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Ata nº 2452 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 18 de junho de 2007. Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois
mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
2452ª 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 2451, da Sessão Ordinária de 11.06.2007, 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”;
“Leão Corimbatá”; “IBAM Noticiário”; “Radis – Comunicação em Saúde”; “Contas em
Revista”;
02) – Prospectos: Cursos IBRAP; Cursos Contrei – Agostos a
dezembro/2007; Palestra sobre financiamento para investimento, no Sincomércio,
dia 25/06/007; 03) – E-mail da empresa Voicecom, sobre telefonia
computadorizada; 4) – Convite para o Arraiá da OAB/AAPI, dia 23/06/07; 5) – Ofício
nº 19/07, do Prefeito Municipal de Analândia, convidando para o Desfile Cívico em
comemoração ao 110º aniversário da cidade, dia 24/06/2007; 6) – Of. Gab. Nº
119/07, do Deputado Federal Vanderlei Macris, encaminhando cópia do Ofício Ga.
Nº 118/07, encaminhado ao Ministro da Educação Fernando Haddad, referente à
implantação de cursos na USP – Campus Pirassununga; 7) – Ofício nº 16GB026/230/07, do Comandante do Posto de Bombeiros de Pirassununga, referente à
indicação dos representantes do Posto de Bombeiros para serem agraciados com o
Título de Bombeiro do Ano; 8) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga e
da Provedoria da Santa Casa, para a Inauguração da “Ala de Observação” do
Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 9) – Convite da
Associação Sócio Educativa Projeto Futuro para o ciclo de palestras da II Semana
Antidrogas, dias 26 a 29/06/2007, no Salão Paroquial da Igreja Bom Jesus dos
Aflitos; 10) – Requerimento do Grupo Fé Política, solicitando uma cópia do Projeto
de Lei nº 02/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
visa alterar o artigo 28 da Lei Orgânica do Município; 11) – Requerimento da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, Presidente da Comissão de Estudos
solicitando a prorrogação de prazo para encerramento dos trabalhos; 12) – Ofício do
Deputado Antonio Salim Curiati, em atenção ao Requerimento nº 217/2007, de
autoria de todos os Vereadores presentes, de apoio à reivindicação de reajuste
salarial para a categoria dos Policiais Civis e Militares; 13) – Ofício do Escritor e
Poeta Romancista, Oduvaldo Esposito, em atenção ao requerimento nº 193/2007,
de autoria do Vereador Valdir Rosa, de apoio a todos os escritores e poetas; 14) –
OFGD/FZEA/082, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP,
em atenção ao Requerimento nº 203/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar
Saggioratto, homenageando a realização do II Workshop de Engenharia de
Biossistemas; 15) – Ofício da Telefônica S/A, em atenção ao Requerimento nº
137/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, solicitando instalação de
Telefone de Uso Público no Bairro Jardim Verona II, neste município; 16) – Ofício do
CONSEG de Pirassununga, referente ao Ofício CP 100/2007, sobre a realização
das reuniões até o fim de 2007; 17) – Ofício CP 105/2007, do CONSEG de
Pirassununga, sobre a municipalização do trânsito no município de Pirassununga;
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18) – Ofício CP 107/2007, do CONSEG de Pirassununga, referente à aquisição de
motocicletas para uso da Polícia Militar de Pirassununga; 19) – Ofício CBH-MOGI nº
37/2007, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, convidando para a 33ª
Reunião Plenária Ordinária do CBH-MOGI, dia 22/06/2007, em Santa Cruz da
Conceição, conforme pauta e roteiro anexo, ocasião da inauguração da ETE
daquele município; 20) – Ofício FIN nº 023/2007, da Secretaria Municipal de
Finanças, acusando recebimento do Requerimento nº 198/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, congratulando-se à equipe de
funcionários da Secretaria Municipal de Finanças, pelo trabalho desenvolvido junto
à Administração Municipal; 21) – Of. SMS 105/2007, da Secretaria Municipal da
Saúde, encaminhando ata referente à audiência Pública do 1º Trimestre de 2007,
realizada em 28/05/2007. As indicações e pedidos de informações a seguir foram
encaminhados ao Executivo Municipal: 22) – Indicação nº 258/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ordene o setor competente
promover reparo no leito asfáltico da Rua Osmarina Sedeh Padilha, Vila Santa
Terezinha, tampando os buracos existentes; 23) – Indicação nº 259/2007, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que verifique juntamente com a
Comissão Municipal de Trânsito a possibilidade de ordenar a colocação de
sinalização e redutores de velocidade na Rua XV de Novembro, próximo à Escola
Infantil Monteiro Lobato; 24) – Indicação nº 260/2007, de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, para que verifique a possibilidade de junto à
Secretaria Estadual de Saúde, em convênio com o Município, reativar o Programa
“Mutirão Catarata e Retinopatia Diabética”, em prol dos Pirassununguenses que
necessitam desses atendimentos médicos; 25) – Indicação nº 261/2007, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, para que verifique a possibilidade de doar ou ceder em
comodato uma área de terra para que a Associação dos Militares Inativos e
