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

Ata nº 2474 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 19 de novembro de 2007. Aos dezenove 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 2474ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes
Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar
Saggioratto, José Arantes da Silva, Marcia Cristina Zanoni Couto, 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 2473, da Sessão Ordinária de
12.11.2007, 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: Neste momento o
Vereador Edgar Saggioratto pediu a dispensa da leitura do Expediente e Indicações,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo em seguida o Senhor
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente. 01) – Prospectos do IBRAP Instituto Brasileiro de Administração Pública, sobre Cursos “A Avaliação de
Desempenho”, “Como Trabalhar a Defesa no Processo Disciplinar”, “Tesouraria na
Administração Pública”, “Curso teórico com abordagem prática Retenções” e
“Cerimonial e Organização de Eventos Públicos”; 02) – Prospecto do INNAM –
Instituto Nacional de Assessoria dos Municípios, sobre Encontro dirigido a todos os
envolvidos com a excelência da Administração Pública Municipal; 03) – Exemplar do
Jornal “Gazeta de Cotia” - Ano XXXIII – Nº 815 – Cotia – 10/10 à 23/11/2007; 04) –
Impresso da Federação dos Círculos de Trabalhadores Cristãos do Estado de São
Paulo – Ano XXI – Nº 141 – Setembro/Outubro – 2007; 05) – Exemplares “Jornal
da Câmara” e “Jornal do Senado”; 06) – Convite do Senhor Prefeito Municipal,
Ademir Alves Lindo e Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Roberto Donizetti
Bragagnollo, para participar da noite de abertura da 14ª Semana Thatu Pereira de
Música, dia 15/11/2007; 07) – E-mail da FAAP Pós-Graduação de Ribeirão Preto,
para participar da Palestra sobre Paulo Brusky “Arte, Arquivo e Utopia”, dia
21/11/2007 em Ribeirão Preto/SP; 08) – E-mail da Câmara Municipal de Bebedouro,
encaminhando Moção nº 153/2007, de autoria de todos os Vereadores, referente
ao Projeto de Lei nº 1135/91, que se encontra na Câmara dos Deputados, que
pretende legalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez e em qualquer idade
gestacional, caso haja risco de vida à mãe ou quando houver má formação fetal
incompatível com a vida; 09) – E-mail da União dos Vereadores do Estado de São
Paulo, para participar do Seminário “Caminhos para o Desenvolvimento
Sustentável”, dia 23/11/2007 em Porto Ferreira/SP; 10) – E-mail da Câmara
Municipal de Porto Ferreira, para participar do Seminário “Caminhos para o
Desenvolvimento Sustentável”, dia 23/11/2007 em Porto Ferreira/SP; 11) – E-mail
do Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados, Deputado Nelson Marquezelli, para participar de Audiência
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Pública para debater as conseqüências de ato da Secretaria do Tesouro Nacional,
na gestão do Senhor Fábio de Oliveira Barbosa; 12) – E-mail de Aline Cristina
Alves, referente insatisfações quanto ao Evento Feira das Noivas; 13) – E-mail da
MAC Eventos, para participar de Curso de Aprendizagem Acelerada de
Memorização, dias 29 e 30/11 em São Carlos e 05 e 06/12 em Rio Claro; 14) – Email de Edson Dias Santos, referente “Só o Poder Executivo pode Legislar sobre
Órgãos Públicos”; 15) – Ofício nº 103/2007-GP, do Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Holambra, Vereador Wilson Barbosa, para participar do
“Encontro Nacional de Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de São
Paulo”, dias 06 e 07/12/2007 na Estância Turística de Holambra; 16) – Ofício nº
36ºBPM/I-943/300/07 do Cap. PM Comandante, Denilson Natal Colombo,
encaminhando a relação nominal dos Policiais Militares que receberão o título
“Policial Militar do Ano”; 17) – Ofício nº 013 – 2007/2009, do 1º Secretário, Roberto
Therense Filho, comunicando a constituição da Diretoria Executiva do Clube
Pirassununga, eleita para o biênio 2007/2009, bem como os Presidentes dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal; 18) – Oficio D.G.C. - INIFIAN/PIRASSUNUNGA Nº
42/2007, do Diretor Geral do Campus de Pirassununga, Prof. Osmar Gonçalves,
agradecendo o convite para participar da Sessão Solene alusiva a entrega de
Títulos Honoríficos “Cidadão Pirassununguense” e justificando ausência; 19) –
Ofício S/Nº do Pastor Regional da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em
Pirassununga, Pr. Carlos José de Melo, para participar de evento denominado “Dia
da Bíblia”, dia 09/12/2007; 20) – Ofício Provedoria: 306/2007, do Provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, Otacílio José Barreiros, solicitando espaço
no Plenário da Câmara, para esclarecimento de todas as dúvidas que porventura
existam no tocante ao atendimento da população e a destinação de recursos,
sobretudo públicos, que são destinados a esta Entidade Filantrópica; 21) – Ofício
DPB nº 176/2007, dos Deputados Estaduais Donisete Braga e Rui Falcão,
comunicando que a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, recebeu em
agosto passado, o Projeto de Lei Complementar nº 48/2007, de autoria do
Executivo, que transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) em
