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Ata nº 2473 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 12 de novembro de 2007. Aos doze dias do mês de novembro do ano
dois mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2473ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto,
José Arantes da Silva, Natal Furlan, Nelson Pagoti, Sidnei Aparecido Pires, 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 2472, da Sessão Ordinária de 05.11.2007, a qual não sofrendo impugnação,
foi considerada aprovada. Em decorrência do pedido de licença do Vereador Juliano
Marquezelli, o Senhor Presidente nos termos do art. 23, § 1º da Lei Orgânica do
Município, convocou o 1º Suplente partidário Senhor Sidnei Aparecido Pires,
presente neste ato, convidou-o a tomar assento no Plenário e realizar a entrega de
declaração de bens, e prestar o compromisso regimental, repetindo as seguintes
palavras: PROMETO EXERCER/ COM DEDICAÇÃO E LEALDADE/ O MEU
MANDATO DE VEREADOR/ RESPEITANDO A LEI/ E PROMOVENDO O BEM
GERAL DO MUNICÍPIO. Em seguida o Senhor Presidente declarou-o empossado
ao cargo de Vereador. Logo, o Senhor Presidente nomeou “ad hoc” o Vereador
Sidnei Aparecido Pires para compor, no período respectivo, às Comissões
Permanentes que o Vereador licenciado Juliano Marquezelli faz parte. Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, que procedesse com a leitura do Expediente: Neste momento o
Vereador Valdir Rosa pediu a dispensa da leitura do Expediente e Indicações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo em
seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente. 01) –
Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo,
Ano XV – Nº 32; 02) – Prospectos do IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração
Pública, sobre Cursos “Reforma Administrativa na Administração Pública”, “Do
Protocolo ao Arquivo”, “O Controle Interno na Administração Pública”, “Defesa nos
Tribunais de Contas”, “Licitações e Contratos Passo a Passo”, “Projeto AUDESP” e
“Cerimonial e Organização de Eventos Públicos”; 03) – Convocação Urgente do
IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, referente Congresso Brasileiro
de Administração Municipal de 25 à 29 de novembro de 2007, em Brasília/DF, onde
resolveu neste evento ter como tema central a “Fidelidade Partidária”; 04) –
Prospecto do IBRAM - Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios Ltda., sobre
Cursos e Congressos em 2007 “Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro”,
dirigido à: Prefeitos, Vereadores, Secretários, Servidores e Assessores; 05) –
Prospecto do IBRAM - Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios Ltda., sobre VII
Congresso Sul-Americano de Agentes Públicos, de 21 à 25 de novembro de 2007 –
Buenos Aires/Argentina; 06) – Informativo do IBAM - Instituto Municipalista
Brasileiro, nº 492 – Setembro de 2007; 07) – Exemplar da Revista “Municípios de
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São Paulo”, Ano 4, Número 34; 08) – Exemplar da Revista “A Força do Direito
Jurista”, Ano II, nº 25 – 2007; 09) – Exemplar do Jornal do Tuma – Brasília/DF –
Ano II – Nº 1 – Outubro/2007; 10) –Exemplar do Jornal “Gazeta de Cotia” - Ano
XXXIII – Nº 812 – Cotia – 27/10 à 9/11/2007; 11) – Exemplar do Jornal “Leão
Corimbatá” - Ano 2007/2008 – Novembro; 12) – Exemplares “Jornal da Câmara” e
“Jornal do Senado”; 13) – Convite do Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves
Lindo, para participar da Assinatura do Contrato e Termo de Início de Obra da
Estação de Tratamento de Esgoto, dia 14/11/2007; 14) – Cartão do Comandante do
