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Ata nº 2448 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 21 de maio de 2007. Aos vinte e um dias do mês de maio do ano dois
mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
2448ª 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 2447, da Sessão Ordinária de 14.05.2007, 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 do Senado”; “Jornal da Câmara”;
“Jornal da Fequimfar”; “Jurista”; “Forças Novas”; “IBAM Noticiário”; Revista de
Administração Municipal, “Municípios” - IBAM; Revista “Conexão”; “RADIS –
Comunicação em Saúde”; 02) – Prospectos: Congressos do final do mês de
maio/2007, do IBRAM; “VI Congresso Sul-Americano de Agentes Públicos, do
IBRAM; Cursos e Congressos em 2007 – Junho, Julho, Agosto e Setembro, do
IRAM; Cursos IBRAP; Curso de Controle Interno com Auditores do TCE, em Porto
Alegre-RS; 03) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a
inauguração da reforma e ampliação da Creche Municipal “Dr. Paulo Masíglio”, no
Jardim Rosim, dia 24/05/2007; 4) – Ofício da EBPA – Empresa Brasileira de
Projetos Ambientais Ltda., oferecendo serviços de desenvolvimento de projetos
ambientais e de pareceres técnicos sobre a situação sócio-ambiental; 5) – Ofício da
Diretoria da FZEA-USP, agradecendo convite e justificando ausência do Diretor,
Prof. Dr. Holmer Savastano Junior, à Audiência Pública a ser realizada em
30/05/2007; 6) – Ofício do Conselho Comunitário de Segurança do Município de
Pirassununga, referente agendamento de reunião do CONSEG; 7) – E-mail
encaminhando prospecto do Curso de Direito do Consumidor, da ESA – Escola
Superior de Advocacia – Núcleo Pirassununga; 8) – Ofício do Sr. Cleber da Cunha
Soares, encaminhando biografia do Professor Roberto Caron, para possível
homenagem; 9) – E-mail de Selma Magalhães, solicitando atualização de dados
referentes ao município de Pirassununga; 10) – Ofício Circular/020/2007 – lasm, da
Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia das Moções nº 40/2007, de
autoria do Vereador Paulo Visoná, de apoio à manutenção do benefício da
aposentadoria aos portadores de deficiência que estejam dispostos a se
aventurarem no mercado de trabalho; e nº 41/2007, como moção de aplausos ao
Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, pela forma como conduziu as
negociações por ocasião da 10ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; 11) –
Convite da FAAP para o Seminário “Pensamento Estratégico Brasileiro – Mudanças
Climáticas Globais”, dia 21/05/2007, em Ribeirão Preto; 12) – Ofício
Circular/017/2007 – lasm, da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia
da Moção nº 39/2007, de autoria do Vereador Edson Antonio Pereira, referente ao
cumprimento da Resolução Normativa nº 229, de 08/08/2006; 13) – Ofício nº 106/07
(Circular), da Câmara Municipal de Piquete, encaminhando cópia da Moção nº
208/2007, de autoria do Vereador Claudinei Luiz de Moraes, como apoio às
reinvidicações dos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo, para
concessão de melhores reajustes salariais; 14) – Ofício nº 040/CSS/2006, do Centro
Social dos Suboficiais e Sargentos da AFA, agradecendo convite e justificando
ausência à Audiência Pública a ser realizada no dia 28/05/2007; 15) – Ofício ESA –
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N.P. - nº 14/07, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, Núcleo
Pirassununga, encaminhando prospecto do Curso de Direito do Consumidor; 16) –
Ofício Pres. Circ. Ext. Nº 004/2007, da Comissão de Legislação Participativa na
Câmara dos Deputados, informando nova Presidência; 17) – Requerimento da Sra.