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento e Energia; 22) – Requerimento
dos Senhores Adilson José Tuckmantel Marangon e Ailton José Tuckmantal
Marangon, referente proposição de abertura de Comissão Especial de Inquérito –
CEI para a apuração dos motivos de não emissão de certidões para licenciamento
de empreendimento Comercial e Industrial; 23) – Ofício nº 78/07 – PGM, do
Procurador do Município, Rodrigo Franco de Toledo, em atenção do Pedido de
Informações nº 81/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
referente aos Engenheiros e Arquitetos que estão regularmente inscritos no setor
competente da Municipalidade; 24) – Ofício GAB Nº 716/2007, do Secretário
Municipal de Administração, Jorge Luis Lourenço, em atenção ao Ofício nº
01045/2007, através do qual solicita informação se a Prefeitura possui conta
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bancária específica para depósito de inscrições de concursos públicos, na qual
encaminha cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Finanças a respeito;
25) – Ofício nº 112/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 138/2007, que visa autorizar a celebração de convênios objetivando a
implantação do Posto de Atendimento ao Empreendendor no Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 26) – Ofício nº 113/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 139/2007, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de R$
511.000,00 (quinhentos e onze mil reais), destinado a atender despesas da rede de
ensino fundamental. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 114/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 140/2007, que
visa autorizar a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o
limite de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), destinado a atender
despesas com o atendimento de contrato para fornecimento de mão-de-obra a ser
utilizada na aplicação de massa asfáltica em CBQU. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 28) – Ofício
nº 115/2007, do Executivo Municipal, solicitando que essa Casa de Leis apresente
proposta legislativa no sentido de corrigir o endereço da Creche Municipal “Maria
Eugênia Pereira da Silva”, denominada através da Lei nº 3.030, de 7 de dezembro
de 2000; 29) – Projeto de Lei nº 141/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, visa dar nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3.030 de 7 de
dezembro de 2000. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres. As indicações a seguir foram encaminhadas ao
Executivo Municipal: 30) – Indicação nº 434/2007, de autoria dos Vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Natal Furlan, para que estude a possibilidade de
encaminhar a esta Casa de Leis alterações à Lei Complementar nº 73/2007 (Lei de
Zoneamento Municipal), outrossim que seja criada uma Comissão Permanente do
Plano Diretor para tratar de assuntos referentes ao Zoneamento do Município com
membros do Poder Executivo, CREA/SP, Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos de Pirassununga – AREA, OAB, ONGs, Associações Ambientais e
demais Associações representativas; 31) – Indicação nº 435/2007, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que estude a possibilidade de enviar a
esta Casa de Leis, Projeto de Lei que autoriza a celebração de Convênio entre o
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP e a Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, visando a arrecadação facultativa de contribuição financeira e dá
outras providências; 32) – Indicação nº 436/2007, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que estude a possibilidade de implantar em nosso Município
programas de inclusão digital com acesso gratuito à INTERNET para contribuir com
o desenvolvimento de nossas comunidades; 33) – Indicação nº 437/2007, de autoria
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da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que a Lei Municipal nº 3.304/2004,
seja regulamentada para fixar a destinação de pilhas, baterias e lâmpadas, bem
assim, sejam criados programas para evitar o descarte das mesmas no lixo
doméstico e aterro sanitário; 34) – Indicação nº 438/2007, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, para que ordene a construção de uma quadra de bocha e uma
quadra esportiva na Vila Brás, bem assim reformar a área de lazer existente; 35) –
Indicação nº 439/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que ordene a
construção de um campo de malha, bem assim, a reforma do vestiário no Campo de
Futebol do Bairro Córrego do Taquari; 36) – Indicação nº 440/2007, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, para que verifique a possibilidade de doar área existente
na Rodovia Anhanguera, proximidades da Faculdade Anhanguera, para a Instituição
de Ensino, com objetivo de construir praça e estacionamento de veículos para os
alunos que estudam naquela Faculdade; 37) – Indicação nº 441/2007, de autoria do
Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que promova a limpeza geral nas ruas e
terrenos baldios localizados na Vila São Pedro; 38) – Indicação nº 442/2007, de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que realize a abertura de rua,