13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Ten. Cel. Cav. Frederico José Diniz,
justificando ausência à Audiência Pública do dia 08 de novembro de 2007; 15) – Email do IBAM - Instituto Municipalista Brasileiro, para participar do Seminário
“Agenda para Implementação dos Planos Diretores Participativos”, dias 12 e 13 de
novembro de 2007, Rio de Janeiro/RJ; 16) – E-mail da Câmara Municipal de
Bebedouro, encaminhando Moção nº 153/2007, de autoria do Vereador Luiz
Roberto dos Santos, referente a polêmica em torno da questão relacionada com a
legislação do aborto, em discussão no Congresso Nacional, bem como,
Requerimento nº 101/2007 agendando uma Audiência Pública para discutir de
forma parcial o assunto; 17) – E-mail da Oficina Municipal, referente Oficina sobre
“A Lei Eleitoral – restrições legais no último ao de mandato”, dia 27/11/2007, em
São Paulo/SP; 18) – E-mail de Edson Dias Santos, comunicando que entrará em
pauta na próxima semana na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 333/04, que redefine os gastos e a composição das câmaras de
vereadores; 19) – E-mail de Edson Dias Santos, encaminhando matéria com o tema
“Justiça diz que 13º Salário para Vereadores é prática Legal”; 20 ) - E-mail da
INLEGIS, referente encerramento do Exercício de 2007 – Sob a Ótica dos
Auditores, de 21 a 23 de Novembro de 2007, em Porto Alegre/RS; 21) – E-mail do
Senador Eduardo Suplicy, referente Prêmio Congresso em Foco; 22) – E-mail do
IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, referente Curso “Licitações e
Contratos Passo a Passo”, de 22 à 23 de novembro 2007, em Campinas/SP; 23) –
E-mail do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, referente I
Encontro de Cidades Integradas do Mercosul, de 25 à 30 de novembro de 2007, em
Santa Maria/RS; 24) – E-mail da Liderança do PT na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, referente Seminário de Valores do Esporte no Futebol
“Capacitação de Árbitro de Futebol”, de 27 à 29 de Novembro de 2007, em São
Paulo/SP; 25) – E-mail de Alexandre Motonaga, referente AUDESP – Consultoria
para integração com o TCE – Prof. da Fundação Getúlio Vargas; 26) – Comunicado
nº CM152138/2007 do Ministério da Educação, referente liberação de recursos
financeiros; 27) – Comunicado nº CM162936/2007 do Ministério da Educação,
referente liberação de recursos financeiros; 28) – Comunicado nº CM157604/2007
do Ministério da Educação, referente liberação de recursos financeiros; 29) –
Comunicado nº CM162935/2007 do Ministério da Educação, referente liberação de
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recursos financeiros; 30) – Requerimento do Vereador Nelson Pagoti, solicitando a
retirada de forma definitiva do Projeto de Lei 131/2007, de autoria do Requerente,
que visa denominar de “General Osório” a rotatória localizada na confluência das
Rua Alcindo Lébeis, Dioguinho Baldovinotti, Lourenço Batel e Avenida Juca Costa,
que dá acesso a Vila Redenção, Jardins Brasília, Morumbi, e Bandeirantes neste
Município; 31) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa, solicitando certidão
constando os mandatos exercidos pelo requerente na Vereança (1989/1992;
1993/1996; 1997/2000 e 2001/2004), bem como, fique consignado o presente
mandato em exercício (2005/2008) para fim de interesse pessoal junto à
Previdência Social; 32) – Requerimento do Senhor Jorge Luis Lourenço, solicitando
a expedição de Certidão de tempo de exercício de vereança no período de janeiro
de 2001 à dezembro de 2004, para fins de interesses pessoais; 33) – Ofício do Dr.
