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Ata nº 2443 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 16 de abril de 2007. Aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois
mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
2443ª 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 2442, da Sessão Ordinária de 09.04.2007, 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”;
”Força SP”; “Contas em Revista”; “Boletim FZEA”; “Revista AIPOMESP”; “IBAM
Noticiário”; 03) – Oferta de modelos e manuais para o Legislativo Municipal; 4) –
Prospectos: Curso IBRAP – “O Controle Interno na Administração Pública”; “51º
Congresso Estadual de Municípios”, de 23 a 28/04/2007, em Campos do Jordão/SP;
“Seminário de Agentes Públicos Municipais”, do Instituto Municipalista Brasileiro –
IMB, dia 26/04/2007, em São Paulo/SP; Curso “Auditoria na Gestão
Governamental”, da Fumtex Treinamentos, de 14 a 16/05/2007, em Fortaleza/CE;
Cursos com Técnicos e Auditores do Tribunal de Contas do Estado sobre
Licitações, Contratos e Convênios Administrativos e Contabilidade Pública; 5) –
Convite do Vereador Eliseu Gabriel, da Câmara Municipal de São Paulo, para o
Seminário “O Impacto do FUNDEB no Município de São Paulo”, dia 10 de abril de
2007, em São Paulo/SP; 6) – Cartão do Comandante do 13º R C Mec, agradecendo
convite e justificando ausência à Audiência Pública do Projeto de Lei nº 13/2007; 7)
– Cartão do Comandante do 13º R C Mec, agradecendo convite e justificando
ausência à Audiência Pública dos Projetos de Lei nºs 16, 21, 24 e 27/2007; 8) –
Telegrama do Senador Marcelo Crivella, em atenção ao Requerimento nº 57/2007,
de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, encaminhado ao Presidente
da República e às Lideranças Partidárias do Congresso para que não permitam a
aprovação de projetos que atentem contra a vida e a família em nossa sociedade; 9)
– Telegrama do Senador Valdir Raupp, em atenção ao Requerimento nº 57/2007,
de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, encaminhado ao Presidente
da República e às Lideranças Partidárias do Congresso para que não permitam a
aprovação de projetos que atentem contra a vida e a família em nossa sociedade;
10) – Comunicados nºs CM 027521 e 027522/2007, do Ministério da Educação,
informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 11) –
Requerimento do Sr. Nilton Tomas Barbosa, requerendo cópias da ata da sessão
ordinária de 09 de abril de 2007 e da Moção de Repúdio nº 93/2007; 12) – Ofício nº
266/2007, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, encaminhando histórico da vida
profissional dos policiais civis escolhidos para serem homenageados como Policiais
Civis do Ano de 2007; 13) – Ofício SMS 070/2007, da Secretaria Municipal de
Saúde, convidando para o II Fórum de Educação e saúde de Pirassununga, dia
26/05/2007, na E.E. “Pirassununga”; 14) – Ofício desta Presidência, encaminhando
ao Plenário da Casa os Balancetes da Receita e Despesas referente ao mês de
Março/2007; 15) – E-mail encaminhando Requisição Circular nº 01/2007, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente aquisição de luvas cirúrgicas;
16) – Ofício nº 404/2007/SR Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, referente
desembolso FGTS/CTR 0155.347-44/2003, âmbito do Programa Pró Saneamento;
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17) – Ofício Especial da UR-10 – Araras, TCE-SP, convidando para o 2º Ciclo de
Debates a ser realizado dia 27/04/2007, na Antiga Fepasa, em Porto Ferreira/SP;
18) – Convite Especial via e-mail para Palestras do GEPAM; 19) – Ofício da
Diretoria da FZEA/USP, agradecendo convite e justificando ausência do Diretor
Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior à Audiência Pública realizada dia 13/04/2007; 20)
– Ofício Circular 010/2007 – lasm, da Câmara Municipal de Bebedouro,
encaminhando Moção nº 28/2007, de autoria do Vereador Archibaldo Brasil
Martinez de Camargo, referente às reivindicações das entidades representativas
dos policiais e pensionistas da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 21) – Ofício
Circular nº 0050/07, da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
encaminhando Moção de Apoio nº 17/2007, de autoria da Presidência da Casa, ao
Projeto de Lei nº 459/2006, de autoria do Deputado Estadual Rodolfo Costa e Silva,
que cria mecanismo de compensação financeira para os municípios de até 150 mil
habitantes que mantêm unidade prisional ou unidade de contenção em seu
território; 22) – Abaixo-assinado dos ex-Vereadores na legislatura 2001 a 2004,
desta Casa de Leis, solicitando documentação necessária para solicitarem junto à
Previdência Social a restituição dos valores indevidamente retidos e recolhidos ao
INSS no período de 01/01/2001 a 18/09/2004; 23) – E-mail da Secretaria Municipal
de Governo de Pirassununga, referente implantação da Faculdade Municipal Via
Satélite - Projeto Girassol; 24) – Convite para o Seminário do ISBRAP sobre
Questões Internas do Poder Legislativo, de 25 a 28/04/2007, em Foz do Iguaçu-PR;
25) – Convite da FAAP para a palestra Agronegócios em Destaque, dia 17 de abril
de 2007, em Ribeirão Preto/SP; 26) – Ofício nº 35/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 24/2007, que visa autorizar o
Poder Executivo a incluir nova ação no Plano Plurianual período 2006 a 2009, na
Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o Programa Bolsa Família.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para análise e
possível emissão de emenda corretiva; 27) – Ofício nº 36/2007, do Executivo
Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 27/2007, que visa
autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual de Investimentos para o
período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para atender
despesas com o convênio firmado com a União, referente ao Programa de Atenção
Integral à Família - PAIF. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, para análise e possível emissão de emenda corretiva; 28) – Ofício nº
37/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de
