutores de
velocidade defronte ao ponto de ônibus; 48) - Indicação nº 172/2008, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de recapear o leito asfáltico do Bairro Vertentes do Mamonal, bem
assim, promover as limpezas necessárias; 49) – Indicação nº 173/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, para que o Executivo Municipal, estude a
possibilidade de encaminhar a esta Casa, Projeto de Lei para criar a compensação
financeira dos prejuízos causados por veículos pesados das empresas do Município,
ou, ainda, para realização de parcerias com empresas que se utilizam das estradas
rurais e vicinais para a conservação das mesmas; 50) – Indicação nº 174/2008, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de firmar convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, visando
implantar instalações de Unidades Avançadas em Pirassununga, cujas condições e
vantagens estão melhor elucidadas no Provimento 1077/2006; 51) – Indicação nº
175/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, promover a colocação de canaletas de ferro nas esquinas das
ruas: José Parisi com Osmarina Sedhe Padilha; General Luiz Barbedo com Osmarina
Sedhe Padilha; Manoel Leme Franco com Capitão Zacarias e Aristóteles de Oliveira;
General Luiz Barbedo com Delfino Teles, Vila Santa Terezinha; 52) – Indicação nº
176/2008, de autoria de todos os Edis, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de urgentemente ceder maquinário para transporte e assentamento de
cascalho nas estradas rurais do Bairro Taquari, mantendo-se entendimento com a
Vice-Diretoria da Escola Estadual “Augusto de Souza Sardinha”, localizada na divisa
com o Município de Leme; 53) – Indicação nº 177/2008, de autoria dos Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, José
Arantes da Silva, Juliano Marquezelli, Márcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan,
Nelson Pagoti e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover parcerias com a Associação Civil Cidadania
Brasil para a implantação do Projeto “Educando por meio da Cultura e do Esporte” na
rede Municipal de Ensino; 54) – Pedido de Informações nº 19/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, a respeito das obras que estão se
desenvolvendo em Cachoeira de Emas (Centro Comercial); 55) - Pedido de
Informações nº 20/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre o
auxílio transporte para os universitários que se utilizam de peruas vans para estudar
fora da cidade; 56) - Pedido de Informações nº 21/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre às reformas das praças de lazer dos Bairros:
Jardim São Lucas, Redentor e Vila Esperança, através de verbas da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano – CDHU; 57) – Pedido de Informações nº
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22/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito da
Jornada de Trabalho dos funcionários da ANDE e Prestação de Contas. Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 58) – Requerimento nº 289/2008, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 63/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, para a execução das obras e
serviços de melhoramentos e pavimentação de estradas vicinais neste Município.
Aprovado por unanimidades de votos; 59) – Requerimento nº 290/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 65/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar prorrogação de prazo que especifica. Aprovado por unanimidades de
votos; 60) – Requerimento nº 291/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia
e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 06/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa
conceder ao Senhor “Sérgio Roberto Baiocco”, o título de “Cidadão Benemérito”.
Aprovado por unanimidades de votos; 61) – Requerimento nº 292/2008, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando
votos de congratulações à Rádio Comunitária Kerigma FM, pelo aniversário de 10
anos. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 293/2008, de
autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações a todos os Assistentes Sociais do País e os
atuantes em Pirassununga, que no dia 15 de maio comemora o “Dia da Assistente
Social”. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 294/2008, de
autoria dos Vereadores Márcia Cristina Zanoni Couto e Juliano Marquezelli, e
subscrito por mais seis edis, solicitando intercessão do Secretário Estadual de
Esporte, Lazer e Turismo, Claury Santos Alves da Silva, para a colocação de
coberturas metálicas nas duas quadras poliesportivas externas do CEFE Presidente
Médice, para ampliar o uso das mesmas. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 295/2008, de autoria dos Vereadores Márcia Cristina Zanoni Couto e
Juliano Marquezelli, e subscrito por mais cinco edis, solicitando intercessão do
Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Turismo, Claury Santos Alves da Silva, para
disponibilizar, ao nosso Município, verba para a compra dos equipamentos do Projeto
“Academia da Terceira Idade”, visando sua implantação. Aprovado por unanimidade
de votos; 65) - Requerimento nº 296/2008, de autoria dos Vereadores Valdir Rosa e
Edgar Saggioratto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações ao Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Ten. Cel.