Milton Romolo de Lima, acusando o recebimento do Ofício nº 1040/2007, na qual
comunicou a inserção em ata, de voto de pesar pelo passamento da Senhora Jozira
de Souza Leite Lima, ocorrido dia 28 de outubro próximo passado; 34) – Ofício do
Gerente da Agência Ambiental de Pirassununga – CETESB, Químico Paulo César
Lopes de Albuquerque, em resposta ao Requerimento nº 261/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente amostragem de água do Horto
Municipal, Lago Municipal “Temistocles Marrocos Leite” e em diversos pontos da
cidade onde é servido o precioso líquido; 35) – Ofício nº 061/07 do Presidente da
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos – AREA, Engº Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, parabenizando a Câmara Municipal de Pirassununga pela
realização da Sessão Solene alusiva à entrega de Títulos Honoríficos; 36) – Ofício
nº 625/2007-3, do 3º Promotor de Justiça de Pirassununga, Dr. José Carlos Gallucci
Thomé, encaminhando para conhecimento cópia da portaria de instauração do
Inquérito Civil nº 37/07 em trâmite por esta Promotoria de Justiça e que visa apurar
eventual inconstitucionalidade na cobrança das taxas do lixo domiciliar e hospitalar
do Município de Pirassununga, bem como suposto superfaturamento do contrato nº
06/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pirassununga e a empresa Sterlix
Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda.; 37) – Requerimento do Senhor Ailton
José Tuckamantel Marangom, solicitando cópia do Pedido de Informações nº
79/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves e cópia da
resposta obtida do Poder Executivo; 38) – Ofício do Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Nelson Pagoti, encaminhando ao Plenário desta Casa de Leis,
Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de Outubro/2007; 39 ) - Ofício
do Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo e Secretário Municipal
de Cultura e Turismo, Roberto Donizetti Bragagnollo, convidando para participar de
reunião referente o Projeto Natal 2007, dia 13 de novembro de 2007 e da 3ª Grande
Parada de Natal, dia 10 de dezembro de 2007; 40) – Ofício nº 109/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 132/2007, que
visa reajustar em 3% os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas
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do Poder Executivo, a partir de 1º de novembro de 2007. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
41) – Ofício nº 110/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 133/2007, que visa reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos
dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, a
partir de 1º de novembro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 42) – Ofício nº 111/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 134/2007, que
visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômico-financeiros
transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP, a partir de 1º de
novembro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 43) – Projeto de Lei nº 135/2007, de autoria da
Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos
servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de
novembro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 44) – Projeto de Lei nº 136/2007, de autoria da
Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Pirassununga, a partir de 1º de
novembro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 45) - Projeto de Lei nº 137/2007, de autoria da
Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os subsídios dos
Vereadores à Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de novembro de
2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; As indicações e Pedido de Informação a seguir foram
encaminhadas ao Executivo Municipal: 46) – Indicação nº 432/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que realize os serviços de
drenagem urbana e reparos no leito asfáltico no Bairro Vertentes do Mamonal; 47) –
Indicação nº 433/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que determine o setor de trânsito, com a urgência devida, instalar placa de
trânsito indicando a velocidade máxima de 20 km por hora na Rua Curitiba, Vila
Belmiro, bem assim construção de redutores de velocidade; 48) – Pedido de
Informação nº 84/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
referente o setor de Procuradoria do Município, por seus advogados, receber
honorários advocatícios por sentenças vencedoras prolatadas; Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 49) – Requerimento nº 491/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, 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 Lei nº 124/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de ação na Lei nº 3.437, de 12 de
dezembro de 2005 – Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a
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2009, para atender convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo por
meio da Secretaria de Economia e Planejamento, com recursos financeiros a fundo
perdido (Ação 1250 – Iluminação Pública no Município – R$ 100.000,00). Aprovado
por unanimidades de votos dos presentes; 50) – Requerimento nº 492/2007, de
autoria do Vereador Natal Furlan, 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, os Projetos de Lei nºs 132/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar em 3% os vencimentos dos servidores ativos, inativos
e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de novembro de 2007; 133/2007,
de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 3% (três por cento) os
vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de novembro de 2007; e 134/2007, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos
econômico-financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP, a partir de 1º de novembro de 2007. Aprovado por unanimidades de votos
dos presentes; 51) – Requerimento nº 493/2007, de autoria do Vereador Natal
Furlan, 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, os
Projetos de Lei nºs 135/2007, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em
3% (três por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara
Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de novembro de 2007; 136/2007, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar em 3% (três por cento) os subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Pirassununga, a partir de 1º
de novembro de 2007; e 137/2007, de autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar
em 3% (três por cento) os subsídios dos Vereadores à Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de novembro de 2007. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 52) – Requerimento nº 494/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao Senhor Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo,
pela inauguração das câmeras de monitoramento, bem assim à Policia Militar e Civil
e Guarda Municipal pela parceria entabulada. Aprovado por unanimidades de votos
dos presentes; 53) – Requerimento nº 495/2007, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Elisabete Morcelli de Lima, proprietária da “Bete Ateliê” pelo brilhantismo do desfile
de noivas, bem como, as congratulações sejam extendidas ao Senhor Prefeito
Municipal, Ademir Alves Lindo e ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo,