Egle Pessoa Bezerra, através do Advogado Renato Parize de Souza, OAB/SP nº
184828, solicitando liberação do processo referente à Cassação de João Carlos
Sundfeld, pelo prazo de cinco dias, para fins de instrução em tese acadêmica; 18) –
Ofício nº 012/2007, do Executivo Municipal, encaminhando os Balancetes referentes
ao mês de abril de 2007, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 19) – Ofício nº
13/2007, do Secretário Municipal de Finanças, Leôncio Lelis de Carvalho,
encaminhando o Relatório da Receita Corrente Líquida referente ao primeiro
quadrimestre de 2007, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, conforme
solicitação do Ofício nº 0296/2007; 20) – Ofício nº 58/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 64/2007, 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 12/12/2005, destinada a atender despesas com convênio firmado
com o Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Hipertensão e
Diabetes. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 21) – Ofício nº 59/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 65/2007, que visa autorizar inclusão
de nova ação na Lei nº 3.470, de 30/06/2006 – Diretrizes Orçamentárias, para o
exercício vigente, destinada a atender despesas com convênio firmado com o
Ministério da Saúde para aquisição de Medicamentos de Hipertensão e Diabetes.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 22) – Ofício nº 60/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 66/2007, que visa autorizar a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender despesas
com convênio firmado com o Ministério da Saúde. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 23) – Ofício
nº 61/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
67/2007, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com entidades
assistenciais que especifica para destinação de subvenções sociais. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os
pareceres; 24) – Ofício nº 62/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu nº 68/2007, 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
12/12/2005, destinada a atender despesas com convênio firmado com o Ministério
da Saúde para aquisição de Medicamentos de Asma e Renite. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
25) – Ofício nº 63/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu nº 69/2007, que visa autorizar a inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de
30/06/2006 – Diretrizes Orçamentárias, para o exercício vigente, destinada a
atender despesas com convênio firmado com o Ministério da Saúde para aquisição
de Medicamentos de Asma e Renite. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 26) – Ofício nº 64/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº70/2007, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente,
destinado a atender despesas com convênio firmado com o Ministério da Saúde
para aquisição de Medicamentos de Asma e Renite. Encaminhado às Comissões
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Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 27) – Ofício
Gab. Nº 322/2007, do Executivo Municipal, solicitando certidão de exercício de
cargo de Prefeito, para fins de apresentação junto à Agência Bancária; 28) – Ofício
Gab. Nº 324/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 37/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente à
compra de mudas de palmeiras triangulares para plantação nas ruas da cidade; 29)
– Ofício Gab. Nº 325/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 38/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre a
instalação de câmeras de vigilância em diversos pontos da cidade; 30) – Projeto de
Lei, que recebeu nº 61/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, que visa denominar de “Maria Joaquim Garcia”, a Rua F, do Loteamento
denominado “Jardim Velloso”, neste município. Encaminhado à Comissão de
Justiça, Legislação e Redação da Casa, para dar parecer; 31) – Projeto de Lei, que
recebeu nº 62/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
visa denominar de “André Benine”, a Rua G, do Loteamento denominado “Jardim
Velloso”, neste município. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e
Redação da Casa, para dar parecer; 32) – Projeto de Lei, que recebeu nº 63/2007,
de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa proibir a utilização de produtos
conhecidos como “Cerol”, cortantes ou qualquer outro produto assemelhado, no
município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres. As indicações e pedidos de
informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 33) – Indicação
nº 220/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que
regulamente horário da coleta de lixo domiciliar na Vila Pinheiro e demais bairros do
município; 34) – Indicação nº 221/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que construa rampas para deficientes físicos, em todas as quadras de
esportes de nossa cidade; 35) – Indicação nº 222/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, para que construa uma Unidade Básica de Saúde para
atender os moradores da Vila Pinheiro, Jardim Leonor Cristina, Jardim Margarida,
Jardim Itália, Jardim Veneza e Vila São Judas Tadeu; 36) – Indicação nº 223/2007,
de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que ordene a construção
de galerias pluviais na Rua Cristiano Franco, Jardim Verona; 37) – Indicação nº
224/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que instale um pequeno
chalé, quiosque ou local destinado a orientação e informações turísticas na Praça
Central Conselheiro Antonio Prado ou proximidades; 38) – Indicação nº 225/2007,
de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que entre em contato com a
Elektro e Telefônica, a fim de viabilizar a possibilidade de substituir os postes
existentes nas principais avenidas e ruas da cidade, instalados nos canteiros
centrais, adaptando os cabos elétricos via subterrânea; 39) – Indicação nº
226/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que desaproprie uma
faixa de terras nos fundos do Posto da Polícia Rodoviária, para servir de caminho
aos trabalhadores das empresas localizadas naquela área industrial; 40) –
Indicação nº 227/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que seja
incluído no organograma de obras de recapeamento as ruas dos bairros localizados
acima do Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”; 41) – Indicação nº
228/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que contrate empresa
com especialidade em assessoria turística em nosso município; 42) – Indicação nº
229/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que disponibilize meio
de locomoção de menor porte, com saídas em horários estipulados defronte à Santa
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Casa de Misericórdia para pessoas que comprovadamente passaram por