Pensionistas de Pirassununga e Região Interiorana Adjacente no Estado de São
Paulo – ASMIPIR, construa sua sede própria; 26) – Indicação nº 262/2007, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que inclua o projeto de
construção da Avenida sobre o antigo leito da Fepasa uma passarela para
pedestres, próximo ao Supermercado São Francisco; 27) – Pedido de Informações
nº 46/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, sobre a aplicação de medicação
para o tratamento da Hepatite C no município. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 28) – Requerimento nº 218/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis
edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 51/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de
2008 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 29) –
Requerimento nº 219/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito
por mais oito edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
57/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA
II. Aprovado por unanimidade de votos; 30) – Requerimento nº 220/2007, de autoria
do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, e subscrito por mais seis edis, para ser
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 64/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual
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de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12/12/2005,
destinada a atender despesas com convênio firmado com o Ministério da Saúde
para aquisição de Medicamentos de Hipertensão e Diabetes. Aprovado por
unanimidade de votos; 31) – Requerimento nº 221/2007, de autoria do Vereador Dr.
Edgar Saggioratto, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 68/2007, 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 12/12/2005, destinada a atender
despesas com convênio firmado com o Ministério da Saúde para aquisição de
Medicamentos de Asma e Renite. Aprovado por unanimidade de votos; 32) –
Requerimento nº 222/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais cinco edis, a ser encaminhado ao Executivo
Municipal para que ordene seja cumprida a Lei nº 450-A/1966, notadamente para
que seja respeitado o salário mínimo profissional para a categoria de engenheiros e
arquitetos. Aprovado por unanimidade de votos; 33) – Requerimento nº 223/2007,
de autoria de todos os Vereadores, referente à implantação do convênio com o
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE junto à
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Neste momento, a Vereadora Cristina
Aparecida Batista usou da palavra solicitando a suspensão dos trabalhos para que
todos os Edis pudessem assinar o presente Requerimento. Logo, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão para colher a assinatura dos demais Vereadores. Reabertos os
trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação o Requerimento nº 223/2007, de
autoria de todos os Vereadores da Casa, o qual foi aprovado por unanimidade de
votos; 34) – Requerimento nº 224/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais seis edis, congratulando-se à Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga pelas inaugurações realizadas no Pronto Socorro. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº 225/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, referente à
desvalorização salarial dos profissionais de engenharia pertencentes ao quadro da
Prefeitura Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 36) –
Requerimento nº 226/2007, de autoria de todos os Vereadores da Casa, de
congratulações ao Secretário Estadual da Segurança Pública, bem assim ao
Delegado Titular de Pirassununga pelo brilhante trabalho durante a Operação
Strike. Aprovado por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 227/2007, de
autoria da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, e subscrito por mais sete edis,
referente às ações específicas de proteção ao meio ambiente, promovidas pelo
Ministério Público local. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº
228/2007, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, como Moção de Apoio a ser
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli, para
que interceda pela citricultura e envie esforços para se criar medidas estruturais e
políticas públicas ao setor cítrico, visando a pacificação e desenvolvimento da
cultura e as exportações brasileiras no setor, bem assim a manutenção de milhares
de empregos. Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº
229/2007, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, como Moção de Apoio a ser
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira
Jardim, para que interceda pela citricultura e envie esforços para se criar medidas
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estruturais e políticas públicas ao setor cítrico, visando a pacificação e
desenvolvimento da cultura e as exportações brasileiras no setor, bem assim a
manutenção de milhares de empregos. Aprovado por unanimidade de votos; 40) –
Requerimento nº 230/2007, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, como Moção de
Apoio a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Celso
Ubirajara Russomanno, para que interceda pela citricultura e envie esforços para se