Roberto Donizetti Bragagnollo, pela realização da 1ª Expo Noivas 2007. Aprovado
por unanimidades de votos dos presentes; 54) – Requerimento nº 496/2007, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à todos aqueles que são responsáveis e que
apóiam a Pastoral da Criança em nosso Município, encaminhando-se cópia ao
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Coordenadora da Pastoral da Criança em Pirassununga, Senhora Lúcia Helena
Mesquita da Silva, e aos Reverendíssimos Padres Humberto Capobianco e Mauro
Sérgio de Souza. Aprovado por unanimidades de votos dos presentes; 55) –
Requerimento nº 497/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que o Deputado Estadual Baleia Rossi, interceda
por Pirassununga, a fim de viabilizar verba do Orçamento Estadual para o
asfaltamento do Bairro Vila Santa Fé. Neste momento, o Vereador Valdir Rosa
requereu que os Requerimentos nºs 497 a 511/2007 fossem apreciados em bloco,
por tratarem da mesma matéria, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Logo, o Requerimento nº 497/2007 foi aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 56) – Requerimento nº 498/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que o
Deputado Estadual Chico Sardelli, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do
Orçamento Estadual o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a
realização de projetos sociais nos bairros de nosso Município. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 57) – Requerimento nº 499/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que a
Deputada Estadual Dárcy Vera, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar
verba do Orçamento Estadual para a realização de projetos sociais
profissionalizantes, através da Secretaria de Promoção Social, nos Bairros do
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 58) – Requerimento
nº 500/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por
mais oito edis, para que o Deputado Estadual Jonas Donizette, interceda por
Pirassununga, a fim de viabilizar verba do Orçamento Estadual para recapeamento
do leito asfáltico da Vila Santa Terezinha e Jardim das Laranjeiras. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 59) – Requerimento nº 501/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que a
Deputada Federal Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade, interceda por
Pirassununga, a fim de viabilizar do Orçamento da União o montante de R$
100.000,00 (cem mil reais), para a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 60) - Requerimento nº
502/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
oito edis, para que a Deputada Federal Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade,
interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do Orçamento da União o montante
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a construção de uma Unidade de
Saúde na Vila Brás. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 61) –
Requerimento nº 503/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Federal Antonio Duarte Nogueira
Júnior, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do Orçamento da União o
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a construção de Centro Cultural
na Vila Redenção. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 62) –
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Requerimento nº 504/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Federal Carlos Henrique Focesi
Sampaio, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do Orçamento da União o
montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), para a construção de
Centro Cultural na Vila Redenção. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 63) – Requerimento nº 505/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Federal
Celso Ubirajara Russomanno, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do
Orçamento da União o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a
realização de reformas na sede da Corporação Musical de Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 64) – Requerimento nº 506/2007, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para
que o Deputado Federal Etivaldo Vadão Gomes, interceda por Pirassununga, a fim
de viabilizar verba do Orçamento da União para a construção de quadra coberta no
Jardim Lauro Pozzi. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 65) Requerimento nº 507/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen,
interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar do Orçamento da União o montante
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 66) –
Requerimento nº 508/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Federal Nelson Marquezelli,
interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar verba do Orçamento da União para
construção de um Centro Comunitário na Vila Pinheiro. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 67) – Requerimento nº 509/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que o Deputado
Federal Paulo Roberto Gomes Mansur, interceda por Pirassununga, a fim de
viabilizar do Orçamento da União o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 68) – Requerimento nº 510/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que o Deputado
Federal Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, interceda por Pirassununga, a fim de
viabilizar do Orçamento da União o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para a construção de área de lazer no Bairro Jardim Petrópolis. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 69) – Requerimento nº 511/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que o
Deputado Federal Vanderlei Macris, interceda por Pirassununga, a fim de viabilizar
verba do Orçamento da União para a construção de quadra coberta no Bairro Vila
Pinheiro. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 70) - Requerimento nº
512/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações com a Drª Giovana Krempel Fonseca
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Merigue, pelo merecido destaque que vem alcançando na área científica. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 71) – Requerimento nº 513/2007, de
autoria dos Vereadores Valdir Rosa e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Elsa Galvani Borges. Aprovado por
unanimidades de votos dos presentes; 72) – Requerimento nº 514/2007, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para
que o Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, Ronaldo Augusto Bretas Marzagão, análise a possibilidade de doar
ao nosso Município, equipamentos da “Cidade Mirim” do Departamento Estadual de
Trânsito – Detran, para o “Projeto de Educação no Trânsito” que se pretende criar
em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 73) Requerimento nº 515/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam oficiadas todas as entidades de Classe
e Órgãos representativos de segmentos presentes em nosso Município para que
encaminhem para esta Casa de Leis suas colaborações e sugestões sobre o
Código Tributário Municipal. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o
Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo aparteado pelo
Vereador Valdir Rosa, e contraparteado pela Vereadora Cristina Aparecida Batista.