Lei nº 21/2007, que visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de
2005, para a recuperação asfáltica do Município. Encaminhado à Comissão de
Justiça, Legislação e Redação, para análise e possível emissão de emenda
corretiva; 29) – Ofício nº 38/2007, do Executivo Municipal, encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 25/2007, que visa autorizar o Poder
Executivo a incluir nova ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 3.470, de
30/06/2006, para o exercício vigente, para atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o Programa Bolsa Família.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para análise e
possível emissão de emenda corretiva; 30) – Ofício nº 39/2007, do Executivo
Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 28/2007, que visa
autorizar a inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 –
Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2007, para atender despesas com o
-2-

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

convênio firmado com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à Família
- PAIF. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para análise e
possível emissão de emenda corretiva; 31) – Ofício nº 40/2007, do Executivo
Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 22/2007, que visa
alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o
exercício 2007, incluindo o projeto de recuperação asfáltica do Município.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para análise e
possível emissão de emenda corretiva; 32) – Ofício nº 41/2007, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que visa alterar a Lei nº 3.517, de 18 de
dezembro de 2006, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2007,
para recuperação asfáltica do Município e dá outras providências, em substituição
ao Projeto de Lei nº 23/2007. Prejudicada a apreciação do objeto em razão do
Ofício de retificação nº 43/2007, do Executivo Municipal; 33) – Ofício nº 42/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 36/2007, que
visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica
Federal, a oferecer garantias e dá outras providências, destinado à construção de
interceptor de esgoto na Zona Leste, bem como reforma da estação de tratamento
de esgoto da Vila Santa Fé. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 34) – Ofício nº 43/2007, do
Executivo Municipal, em retificação ao Ofício nº 41/2007, encaminhando Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 23/2007, que visa alterar a Lei nº 3.517, de 18 de
dezembro de 2006, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2007,
para recuperação asfáltica do Município e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
35) – Ofício Gab. Nº 223/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 27/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre o
Conselho Municipal de Meio Ambiente; 36) – Ofício Gab. Nº 224/2007, do Executivo
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 28/2007, de autoria do
Vereador Juliano Marquezelli, quanto à ausência dos serviços de correio nos bairros
Jardim Itália e Jardim Veneza. As indicações e pedidos de informações a seguir
foram encaminhados ao Executivo Municipal: 37) – Indicação nº 162/2007, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que verifique a possibilidade
de promover os reparos necessários no leito carrocável da Estrada Municipal Rural,
que inicia no Jardim Margarida, prolongamento da Avenida Prudente de Moraes; 38)
– Indicação nº 163/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que determine o fechamento da fossa aberta para servir os trabalhadores da
empresa que realizou os serviços de recape da Avenida Painguás; 39) – Indicação
nº 164/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova o recapeamento das ruas José Prado dos Santos, Manoel Franco de
Camargo e José Carlos Machado, Vila Real; 40) – Indicação nº 165/2007, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que realize a coleta das folhas
e galhos de podas de árvores, pelo menos uma ou duas vezes por semana,
evitando-se o entupimentos das bocas de lobo quando das chuvas; 41) – Indicação
nº 166/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova a terraplenagem da Estrada do Barrocão, espalhando pedregulhos nos
locais onde houver necessidade; 42) – Indicação nº 167/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que conclame as classes
representativas dos diversos segmentos da cidade para em conjunto promoverem
estudos visando minimizar as ocorrências policiais que vêm aumentando
assustadoramente em nosso município; 43) – Indicação nº 168/2007, de autoria do
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Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine ao setor de trânsito
sinalizar as esquinas com placas verticais, pintura de faixas para pedestres no solo
nas imediações do Colégio Objetivo, existente na Cidade Jardim, bem como
construção de redutores de velocidade nas esquinas da Avenida das Flores com
Alameda dos Gerânios, Alameda das Margaridas com Alameda das Acácias; 44) –
Indicação nº 169/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que determine a fiscalização mais assídua com relação à demora no
atendimento dos clientes da rede bancária; 45) – Indicação nº 170/2007, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que entre em entendimento
com o Comando da Polícia Militar em nossa cidade visando verificar da
possibilidade de se designar policiais para a Vila Santa Fé, com intuito de se
proceder maior número de rondas preventivas no período noturno; 46) – Indicação
nº 171/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
recoloque a placa identificadora de rua na esquina da Alameda das Açucenas com
Alameda dos Tamoios; 47) – Indicação nº 172/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, para que ordene a construção de uma boca de lobo na
Rua Cristiano Franco, Jardim Verona, bem assim, promover o recapeamento da
referida via pública; 48) – Indicação nº 173/2007, de autoria do Vereador Natal