visando a conexão das Ruas Amundson Aily, localizada no Bairro Jardim Olímpio
Felício, com a Rua Eurico Neves Mendes, localizada na Vila Brás, proporcionando
melhor acesso entre os dois Bairros; 39) – Indicação nº 443/2007, de autoria do
Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que possibilite antecipar a liberação do valor
do ticket (vale alimentação) para o dia 20 de cada mês, possibilitando o uso do
numerário juntamente com o dinheiro do pagamento, quando das compras
realizadas pelos servidores; 40) – Indicação nº 444/2007, de autoria do Vereador
Valdir Rosa, para que ordene a manutenção das lombadas da Rua Pereira Bueno,
bem assim, a pintura das mesmas; 41) – Indicação nº 445/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que promova operação “tapa
buracos” nos Bairros Jardim Rosim, Jardim do Lago e Jardim dos Eucaliptos; 42) Indicação nº 446/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que determine os reparos necessários nos postes existentes nas vielas da Vila
Esperança e Jardim São Lucas, substituindo, inclusive, as lâmpadas que se
encontram queimadas; 43) – Indicação nº 447/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que determine a limpeza geral da viela
existente entre a Avenida América do Sul e Rua Alcebiades Bertolini, Jardim São
Lucas; 44) – Indicação nº 448/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que dote as ruas do Loteamento Jardim Residence Rio Verde, dos
serviços de coleta de lixo; 45) - Indicação nº 449/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que dote a Marginal Benedicto Nicotero
(Anel Viário) de sinais de trânsito, minimizando as probabilidades de acidentes,
devido ao grande fluxo de veículos que transitam por aquela via pública; 46) Indicação nº 450/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que instale placa de trânsito, limitando o prazo de estacionamento defronte ao
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Serviço de Atendimento Especializado – SAE (Secretaria da Saúde), por um
período de 50 minutos, ou menos, sob pena de multa de trânsito. Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 47) – Requerimento nº 516/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove
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 125/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de ação na Lei nº 3.470, de 30 de
junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, 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 (Iluminação
Pública no Município). Aprovado por unanimidades de votos; 48) – Requerimento nº
517/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais nove 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 126/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente 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 (Iluminação Pública no Município). Aprovado
por unanimidades de votos; 49) – Requerimento nº 518/2007, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove 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 140/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de
R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), destinado a atender despesas
com o atendimento de contrato para fornecimento de mão-de-obra a ser utilizada na
aplicação de massa asfáltica em CBQU. Aprovado por unanimidades de votos; 50)
– Requerimento nº 519/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, 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 141/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, visa dar
nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3.030 de 7 de dezembro de 2000. Aprovado por
unanimidades de votos; 51) – Requerimento nº 520/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao Ginasta Rafael Fuzaro pelo excelente desempenho no “Troféu
São Paulo” pela Federação Paulista de Ginástica Olímpica e ao Prof. Marcos
Fuzaro pelo excelente treinamento dispensado a seus atletas. Aprovado por
unanimidade de votos; 52) – Requerimento nº 521/2007, de autoria dos Vereadores
Cristina Aparecida Batista e Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Jornal “O Movimento” pelo transcurso dos
73 anos de existência, dando-se conhecimento ao seu Diretor João Batista Marques
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Neto. Aprovado por unanimidade de votos; Neste momento, o Vereador Valdir Rosa
requereu que os Requerimentos nºs 522 a 528/2007 fossem apreciados em bloco,
por tratarem da mesma matéria, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. 53) – Requerimento nº 522/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Célio Alves de Araújo. Aprovado por unanimidades de votos; 54) – Requerimento nº
523/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Maria Aparecida Assef. Aprovado por unanimidades
de votos; 55) – Requerimento nº 524/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Otávio Spinelli.
Aprovado por unanimidades de votos; 56) – Requerimento nº 525/2007, de autoria
do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Ormindo Ferreira de Almeida. Aprovado por unanimidades de votos; 57) –
Requerimento nº 526/2007, de autoria dos Vereadores Valdir Rosa e Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor José Luis Mangetti.