Por fim, usou da palavra o Vereador José Arantes da Silva, sendo aparteado pelo
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida, 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 124/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
inclusão de ação na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005 – Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009, para atender convênio firmado com o
Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Economia e
Planejamento, com recursos financeiros a fundo perdido (Ação 1250 – Iluminação
Pública no Município – R$ 100.000,00). Foi apresentada a Emenda nº 01/07 ao
Projeto, a qual foi lida e recebeu Pareceres verbais das Comissões Permanentes.
Logo o Projeto de Lei nº 124/2007 foi aprovado por unanimidades de votos dos
presentes, bem como a Emenda apresentada; 02) - Primeira e Segunda Discussão
do Projetos de Lei nº 132/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 3% os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do
Poder Executivo, a partir de 1º de novembro de 2007. Neste momento, o Vereador
Valdir Rosa requereu que os Projetos de Lei nºs 132 à 137/2007 fossem apreciados
e votados em bloco por tratarem do mesmo objeto, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Em votação o Projeto de Lei nº 132/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 03) - Primeira e Segunda
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Discussão do 133/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em
3% (três por cento) os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga - SAEP, a partir de 1º de novembro de 2007. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 04) - Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 134/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a reajustar os recursos econômico-financeiros transferidos aos
pensionistas municipais beneficiários do IPESP, a partir de 1º de novembro de
2007. Aprovado por unanimidades de votos dos presentes; 05) - Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 135/2007, de autoria da Mesa Diretora,
que visa reajustar em 3% (três por cento) os vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de novembro de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 06) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 136/2007, de autoria da Mesa Diretora, que visa
reajustar em 3% (três por cento) os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais de Pirassununga, a partir de 1º de novembro de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 07) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 137/2007, de autoria da Mesa Diretora, que visa
reajustar em 3% (três por cento) os subsídios dos Vereadores à Câmara Municipal
de Pirassununga, a partir de 1º de novembro de 2007. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 08) - Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar
nº 01/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar dispositivos da Lei
Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento
Urbano e Rural do Município de Pirassununga (emendas). Pediu a palavra o
Vereador Valdir Rosa, requerendo a suspensão temporária da sessão para discutir
sobre o referido Projeto, sendo seu pedido deferido pelo Senhor Presidente.
Reaberto os trabalhos, pediu e fez uso da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Em seguida foi colocado em votação o pedido do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves de adiamento da votação, por 01 (uma) sessão do Projeto
de Lei Complementar nº 01/2007, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 09) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 130/2007, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, visa denominar de “PROF.
DANIEL CAETANO DO CARMO”, a Escola-Estação Municipal de Apoio ao
Atendimento Integral a Criança – EMAIC, localizada à Avenida Brasil, nº 1.053, Vila
Esperança, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 10)
- Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 105/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício
financeiro de 2008. Retirado da Pauta ante falta de pareceres das Comissões
Permanentes da Casa. Neste momento o Senhor Presidente comunicou os
Senhores Vereadores que o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de
Lei nº 105/2007, ficou fixado até o dia 19/11/2007; 11) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 131/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, visa denominar
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de “GENERAL OSÓRIO”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas Alcindo
Lébeis, Dioguinho Baldovinotti, Lourenço Batel e Avenida Juca Costa, que dá
acesso a Vila Redenção, Jardins Brasília, Morumbi e Bandeirantes neste Município.
Foi retirado a pedido do Autor. 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, Sidnei Aparecido Pires. Inscrito usou
da palavra o Vereador Edgar Saggioratto. Usou da palavra a Vereadora inscrita
Cristina Aparecida Batista. Inscrito, também usou da palavra o Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o Vereador José Arantes da
Silva. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente congratulou com o Vereador Sidnei Aparecido Pires e deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto. E para constar, Fábio Augusto Garcia, Assistente Administrativo,
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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