Furlan, para que promova a reurbanização do Distrito de Cachoeira de Emas; 49) –
Indicação nº 174/2007, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que ordene a colocação de uma lombada ou redutor de
velocidade no encontro da Rua Giacomo Cabianca com Rua Cherubim Jota, divisa
do Jardim São Valentim e Jardim das Laranjeiras; 50) – Indicação nº 175/2007, de
autoria dos Vereadores Natal Furlan e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que
ordene urgentemente a colocação de uma lombada ou redutor de velocidade na
Rua Sebastião Alves Ferraz, Jardim São Valentim, defronte a Escola Municipal
“Prof. Arcídio Giacomelli Stel”; 51) – Indicação nº 176/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que ordene a troca da iluminação da
quadra esportiva do Jardim Lauro Pozzi; 52) – Indicação nº 177/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que verifique a possibilidade de
incluir no programa de apresentações do Projeto Guri os Bairros da Zona Norte e
Vila Santa Fé para fomentar o interesse dos jovens para a música, de forma a
mantê-los longe dos vícios e da violência; 53) – Indicação nº 178/2007, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que mantenha entendimento
com a Telefônica S.A. Para que coloque um telefone público no interior do CEFE
“Presidente Médice”; 54) – Pedido de Informações nº 33/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente ao Horto Municipal. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 55) – Requerimento nº
85/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove
edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 13/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação no Plano
Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de
dezembro de 2005. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº
86/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove
edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 14/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº
3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº 87/2007, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais dez edis, para ser apreciado
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sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 15/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional especial destinado a
atender repasse de verba para subvenção social à Associação Metodista de
Assistência Social - AMAS. Aprovado por unanimidade de votos; 58) –
Requerimento nº 88/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 36/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá outras
providências, destinado à construção de interceptor de esgoto na Zona Leste, bem
como reforma da estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Aprovado por
unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº 89/2007, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado em 1ª
Discussão, o Projeto de Lei nº 16/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
alterar o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº
3.437, de 12 de dezembro de 2005. Aprovado por unanimidade de votos; 60) –
Requerimento nº 90/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais nove edis, para ser apreciado em 1ª Discussão o Projeto de Lei nº
21/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova
ação no Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº
3.437, de 12 de dezembro de 2005, para a recuperação asfáltica do Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) – Requerimento nº 91/2007, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado
em 1ª Discussão o Projeto de Lei nº 24/2007, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação no Plano Plurianual período
de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para atender despesas
com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Programa Bolsa
Família. Aprovado por unanimidade de votos; 62) – Requerimento nº 92/2007, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais nove edis, para ser
apreciado em 1ª Discussão o Projeto de Lei nº 27/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de
2005, para atender despesas com convênio firmado com a União, referente ao
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. Aprovado por unanimidade de
votos; 63) – Requerimento nº 94/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, a ser encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal para que determine urgentemente sejam feitas as revisões
necessárias nos valores lançados nos carnês de IPTU, referentes ao loteamento
“Jardim Residencial Rio Verde”. Aprovado por unanimidade de votos; 64) –
Requerimento nº 95/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais oito edis, congratulando-se ao escritor e poeta João Batista
Sguassábia, conhecido como Uirapuru. Aprovado por unanimidade de votos; 65) –
Requerimento nº 96/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento do
Senhor Hormindo Primo Pavesi. Aprovado por unanimidade de votos; 66) –
Requerimento nº 97/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais oito edis, a ser encaminhado ao Deputado Estadual
David Zaia, visando a cobertura da quadra esportiva do Jardim Redentor. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) – Requerimento nº 98/2007, de autoria de todos os
Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal Antonio Carlos de Mendes
Thame, para que interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando
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verba no orçamento da União para atender a população nas áreas de saúde,
esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe. Neste momento, em virtude dos requerimentos nºs 98
a 115/2007 tratarem da mesma matéria, o Vereador Valdir Rosa requereu que os
mesmos fossem votados em bloco, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos; 68) – Requerimento nº 99/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Antonio Adolpho Lobbe Neto, para que
interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento
da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