Cav. Frederico José Diniz, pela passagem do “Dia da Cavalaria”. Aprovado por
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unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 297/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações à nova diretoria eleita do Sindicato dos Servidores Municipais.
Aprovado por unanimidade de votos; 67) – Requerimento nº 298/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Ana Caroline Caramigo Bueno. Neste momento,
o Vereador José Arantes da Silva requereu que os requerimentos nºs 298 a 313/2008
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 298/2008 foi aprovado
por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 299/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Gabriel Bueno Gavião. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) – Requerimento nº 300/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Gabriel dos Santos Magalhães. Aprovado por unanimidade de
votos; 70) - Requerimento nº 301/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Gabriel Gonçalves dos Santos de Oliveira. Aprovado por unanimidade
de votos; 71) - Requerimento nº 302/2008, de autoria do Vereador José Arantes da
Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Gabrielly Fernanda de Souza Rossi. Aprovado por unanimidade de
votos; 72) - Requerimento nº 303/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Giovanna Isabella Balduino de Barros. Aprovado por unanimidade de
votos; 73) - Requerimento nº 304/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Isabel Vitória Carneiro Araújo. Aprovado por unanimidade de votos; 74)
- Requerimento nº 305/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Isadora de Medeiros Azevedo. Aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento nº 306/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais oito edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Laura
França Savi. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 307/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de congratulações com o nascimento de Lucas Eduardo Graziano. Aprovado
por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº 308/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Mariana Aparecida Farias Figueiredo. Aprovado
por unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 309/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Marina Sant' Anna de Paula. Aprovado por
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unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 310/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Naielly Nascizo Fontoura. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 311/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Nathalia Roberta Finochio da Silva. Aprovado
por unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº 312/2008, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Paulo Henrique de Oliveira. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº 313/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Thayna Oliveira Generoso. Aprovado por
unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº 314/2008, de autoria da Vereadora
Márcia Cristina Zanoni Couto, subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Alexandre Silva
de Andrade. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº 315/2008, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Valdemar Finotti. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento nº
316/2008, de autoria dos Vereadores Nelson Pagoti e Valdir Rosa, subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Cláudio Pinto da Silva. Aprovado por unanimidade de votos;
86) – Requerimento nº 317/2008, de autoria de todos os Edis, solicitando intercessão
do Deputado Estadual Antônio Carlos de Campos Machado, para disponibilizar verba,
para a adaptação do local que abrigará o Projeto “Incubadora de Empresas” de
Pirassununga. Nesse momento, o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves
requereu que os Requerimentos nºs 317 a 320/2008 fossem apreciados em bloco por
tratarem da mesma matéria, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Logo, o Requerimento nº 317/2008, foi aprovado por unanimidade de votos; 87) Requerimento nº 318/2008, de autoria de todos os Edis, solicitando intercessão do
Deputado Estadual Dani Zaia, para disponibilizar verba, para a adaptação do local que
abrigará o Projeto “Incubadora de Empresas” de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 88) - Requerimento nº 319/2008, de autoria de todos os Edis,
solicitando intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, para
disponibilizar verba, para a adaptação do local que abrigará o Projeto “Incubadora de
Empresas” de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento
nº 320/2008, de autoria de todos os Edis, solicitando intercessão do Deputado Federal
Nelson Marquezelli, para disponibilizar verba, para a adaptação do local que abrigará
o Projeto “Incubadora de Empresas” de Pirassununga. 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. Usou
da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves, o qual foi aparteado
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pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Por fim, usou da palavra o Vereador inscrito José
Arantes da Silva. 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 59/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Nosso Desafio Pirassununga. Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 59/2008, foi
aprovado por unanimidade de votos. 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 63/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo – DER/SP, para a execução das obras e serviços de melhoramentos e
pavimentação de estradas vicinais neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 65/2008, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar prorrogação de prazo que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 06/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa
conceder ao Senhor “Sérgio Roberto Baiocco”, o título de “Cidadão Benemérito”.
Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
57/2008, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “Mauro
Cezario Mello”, a Quadra Poliesportiva, localizada à Rua Jaime Dolfine, nº 1426,
Jardim Rosim, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Primeira
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2008, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, que visa conceder ao Senhor “Hugo Antônio Brüner”, o
título de “Cidadão Benemérito”. Aprovado por unanimidade de votos. Após terminar 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. Por fim usou da palavra o Vereador inscrito José Arantes da Silva,
o qual foi aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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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