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Ata nº 2481 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
25 de fevereiro de 2008. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
oito às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2481ª
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 2480 da sessão ordinária de 18 de fevereiro de 2008, 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 requereu
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) – Convite da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, para a Audiência Pública acerca do PLS 186/06, que propõe
o fim do Exame da Ordem como requisito para exercício profissional, a realizar-se no
dia 26/02/2008, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; 02) – Convite dos
Supermercados União Serv, para o lançamento da campanha “Estenda a sua mão
2008”, a realizar-se no dia 26/02/2008, no Salão do Asilo São Vicente, em
Pirassununga/SP; 03 – Convite do Executivo Municipal, para a inauguração do “Cristo
Redentor”, dia 27/02/2008, no Km 210 da Via Anhanguera, em Pirassununga/SP; 04)
– Convite do Presidente da União dos Vereadores do Brasil – UVB, Bento Batista da
Silva, para o “Encontro Nacional de Presidentes e Integrantes das Mesas Diretoras
das Câmaras Municipais”, a realizar-se nos dias 05 e 06/03/2008, em Brasília/DF; 05)
– E-mail da Escola Superior de Advocacia (Núcleo Pirassununga) – ESA,
encaminhado convite para o curso “O Sistema Recursal no Processo Civil”, no período
de 12/03 a 09/04/2008, em Pirassununga/SP; 06) – Fax da Associação Paulista de
Municípios, encaminhando convite para o Seminário “Eleições 2008”, a realizar-se no
dia 29/02/2008, em Jaguariúna/SP e para o “52º Congresso Estadual de Municípios”,
no período de 31/03 a 05/04/2008, em Santos/SP; 07) – Convite do Instituto de
Estudos Municipais – IEM, para participar do “Curso de Redação de Leis e Atos
Regulamentares, Técnica Legislativa e Gramática, nos dias 08 e 09/04/2008, em São
Paulo/SP; 08) – E-mail de uma munícipe, manifestando indignação quanto ao
atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 09) – Ofício s/nº
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, discorrendo sobre o esforço no
sentido de coibir a sonegação do IPVA decorrente do registro de veículos de
propriedade de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de trânsito de Estado onde
estas não mantêm seu efetivo domicílio; 10) – Ofício s/nº do Dir. Secretário da
Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Pirassununga e Região –
AESCON-PIRAS, Flávio Adani, agradecendo a atenção desta Casa de Leis e
informando que já recebeu da Prefeitura Municipal, através do órgão de imprensa, um
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exemplar contendo o Código Tributário Municipal, tornando desnecessária a
solicitação anteriormente protocolada nesta Casa; 11) – Ofício SAS-PR nº
20/0070/2008 do Supervisor de Auditoria e Sindicância da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, Fabiano Marques de Paula, em atenção ao
Ofício nº 0696/2007-SG, o qual encaminhou o Requerimento nº 306/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre a cobertura da quadra de esportes e a
construção de tabelas de basquete na E. E. “Profº. Paulo de Barros Ferraz”; 12) – Fax
da Associação Paulista de Municípios, encaminhando convite para o “52º Congresso
Estadual de Municípios, no período de 31/03 a 05/04/2008, em Santos/SP; 13) – Email do Centro de Extensão Universitária – CEU, encaminhando programação dos
cursos de pós-graduação em direito; 14) – E-mail de Habitat, encaminhando
programação do “Curso de Acompanhamento Terapêutico”; 15) – E-mail de INLEGIS,
encaminhando convite para o curso “Elaboração de Projetos Sociais”, a realizar-se
nos dias 06 e 07/03/2008, em Porto Alegre/RS; 16) – Prospecto do Centro de Estudos
Brasileiro de Assessorias Ltda. - CEBRAS, para o “IV Fórum Brasileiro dos
Municípios”, no período de 02 a 06/03/2008, em Brasília/DF; 17) – Prospecto do
Centro de Estudos Brasileiro de Assessorias Ltda. - CEBRAS, sobre a realização de
Congressos e Seminários nos meses de março, abril, maio e junho/2008; 18) –
Prospecto do Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios – INNAM, acerca do
“16º Simpósio de Agentes Públicos Municipais”, em João Pessoa/PB; 19) – Prospecto
do Instituto Brasileiro de Administração Pública – IBRAP, apresentando o curso de
aperfeiçoamento profissional, extensivo em Administração Pública – “Lato Sensu”; 20)
– Prospecto do Instituto Brasileiro de Administração Pública – IBRAP, encaminhando
programação do curso “Processo e Técnica- Aspectos práticos e temas atuais”; 21) Prospecto do Instituto Brasileiro de Administração Pública – IBRAP, encaminhando
programação do curso “Recepção de Autoridades e Atendimento no Gabinete”; 22) –
Prospecto da CONSULTRE, sobre a programação do curso “Gestão Patrimonial no
Serviço Público”; 23) – Prospecto da CONSULTRE, acerca do Seminário Nacional
“Gestão de Materiais, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública; 24) –
Exemplar da Revista “Finanças dos Municípios Paulistas”, v. 6, 2007; 25) – Informe de
