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Ata nº 2444 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 23 de abril de 2007. Aos vinte e três 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
2444ª 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 2443, da Sessão Ordinária de 16.04.2007, 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”;
“Jornal dos Professores”; “Recap Notícias”; “Radis – Comunicação em Saúde”;
Revista “Crefito-3”; 02) – Prospectos dos Cursos do IBRAP – Instituto Brasileiro de
Administração Pública; GDAM – Geração de Desenvolvimento em Administração
Municipal; DAP – Desenvolvimento em Administração Pública; UNV – União
Nacional dos Vereadores; INM – Instituto Nacional Municipalista; e INNAM –
Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios; 3) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a inauguração do Campo de Futebol “Orlando Dias
Lacerda”, dia 29/04/2007, na Vila Santa Fé; 4) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para a posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, dia 24/04/2007, no Paço Municipal; 5) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, através da Secretaria Municipal
de Esportes, para a Cerimônia de Encerramento e entrega de premiação dos Jogos
Abertos de Pirassununga 2007, dia 26/04/2007, no Ginásio de Esportes do CEFE
Médici; 6) – E-mail encaminhando folder do Curso Habilitação de Pregoeiros, da
CVI Cursos; 7) – E-mail encaminhando prospecto do curso de Contabilidade Pública
do Inlegis; 8) – E-mail do IBRAP encaminhando prospecto do Curso de Processo
Legislativo Municipal, em Ribeirão Preto, de 24 a 25/04/2007; 9) – Convite para as
comemorações do 54º Aniversário Político-Administrativo do Município de Santa
Cruz da Conceição (programação anexa); 10) – Programação do Seminário
“Neutralização de Emissões de Carbono”, na Assembléia Legislativo do Estado de
São Paulo, dia 24/04/2007; 11) – E-mail encaminhando informações sobre o Projeto
Girassol/Faculdade Municipal Via Satélite; 12) – Ofício nº 098/2007, do Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, encaminhando projeto de adequação da
ETE Santa Fé; 13) – Ofício da Diretoria da FZEA/USP, justificando ausência do
Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior à Audiência Pública do dia 19/04/2007; 14) – Email do Comandante Interino da 3ª Cia de Polícia Militar de Pirassununga, 1º Ten.
PM Ricardo Roberto Tofanelli, referente manifestação do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pirassununga defronte à Câmara Municipal visando reposição
salarial; 15) – Ofício 05/07, do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, referente manifestação defronte à Câmara Municipal visando
reposição salarial; 16) – Telegrama nº Ref: 006984, do Ministério da Saúde,
informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao
município de Pirassununga; 17) – E-mail da Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado, referente divulgação Consulta Popular para o PPA 20082011; 18) – Convite da FZEA/USP, para reunião no Campus da USP de
Pirassununga, sobre as propostas de novos cursos de graduação; 19) – Ofício
36/2007, da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, em atenção ao
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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; 20) – Of. Pres. Circ. Ext. Nº 004/2007-CLP, da
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, informando nova
presidência; 21) – Ofício do Deputado Estadual Celso Giglio, encaminhando artigo
de sua autoria publicado no Jornal Folha de São Paulo, cujo tema é o PAC –
Programa de Aceleração do Crescimento e o Municipalismo; 22) – Ofícios do
Corretor de Seguros, Wilson Nogueira, de São José dos Campos, referente
denominação de logradouro público em homenagem aos corretores de seguros; 23)
– Ofício do Deputado Estadual Celso Giglio, reforçando convite para o 51º
Congresso Estadual de Municípios, dias 23 a 28 de abril, na cidade de Campos do
Jordão/SP; 24) – Íntegra do primeiro pronunciamento do Deputado Federal Paulo
Maluf, no plenário da Câmara dos Deputados, em 15/02/2007; 25) – Ofício Gab. Nº
236/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
29/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o
atendimento às crianças no período da manhã na EMEI “Profª Lenira Papa”; 26) –
Ofício nº 43/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu nº 38/2007, 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, para
implantação e desenvolvimento do Projeto Práticas Corporais e Atividade Física.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 27) – Ofício nº 44/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 39/2007, que visa autorizar a 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 45/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 40/2007, que
visa autorizar 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 45/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
31/2007, que visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007, para construção de interceptor de esgoto
na Zona Leste. Encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, para
análise e possível emissão de emenda corretiva; 30) – Ofício nº 46/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
33/2007, que visa autorizar a alteração do Plano Plurianual de Investimentos para o
período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para reforma e
ampliação da estação de tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Encaminhado à
Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, para análise e possível emissão de
emenda corretiva; 31) – Ofício nº 47/2007, do Executivo Municipal, encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 34/2007, que 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.
Encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, para análise e
possível emissão de emenda corretiva; 32) – Ofício nº 48/2007, do Executivo
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Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 41/2007, 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 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria,
para darem os pareceres; 33) – Ofício nº 49/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 42/2007, que 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. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 34) – Ofício
nº 50/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
43/2007, que 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 35) – Ofício nº 51/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 45/2007, que
visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos,
nativos e pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2007.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 36) – Ofício nº 52/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 46/2007, que visa reajustar em 5%
(cinco por cento) os vencimentos dos servidores municipais do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2007. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
37) – Ofício nº 53/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu nº 47/2007, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos
econômico-financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria,
para darem os pareceres; 38) – Ofício nº 54/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 44/2007, que visa combater o
nepotismo no âmbito do Poder Executivo no Município de Pirassununga.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 39) – Projeto de Lei, que recebeu nº 48/2007, de autoria desta
Mesa Diretora, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos
servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de
maio de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 40) – Projeto de Lei, que recebeu nº 49/2007, de
autoria desta Mesa Diretora, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Pirassununga,
a partir de 1º de maio de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 41) – Projeto de Lei, que recebeu
nº 50/2007, de autoria desta Mesa Diretora, que visa reajustar em 5% (cinco por
cento) os subsídios dos Vereadores à Câmara Municipal de Pirassununga, a partir
de 1º de maio de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 42) – Projeto de Decreto
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Legislativo, que recebeu nº 02/2007, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa
conceder ao Ten Cel Int Walter Camargo Testoni, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 43) – Projeto de Lei, que recebeu
nº 37/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa denominar de “Orlando
Dias Lacerda”, o Campo de Futebol localizado na Rua Santa Inês, esquina com a
Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Fé, neste Município. 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: 44) – Indicação nº 179/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que determine o asfaltamento das ruas do Jardim Bela
Vista, dando prioridade para aquelas que são utilizadas pelos ônibus coletivos,
minimizando o problema da poeira; 45) – Indicação nº 180/2007, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ordene a fiscalização e
conseqüentes providências ao ferro-velho situado à Rua Sebastião Silveira Franco,
Vila Constituição; 46) – Indicação nº 181/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que determine a realização dos serviços
necessários, visando adequar o alinhamento da guia, que está construída para
dentro do leito asfáltico; 47) – Indicação nº 182/2007, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que a Administração tome providências e
realize os reparos necessários no Jardim São Fernando; 48) – Indicação nº
183/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que determine
intimar os proprietários de lotes de terrenos que se encontram sujos para que
promovam a limpeza, sob pena de incidirem nas penalidades previstas em Lei; 49)
– Indicação nº 184/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para
que determine o setor competente promover o recapeamento da Rua Antonio de
Souza Mourão, Vila Pinheiro; 50) – Indicação nº 185/2007, de autoria do Vereador
Dr. Edgar Saggioratto, para que realize estudos e aplicação de uma cobrança mais
equitativa entre os contribuintes que produzem lixo biológico; 51) – Indicação nº
186/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, encaminhando AnteProjeto referente ao Lixo Biológico para estudo e que encaminhe a propositura para
apreciação desta Casa de Leis; 52) – Indicação nº 187/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que volte a incluir na programação de
eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a realização da Semana “Dr.
Fernando Costa”; 53) – Indicação nº 188 /2007, de autoria do Vereador Nelson
Pagoti, para que verifique a possibilidade de implantar em nosso município
Faculdade Municipal, “Projeto Girassol”; 54) – Indicação nº 189/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que ordene a limpeza de imóveis
pertencentes à municipalidade no Parque Clayton Malaman; 55) – Pedido de
Informações nº 34/2007, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sobre a execução e conservação das Estradas Municipais; 56) – Pedido de
Informações nº 35/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
sobre os casos de dengue do município; 57) – Pedido de Informações nº 36/2007,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente à construção
de uma área de lazer no Parque Clayton Malaman. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 58) – Requerimento nº 116/2007, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, para ser
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 17/2007, de autoria do
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Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 –
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 (Construção de Estação
Elevatória de Esgoto). Aprovado por unanimidade de votos; 59) – Requerimento nº
117/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 18/2007, de
autoria do Executivo Municipal, 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
(Construção de Estação Elevatória de Esgoto). Aprovado por unanimidade de votos;
60) – Requerimento nº 118/2007, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais seis edis, para ser aprecidado sob regime de urgência o Projeto
de Lei nº 22/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 3.470,
de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007,
incluindo o projeto de recuperação asfáltica do Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) – Requerimento nº 119/2007, de autoria do Vereador