criar medidas estruturais e políticas públicas ao setor cítrico, visando a pacificação e
desenvolvimento da cultura e as exportações brasileiras no setor, bem assim a
manutenção de milhares de empregos. Aprovado por unanimidade de votos; 41) –
Requerimento nº 231/2007, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, como Moção de
Apoio a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Antonio
Adolpho Lobbe Neto, para que interceda pela citricultura e envie esforços para se
criar medidas estruturais e políticas públicas ao setor cítrico, visando a pacificação e
desenvolvimento da cultura e as exportações brasileiras no setor, bem assim a
manutenção de milhares de empregos. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 232/2007, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, como Moção de
Apoio a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei
Macris, para que interceda pela citricultura e envie esforços para se criar medidas
estruturais e políticas públicas ao setor cítrico, visando a pacificação e
desenvolvimento da cultura e as exportações brasileiras no setor, bem assim a
manutenção de milhares de empregos. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr.
Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador José
Arantes da Silva, aparteado pelos Vereadores Juliano Marquezelli e Edgar
Saggioratto. Usou da palavra a seguir o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelos Vereadores Juliano Marquezelli, Valdir Rosa e
Vereadora Cristina Aparecida Batista. Inscrito, fez uso da palavra do Vereador
Juliano Marquezlli, o qual foi aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em seguida,
usou da palavra o próximo Vereador inscrito, Valdir Rosa, sendo aparteado pela
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto. Inscrita, manifestou-se também a
Vereadora Cristina Aparecida Batista. Apartearam os Vereadores Natal Furlan,
Juliano Marquezelli e Marcia Cristina Zanoni Couto. Foi aparteada também pelo
Vereador José Arantes da Silva, o qual foi contraparteado pelo Vereador Edgar
Saggioratto. Voltou com a palavra a Vereadora Cristina Batista, sendo novamente
aparteada pela Vereadora Marcia. Não havendo mais Vereadores inscritos, 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 51/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de
2008 e dá outras providências. Neste momento, o Vereador Valdir Rosa requereu
que a votação desse projeto fosse em bloco, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Foram apresentadas as Emendas nºs 01 a 08/2007 , as
quais receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes
pertinentes. Em primeira e segunda votação, o Projeto de Lei nº 51/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como as Emendas apresentadas; 02) –
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Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 57/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II. Foi apresentada a
Emenda Corretiva nº 01/2007, que já havia recebido parecer verbal favorável das
Comissões Permanentes pertinentes. Colocado em primeira e segunda votação, o
Projeto de Lei nº 57/2007 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
Emenda apresentada; 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
64/2007, 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 12/12/2005, destinada a atender despesas com convênio firmado com o
Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Hipertensão e Diabetes.
Aprovado por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 68/2007, 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 12/12/2005, destinada a atender despesas com convênio
firmado com o Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Asma e
Renite. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 72/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Fundação de Ensino Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 73/2007,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa declarar de
Utilidade Pública a Associação do Centro Comunitário Rural Taquari Córrego.
Aprovado por unanimidade de votos; 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
56/2007, de autoria do Vereador Dr. José Arantes da Silva, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de aparelho de aquecimento solar em casas populares. Retirado da
pauta dos trabalhos a pedido do autor, Vereador José Arantes da Silva; 08) –
Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 74/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, que visa declarar de Utilidade Pública a FUNPEP – Pequenos
Escritores de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 09) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei nº 75/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Pode Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
destinado a atender despesas com o convênio firmado com a União, referente ao
Programa Atenção Integral à Família – PAIF. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se havia
Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, fez uso da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrita, manifestou-se a Vereadora
Cristina Aparecida Batista. Não havendo mais Vereadores inscritos e 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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