atendimento médico; 43) – Indicação nº 230/2007, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, para que instale “tachões” entre as Ruas Luiz Papa Filho e Antonio
Pavani, Jardim Rosim, minimizando a probabilidade de ocorrência de acidentes no
local; 44) – Indicação nº 231/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que
dote o campo de bocha da ASCOBAR com piso sintético; 45) – Indicação nº
232/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, para que ordene o recapeamento
das ruas do Jardim Eldorado; 46) – Indicação nº 233/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que coloque iluminação pública no trecho
compreendido entre o Jardim das Laranjeiras e Cemitério Parque Bom Jesus; 47) –
Pedido de Informações nº 44/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli,
referente as obras do novo loteamento na Vila Guilhermina, na antiga Chácara
Lauro Pozzi. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 48)
– Requerimento nº 168/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais nove edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
34/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de
junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, para reforma e
ampliação da estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) – Requerimento nº 169/2007, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 35/2007, de autoria do Executivo Municipal, 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 e dá outras providências, para reforma e ampliação da
estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de
votos; 50) – Requerimento nº 170/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 39/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de 30/06/2006 – Diretrizes
Orçamentárias, para o exercício vigente, para implantação e desenvolvimento do
Projeto Práticas Corporais e Atividade Física. Aprovado por unanimidade de votos;
51) – Requerimento nº 171/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 40/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, destinado a
atender despesas com a implantação e o desenvolvimento do Projeto Práticas
Corporais e Atividade Física. Aprovado por unanimidade de votos; 52) –
Requerimento nº 172/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 42/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar a inclusão de nova ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2007 – Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006, para atender o Convênio
firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
objetivando a ampliação da área de atendimento da instituição aos portadores de
autismo. Aprovado por unanimidade de votos; 53) – Requerimento nº 173/2007, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove
edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 43/2007, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, destinado a atender Convênio firmado com o
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, objetivando a ampliação
da área de atendimento da instituição aos portadores de autismo. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) – Requerimento nº 174/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para ser apreciado
sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 60/2007, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, destinado a atender despesas com pavimentação asfáltica e
instalação de iluminação pública do trecho compreendido entre a Avenida Santos
Dumont e rotatória da Rua Alcindo Lébeis. Aprovado por unanimidade de votos; 55)
– Requerimento nº 175/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, e
subscrito por mais sete edis, congratulando-se ao Lar André Luiz pelo zelo com que
trata da alimentação escolar. Aprovado por unanimidade de votos; 56) –
Requerimento nº 176/2007, de autoria do Vereador Juliano Marqquezelli, e subscrito
por mais sete edis, a ser encaminhado ao representante legal do D.E.R., para que
estude a possibilidade de se capear com asfalto o acostamento da Rodovia Euberto
Nemézio Pereira de Godoy, consoante legislação própria. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº 177/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, a ser encaminhado ao
Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen, para que interceda por Pirassununga
visando a implantação de galerias de águas pluviais no Bairro Jardim Verona.
Aprovado por unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº 178/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, para que interceda
pela Associação Cultural, Recreativa e Esportiva Garotos da Zona Norte, buscando
junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional a doação de cerca de
dez computadores que permitirão a implantação de projetos de informática.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº 179/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira jardim, para que interceda
pelo município, visando a disponibilidade de um aparelho de ecocardiograma e um
aparelho de ultra-som com doppler colorido para a saúde pública de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) – Requerimento nº 180/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, a ser
encaminhado ao Deputado Federal Davi Zaia, para que interceda pela Associação
Cultural, Recreativa e Esportiva Garotos da Zona Norte, buscando junto ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Educacional a doação de cerca de dez computadores
que permitirão a implantação de projetos de informática. Aprovado por unanimidade
de votos; 61) – Requerimento nº 181/2007, de autoria dos Vereadores Natal Furlan,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais seis edis, a ser encaminhado ao Secretário Estadual de Gestão Pública,
ao Secretário Estadual de Transportes, ao Secretário Estadual de Esporte, Lazer e
Turismo e ao Deputado Federal Vanderlei Macris, para que intercedam por
Pirassununga visando a implantação de uma ciclovia em nosso município. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) – Requerimento nº 182/2007, de autoria do Vereador
Dr. Edgar Saggioratto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar
pelo passamento do Senhor Antonio Zanoni. Aprovado por unanimidade de votos;
63) – Requerimento nº 183/2007, de autoria dos Vereadores Cristina Aparecida
Batista e Valdir Rosa, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de pesar
pelo passamento da Senhora Edith Rodrigues de Souza Bezerra. Aprovado por
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unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 184/2007, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando
votos de pesar pelo passamento do Jovem Élcio Moraes Delfino. Aprovado por
unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 185/2007, de autoria do Vereador Dr.