69) – Requerimento nº 100/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, para que interceda
em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União
para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre
outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 70) –
Requerimento nº 101/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado
ao Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, para que interceda em favor
do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para
atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre
outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 71) –
Requerimento nº 102/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado
ao Deputado Federal Celso Ubirajara Russomano, para que interceda em favor do
Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para atender
a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras
capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 72) – Requerimento nº
103/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado
Federal Clodovil Hernandes, para que interceda em favor do Município de
Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para atender a população
nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de
contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 73) – Requerimento nº 104/2007, de
autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal José
Eduardo Martins Cardozo, para que interceda em favor do Município de
Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para atender a população
nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de
contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 74) – Requerimento nº 105/2007, de
autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal Enéas
Ferreira Carneiro, para que interceda em favor do Município de Pirassununga,
viabilizando verba no orçamento da União para atender a população nas áreas de
saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe; 75) – Requerimento nº 106/2007, de autoria de todos
os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen,
para que interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no
orçamento da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte,
educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento
desta urbe; 76) – Requerimento nº 107/2007, de autoria de todos os Vereadores, a
ser encaminhado ao Deputado Federal José Aldo Rebelo Fiqueiredo, para que
interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento
da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
77) – Requerimento nº 108/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser
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encaminhado ao Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, para que interceda
em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União
para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre
outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 78) –
Requerimento nº 109/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado
ao Deputado Federal Marco Aurélio Ubiali, para que interceda em favor do
Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para atender
a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras
capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 79) – Requerimento nº
110/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado
Federal Milton Antonio Casquel Monti, para que interceda em favor do Município de
Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para atender a população
nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de
contribuir com o desenvolvimento desta urbe; 80) – Requerimento nº 111/2007, de
autoria de todos os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para que interceda em favor do Município de Pirassununga,
viabilizando verba no orçamento da União para atender a população nas áreas de
saúde, esporte, educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o
desenvolvimento desta urbe; 81) – Requerimento nº 112/2007, de autoria de todos
os Vereadores, a ser encaminhado ao Deputado Federal Paulo Salim Maluf, para
que interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no
orçamento da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte,
educação, segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento
desta urbe; 82) – Requerimento nº 113/2007, de autoria de todos os Vereadores, a
ser encaminhado ao Deputado Federal Ricardo Alvarenga Tripoli, para que
interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento
da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
83) – Requerimento nº 114/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli, para que
interceda em favor do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento
da União para atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação,
segurança, entre outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe;
84) – Requerimento nº 115/2007, de autoria de todos os Vereadores, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Vanderlei Macris, para que interceda em favor
do Município de Pirassununga, viabilizando verba no orçamento da União para
atender a população nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança, entre
outras capazes de contribuir com o desenvolvimento desta urbe. Conforme
requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa, aprovado anteriormente, os
Requerimentos 98 a 115/2007 foram apreciados em bloco e aprovados por
unanimidade de votos; 85) – Requerimento nº 93/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja formada
uma Comissão de Estudos nesta Casa de Leis visando apurar possíveis
irregularidades no atendimento à população prestado pela Santa Casa Local e a
destinação de verbas municipais. Neste momento, a Vereadora Cristina Aparecida
Batista requereu a suspensão dos trabalhos para que os Edis pudessem deliberar
sobre o Requerimento nº 93/2007. Requereu o Vereador Edgar Saggioratto que a
suspensão dos trabalhos se desse após a aprovação do referido requerimento.