Aprovado por unanimidades de votos; 58) – Requerimento nº 527/2007, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Albertina
Scheffer Schmidt. Aprovado por unanimidades de votos; 59) - Requerimento nº
528/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Odilon Silva Mizael. Aprovado por unanimidades de votos. 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. Em seguida, inscrito usou da palavra o
Vereador José Arantes da Silva. Usou da palavra também o Vereador Valdir Rosa,
sendo aparteado pelo Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrito usou da
palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, sendo aparteada pelo Vereador
Valdir Rosa. Por fim, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente Vereador
José Arantes da Silva para fazer uso da palavra na tribuna o Vereador Nelson
Pagoti. 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 125/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de ação na Lei nº 3.470, de 30 de
junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, para atender
convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria
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de Economia e Planejamento, com recursos financeiros a fundo perdido (Iluminação
Pública no Município). 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
125/2007 foi aprovado por unanimidades de votos, bem como a Emenda
apresentada; 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 126/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente 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 (Iluminação Pública no Município). 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 126/2007 foi
aprovado por unanimidades de votos, bem como a Emenda apresentada; 03) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 140/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abrir crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, até o limite de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos
reais), destinado a atender despesas com o atendimento de contrato para
fornecimento de mão-de-obra a ser utilizada na aplicação de massa asfáltica em
CBQU. Aprovado por unanimidades de votos; 04) - Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 141/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
visa dar nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3.030 de 7 de dezembro de 2000.
Aprovado por unanimidades de votos; 05) - 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).
Neste momento a Vereadora Cristina Aparecida Batista requereu a suspensão dos
trabalhos por 10 minutos. Antes de ser apreciado o pedido da Vereadora Cristina, o
Vereador José Arantes da Silva pediu esclarecimentos do motivo da suspensão dos
trabalhos. Esclarecido o solicitado, o pedido de suspensão dos trabalhos foi
deferido. Reaberto os trabalhos o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que
procedesse com a leitura das Emendas nºs 09 a 23/2007 e Sub Emenda a Emenda
nº 06/2007 apresentadas ao Projeto, as quais foram lidas e dado pareceres verbais
favoráveis pelas Comissões Permanentes. A seguir o Vereador Edgar Saggioratto
solicitou que a votação das Emendas fosse de forma individual sem prejuízo do
Projeto original e das Emendas apresentadas e aprovadas em primeira discussão,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo o Projeto de Lei
Complementar nº 01/2007, foi aprovado por unanimidade de votos em segunda
discussão, bem como, as Emendas nºs: 12/2007; Sub Emenda a Emenda nº
06/2007; 14/2007; 18/2007 e 19/2007 e foram rejeitadas por unanimidade de votos
as Emendas nºs: 09/2007; 10/2007; 11/2007; 13/2007; 15/2007; 16/2007; 17/2007;
20/2007; 21/2007; 22/2007 e 23/2007. 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
105/2007, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa
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do Município para o exercício financeiro de 2008. Retirado da pauta ante falta de
pareceres das Comissões Permanentes da Casa. 07) - Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 129/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, dispõe sobre a erradicação da planta murraya paniculata (murta) no
Município de Pirassununga. Neste momento, a Vereadora Cristina Aparecida Batista
requereu que fosse adiada por duas sessões a discussão de referido projeto, sendo
seu pedido aprovado por unanimidades 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 a Vereadora inscrita, Marcia Cristina Zanoni
Couto. Inscrito usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Usou
da palavra o Vereador inscrito José Arantes da Silva. Inscrito, também usou da
palavra o Vereador Sidnei Aparecido Pires. Por fim, usou da palavra o Vereador
Valdir Rosa. Antes de encerrar a sessão, o Senhor Presidente comunicou os
Senhores Vereadores que o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de
Lei nº 105/2007, em atendimento ao pedido do Vereador Valdir Rosa, ficou fixado
até o dia 23/11/2007. Em seguida o Sr. Presidente comunicou os Senhores
Vereadores e o público presente que no dia 26 de novembro de 2007, às 19 horas,
nesta Casa de Leis, haverá Audiência Pública, a ser promovida pelo Gestor do
Sistema de Saúde do Município, que apresentará a análise e o relatório do
montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativo ao 3º trimestre do ano
de 2007. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. 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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