José Arantes da Silva, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime
de urgência o Projeto de Lei nº 23/2007, de autoria do Executivo Municipal, 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, incluindo o projeto de recuperação asfáltica do
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 62) – Requerimento nº 120/2007,
de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais cinco
edis, para ser aprecidado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 25/2007, de
autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos;
63) – Requerimento nº 121/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni
Couto, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 26/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente,
destinado a atender despesas com aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para o Programa Bolsa Família. Aprovado por unanimidade de votos;
64) – Requerimento nº 122/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni
Couto, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 28/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007, para atender despesas com o Convênio
firmado com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à Família – PAIF.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 123/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais seis edis, para ser
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 29/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial,
destinado a atender despesas com o Convênio firmado com a União, referente ao
Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) – Requerimento nº 124/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciada em 1ª Discussão a
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 30/2007, 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, para
construção de interceptor de esgoto na Zona Leste. Aprovado por unanimidade de
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votos; 67) – Requerimento nº 125/2007, de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado em 1ª Discussão o
Projeto de Lei nº 33/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
alteração do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei
nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para reforma e ampliação da estação de
tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 68) –
Requerimento nº 126/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de
Lei nº 37/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, que visa denominar de
“Orlando Dias Lacerda”, o Campo de Futebol localizado na Rua Santa Inês, esquina
com a Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Fé, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) – Requerimento nº 127/2007, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para serem apreciados
sob regime de urgência os Projetos de Leis nºs 45, 46 e 47, de autoria do Executivo
Municipal, e 48, 49 e 50/2007, de autoria da Mesa Diretora, que visam reajustar em
5% (cinco por cento) os vencimentos/subsídios dos servidores municipais ativos e
inativos e pensionistas, Prefeito, Vide-Prefeito, Secretários e Vereadores, bem como
autorizar o Executivo a reajustar os recursos econômico-financeiros transferidos aos
pensionistas municipais beneficiários do IPESP, a partir de 1º de maio de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) – Requerimento nº 128/2007, de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais seis edis, para que
seja prorrogada a sessão ordinária do dia 30 de abril de 2007 (segunda-feira) para o
dia 03 de maio de 2007 (quinta-feira), mantendo-se o mesmo horário, em virtude do
feriado do Dia do Trabalho. Aprovado por unanimidade de votos; 71) –
Requerimento nº 129/2007, de autoria dos Vereadores Cristina Aparecida Batista e
Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se aos moradores do
Jardim Eldorado pela limpeza e reflorestamento realizado dia 14 de abril de 2007.
Aprovado por unanimidade de votos; 72) – Requerimento nº 130/2007, de autoria
dos Vereadores José Arantes da Silva e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por
mais sete edis, congratulando-se ao Monsenhor Otávio Dorigon, pelos 80 anos de
vida recém completados, pelos 53 anos de vida sacerdotal e 43 anos de paroquiato
junto à Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Aprovado por unanimidade de
votos; 73) – Requerimento nº 131/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freita Bruno, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se com a Presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga, pela brilhante gestão frente à
entidade da classe. Aprovado por unanimidade de votos; 74) – Requerimento nº
132/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor Adão Aparecido Martins
de Paulo. Aprovado por unanimidade de votos; 75) – Requerimento nº 133/2007, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de pesar pelo passamento do Senhor Acácio Pereira de Godoy. Aprovado por
unanimidade de votos; 76) – Requerimento nº 134/2007, de autoria do Vereador
Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Senhor Disnei Bueno. Aprovado por unanimidade de votos; 77) –
Requerimento nº 135/2007, de autoria de todos os Vereadores desta Casa de Leis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor Daniel Caetano do Carmo.
Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, fez-se um minuto de silêncio
em homenagem ao Professor Daniel Caetano do Carmo, a pedido do Vereador
José Arantes da Silva. A seguir, o Sr. Secretário prosseguiu com a leitura dos
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Requerimentos: 78) – Requerimento nº 136/2007, de autoria de todos os
Vereadores desta Casa de Leis, consignando votos de pesar pelo passamento da
Senhora Mercedes Negrisolli Almeron. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr.
Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrita, usou da palavra a Vereadora
Cristina Aparecida Batista, sendo aparteada pelo Vereador Juliano Marquezelli. Fez
uso da palavra também o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. A
seguir, usou da palavra a Vereadora inscrita, Marcia Cristina Zanoni Couto. Em
seguida, inscrito, fez uso da palavra o Vereador José Arantes da Silva. Inscrito,
manifestou-se o Vereador Edgar Saggioratto. A seguir, usou da palavra o Vereador
inscrito, Wallace Ananias de Freitas Bruno. Manifestou-se em seguida o Vereador
inscrito, Valdir Rosa. Após a manifestação do Vereador Valdir Rosa, assumiu a
direção dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador José Arantes da Silva, para fazer
uso da palavra na tribuna o Vereador Nelson Pagoti. Usou da palavra o Vereador
Nelson Pagoti, sendo aparteado pelos Vereadores Valdir Rosa, Edgar Saggioratto,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e novamente pelo Vereador Edgar Saggiotatto.