Colocado em votação o pedido da Vereadora Cristina, para suspensão dos
trabalhos, foi aprovado por unanimidade de votos, ficando conseqüentemente
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prejudicado o pedido do Vereador Edgar Saggioratto. Logo, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão por até 05 (cinco) minutos. Reabertos os trabalhos, foi
colocado em discussão o Requerimento nº 93/2007. Usou da palavra a Vereadora
Cristina Aparecida Batista. Em seguida, manifestou-se a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto. Ainda em discussão o Requerimento 93/2007, usou da palavra o
Vereador Edgar Saggioratto. Colocado em votação, o Requerimento nº 93/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos. Aprovado o Requerimento para constituição da
Comissão de Estudos, o Sr. Presidente indicou, respeitando o quesito de
proporcionalidade, os Vereadores Natal Furlan, Cristina Aparecida Batista e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para, sob a presidência do Vereador Natal Furlan,
escolherem o Presidente e Relator da referida Comissão. Terminada a leitura do
expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia
Vereador inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador Natal Furlan. Fez uso da
palavra também o Vereador inscrito, Wallace Ananias de Freitas Bruno. A seguir,
usou da palavra a Vereadora inscrita, Marcia Cristina Zanoni Couto. Em seguida,
assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador José Arantes da Silva,
para fazer uso da palavra na tribuna o Vereador Nelson Pagoti. Com a palavra, o
Vereador Nelson Pagoti. Apartearam os Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Natal Furlan. Após reassumir a direção dos trabalhos, o Sr. Presidente
Nelson Pagoti passou a palavra ao próximo Vereador inscrito, José Arantes da
Silva. Inscrito, manifestou-se o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sendo
aparteado pelos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Marcia Cristina
Zanoni Couto. A seguir, usou da palavra a Vereadora inscrita, Cristina Aparecida
Batista. Não havendo mais Vereador inscrito, o Sr. Presidente, Vereador Nelson
Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 13/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação no Plano Plurianual de Investimentos para o
período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005. (Subvenção
Social – Associação Metodista de Assistência Social – AMAS). Aprovado por
unanimidade de votos; 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
14/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2007. (Subvenção Social – Associação Metodista de Assistência Social
– AMAS). Aprovado por unanimidade de votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 15/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
abertura de crédito adicional especial destinado a atender repasse de verba para
subvenção social à Associação Metodista de Assistência Social – AMAS. Aprovado
por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
36/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá
outras providências, destinado à construção de interceptor de esgoto na Zona
Leste, bem como reforma da estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé.
Aprovado por unanimidade de votos; 05) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
19/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, para atender a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Especialidades Médicas.
Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
20/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a atender as despesas com
a construção de um novo prédio para o funcionamento do Conservatório Municipal
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de Música “Cacilda Becker”. Aprovado por unanimidade de votos; 07) – Segunda
Discussão do Projeto de Resolução nº 01/2007, de autoria dos Vereadores Nelson
Pagoti, Valdir Rosa e Cristina Aparecida Batista, denomina a Galeria de Honra dos
Ex-Presidentes do Legislativo. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 16/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
alterar o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº
3.437, de 12 de dezembro de 2005. (Construção de Estação Elevatória de Esgoto).
Aprovado por unanimidade de votos; 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
21/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova
ação no Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº
3.437, de 12 de dezembro de 2005, para recuperação asfáltica do Município. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2007, que recebeu parecer verbal das Comissões
Permanentes pertinentes. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 21/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como a emenda apresentada; 10) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 24/2007, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação no Plano Plurianual,
período de 2006 a 2009, na Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para atender
despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o
Programa Bolsa Família. Foi apresentada a Emenda nº 01/2007, que recebeu
parecer verbal das Comissões Permanentes pertinentes. Em primeira votação, o
Projeto de Lei nº 24/2007 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
emenda apresentada; 11) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 27/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano
Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de
dezembro de 2005, para atender despesas com convênio firmado com a União,
referente ao Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. Foram apresentadas
as Emendas nºs 01 e 02/2007, que recebeu parecer verbal das Comissões
Permanentes pertinentes. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 27/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como as emendas apresentadas.
Terminada a Ordem do Dia, consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito
para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o Vereador inscrito Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. A seguir, usou da palavra o Vereador inscrito, José
Arantes da Silva. Em seguida, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente,
Vereador José Arantes da Silva, para fazer uso da palavra na tribuna o Vereador
Nelson Pagoti. Com a palavra, o Vereador Nelson Pagoti. Após reassumir a
Presidência e não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente, Vereador
Nelson Pagoti convidou os Edis e todos os presentes para a Audiência Pública a
realizar-se dia 19 de abril de 2007, quinta-feira, às 9 horas, nesta Casa de Leis, que
versará sobre os Projetos de Lei nºs 30/2007 e 33/2007. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente 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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