Edgar Saggioratto, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Lydia Fachini Wegmüller. Aprovado por unanimidade de
votos. Neste instante, o Sr. Presidente solicitou um minuto de silêncio pelo
passamento do Senhor Antonio Zanoni, extensivo aos demais votos de pesar. Logo,
fez-se um minuto de silêncio. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente
Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrita, usou
da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, sendo aparteada pelo
Vereador Natal Furlan. A seguir, manifestou-se o próximo Vereador inscrito, Valdir
Rosa, o qual foi aparteado pelo Vereador Juliano Marquezelli. Após o
pronunciamento do Vereador Valdir, usou da palavra o Vereador inscrito, José
Arantes da Silva. Apartearam os Vereadores Juliano Marquezelli, Antonio Carlos
Bueno Gonçalves e Edgar Saggioratto. A seguir, inscrito, usou da palavra o
Vereador Edgar Saggioratto. Inscrito, manifestou-se o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, o qual foi aparteado pelo Vereador Valdir Rosa. Novamente
aparteou o Vereador Valdir Rosa. Após o Vereador Antonio Carlos usar da palavra,
manifestou-se a Vereadora inscrita, Cristina Aparecida Batista. Neste momento,
assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador José Arantes da Silva,
para fazer uso da palavra na tribuna o Vereador Nelson Pagoti. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Nelson Pagoti. Após reassumir a Presidência, o Vereador
Nelson Pagoti passou a palavra ao Vereador inscrito, Juliano Marquezelli, o qual foi
aparteado pelos Vereadores Valdir Rosa e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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 34/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa alterar a Lei nº
3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007,
para reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Foi
apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2007, a qual recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes pertinentes. Em primeira e segunda
votações, o Projeto de Lei nº 34/2007 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda Corretiva apresentada; 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 35/2007, de autoria do Executivo Municipal, 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 e dá outras providências, para reforma e ampliação da estação
de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 03)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 39/2007, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de
30/06/2006 – Diretrizes Orçamentárias, para o exercício vigente, para implantação e
desenvolvimento do Projeto Práticas Corporais e Atividade Física. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
40/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender despesas com a
implantação e o desenvolvimento do Projeto Práticas Corporais e Atividade Física.
Aprovado por unanimidade de votos; 05) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 42/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a
inclusão de nova ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007
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– Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006, para atender o Convênio firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, objetivando a ampliação
da área de atendimento da instituição aos portadores de autismo. Aprovado por
unanimidade de votos; 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
43/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender Convênio firmado com
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, objetivando a
ampliação da área de atendimento da instituição aos portadores de autismo.
Aprovado por unanimidade de votos; 07) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 60/2007, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a
atender despesas com pavimentação asfáltica e instalação de iluminação pública do
trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e rotatória da Rua Alcindo
Lébeis. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 44/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa combater o
nepotismo no âmbito do Poder Executivo no Município de Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 09) – Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 53/2007,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa denominar de
“Antonio Carlos Steola”, a Rua A, do Loteamento denominado Jardim Velloso, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 10) – Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 54/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
que visa denominar de “Angélico Berreta”, a Rua B, do Loteamento denominado
Jardim Velloso, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 11) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 55/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, que visa denominar de “Renato Cenzi”, a Rua C, do
Loteamento denominado Jardim Velloso, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 12) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 56/2007, de
autoria do Vereador Dr. José Arantes da Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade de
aparelho de aquecimento solar em casas populares. Solicitou Questão de Ordem o
Vereador Edgar Saggioratto, requerendo o adiamento do referido Projeto por 02
(duas) sessões. Colocado em votação, o pedido do Vereador Edgar Saggioratto foi
aprovado por unanimidade de votos. Logo, ficou adiada a apreciação do Projeto de
Lei nº 56/2007 por 02 (duas) sessão, a pedido do Vereador Edgar Saggioratto; 13) –
Primeira 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 SócioAmbiental Sementes do Amanhã – ASA II. Adiada a apreciação na forma do artigo
38, do Regimento Interno; 14) – Primeira Discussão do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 01/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, visa
alterar o artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos; 15) – Primeira Discussão do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica nº 02/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, visa
alterar o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, consultou o Sr. Secretário se
havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Valdir Rosa. Em seguida, também inscrito, manifestou-se o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Enfim, inscrito, usou da palavra o Vereador José
Arantes da Silva. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente
convidou os Vereadores e o público presente para a Audiência Pública a ser
promovida pelo Gestor do Sistema de Saúde do Município, que apresentará a
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análise e o relatório do montante e fontes de recursos aplicados no sistema relativo
ao 1º trimestre do ano de 2007, dia 28 de maio de 2007, segunda-feira próxima, às
19 horas, no Plenário desta Casa de Leis. 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 Roberto
Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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