Após reassumir a Presidência e 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 17/2007, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de
2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 (Construção de Estação
Elevatória de Esgoto). Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 18/2007, de autoria do Executivo
Municipal, 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 (Construção de Estação
Elevatória de Esgoto). Aprovado por unanimidade de votos; 03) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 22/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007, incluindo o projeto de recuperação
asfáltica do Município. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2007, que
recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes pertinentes. Em
primeira e segunda votação, o Projeto de Lei nº 22/2007 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a Emenda Corretiva apresentada; 04) – Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 23/2007, de autoria do Executivo
Municipal, 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, incluindo o projeto de
recuperação asfáltica do Município. Foi apresentada Mensagem Aditiva ao Projeto
de Lei nº 23/2007, de autoria do Executivo Municipal. Em primeira e segunda
discussão e votação, a Mensagem Aditiva foi aprovada por unanimidade de votos,
ficando prejudicado o Projeto original; 05) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 25/2007, de autoria do Executivo Municipal, 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. Foi
apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2007, que recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes pertinentes. Em primeira e segunda
votação, o Projeto de Lei nº 25/2007 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda Corretiva apresentada; 06) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 26/2007, de autoria do Executivo Municipal, de autoria do
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Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, destinado a atender despesas com
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Programa Bolsa
Família. Aprovado por unanimidade de votos; 07) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 28/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007, para atender despesas com o Convênio
firmado com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à Família – PAIF.
Foi apresentada a Emenda Aditiva nº 01/2007 e a Emenda Corretiva nº 01/2007, as
quais receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes
pertinentes. Em primeira e segunda votação, o Projeto de Lei nº 28/2007 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como as Emendas apresentadas; 08) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 29/2007, de autoria do
Executivo Municipal, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito adicional especial, destinado a atender despesas com o
Convênio firmado com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à
Família – PAIF. Aprovado por unanimidade de votos; 09) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 37/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, que
visa denominar de “Orlando Dias Lacerda”, o Campo de Futebol localizado na Rua
Santa Inês, esquina com a Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Fé, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 10) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 45/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa
reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos, nativos e
pensionistas do Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2007. Neste momento,
em virtude dos Projetos de Leis nºs 45 a 50/2007 tratarem da mesma matéria, o
Vereador Valdir Rosa requereu que os mesmos fossem apreciados e votados em
bloco, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos; 11) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 46/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos
servidores municipais do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, a
partir de 1º de maio de 2007; 12) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 47/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a reajustar os recursos econômico-financeiros transferidos aos pensionistas
municipais beneficiários do IPESP; 13) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto
de Lei nº 48/2007, de autoria desta Mesa Diretora, que visa reajustar em 5% (cinco
por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de
Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2007; 14) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 49/2007, de autoria desta Mesa Diretora, que visa reajustar em
5% (cinco por cento) os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2007; 15) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 50/2007, de autoria desta Mesa Diretora,
que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os subsídios dos Vereadores à Câmara
Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2007. Conforme requerimento
verbal do Vereador Valdir Rosa, aprovado anteriormente, os Projetos de Leis nº 45
a 50/2007 foram apreciados em bloco e aprovados por unanimidade de votos; 16) –
Segunda 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; 17) – Segunda
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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. (com Emenda). Aprovado por unanimidade de
votos; 18) – Segunda 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. Aprovado por unanimidade de votos;
19) – Segunda 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. Aprovado por unanimidade de
votos; 20) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 30/2007, 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, para construção de interceptor de esgoto na Zona Leste. Foi apresentada
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 30/2007, de autoria do Executivo Municipal.
Colocada em primeira discussão e votação, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
nº 30/2007 foi aprovada por unanimidade de votos; 21) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 33/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
alteração do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 – Lei
nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para reforma e ampliação da estação de
tratamento de esgoto da Vila Santa Fé. Usou da palavra o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, requerendo o adiamento da apreciação do referido Projeto por
uma (01) sessão. Em votação, o pedido do Vereador Antonio Carlos foi aprovado
por unanimidade de votos, ficando adiada por uma (01) sessão a apreciação do
Projeto de Lei nº 33/2007. Terminada a Ordem do Dia, consultou o Sr. Secretário se
havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores
inscritos, o Sr. Presidente, Vereador Nelson Pagoti convidou os Senhores
Vereadores para a inauguração do Campo de Futebol na Vila Santa Fé, na Rua
Santa Inês com a Rua São Francisco de Assis, dia 29 de abril próximo, domingo, às
10 horas; transmitiu o convite também para a posse dos membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 24 de abril próximo, às
19,30 horas, no Salão de Vidro do Paço Municipal. 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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