Furnas - “Programa Luz para Todos”, ano III, nº 23, janeiro/2008; 26) – Exemplar da
Revista “Jurista”, ano II, nº 29, 2008; 27) – Exemplar do Jornal “Gazeta de Cotia”, ano
XXXIII, nº 822; 28) – Exemplar do “Jornal dos Professores”, ano XLIII, nº 394,
fevereiro/2008; 29) – Exemplar do Jornal “Leão Corimbatá”, nº 08, fevereiro/2008; 30)
- Exemplar do “Jornal da Câmara”, ano 09, nº 1977; 31) – Exemplar do “Jornal da
Câmara”, ano 09, nº 1979; 32) – Exemplar do “Jornal da Câmara”, ano 09, nº 1981;
33) – Exemplar do “Jornal do Senado”, ano XIV, nº 2,746/160, edição semanal de 18 a
24/02/2008; 33) – Ofício Gab. nº 072/2008, da Secretaria Municipal de Governo,
solicitando a expedição de 01 (uma) Certidão de Exercício de Cargo de Prefeito, para
complementar documentação para celebração de convênio; 34) – Ofício Gab. nº
87/2008, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 01/08, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando cópia da
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manifestação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a respeito; 35) – Ofício
Gab. nº 88/2008, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
02/08, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando cópia
da manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente; 36) – Ofício nº 18/2008, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 17/2008, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 37) – Ofício nº 19/2008, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 18/2008, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Pirassununguense de Aposentados
– APA. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 38) – Ofício nº 20/2008, do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 19/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 39) – Ofício nº 22/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 20/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente – (R$ 131.500,00). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 40) – Ofício nº
23/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
21/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente – (R$ 225.000,00). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 41) – Ofício nº 24/2008, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 22/2008, que Visa autorizar
a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$ 42.633,00)”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 42) – Ofício nº 25/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto
de Lei, que recebeu o nº 23/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente – (R$ 89.826,00). Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 43) – Ofício nº
26/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº
24/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente – (R$ 1.185.120,25). Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 44) – Projeto de Decreto Legislativo nº
03/2008, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Dr. Edgar Saggioratto, que visa
conceder ao Ten Cel Cav Frederico José Diniz, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram encaminhadas ao
Executivo Municipal: 45) – Indicação nº 63/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, solicitando providências no Jardim Margarida, em relação à
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falta de drenagem urbana no bairro; 46) – Indicação nº 64/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando providências quanto à
manutenção das praças de lazer do Jardim São Valentim e Jardim das Laranjeiras;
47) – Indicação nº 65/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal colabore com o Sindicato dos Servidores Municipais
de Pirassununga, nos reparos necessários em sua sede, a qual fora invadida por
águas pluviais; 48) – Indicação nº 66/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que verifique a possibilidade de urgentemente promover a
manutenção do Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”, bem como, lotar mais
funcionários para o local, de forma a permitir melhor aproveitamento desta importante
área de nosso Município; 49) – Indicação nº 67/2008, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que verifique a possibilidade de tão logo encaminhar a esta
Casa de Leis, propostas legislativas, visando o aumento salarial da Prefeitura
Municipal, Câmara Municipal e Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP;
50) – Indicação nº 68/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, para que o
Executivo Municipal mantenha entendimento com a permissionária do transporte
urbano, para que coloque um ponto de ônibus no Jardim São Lucas, junto à Avenida
Duque de Caxias Norte, sentido bairro/centro, altura do nº 740; 51) – Indicação nº
69/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, para que estude a possibilidade de
construir e implantar teleféricos como atrações em Cachoeira de Emas, visando
fomentar o turismo local; 52) – Indicação nº 70/2008, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que verifique a possibilidade de criar um bosque no
Parque Clayton Malaman, aproveitando-se área que ainda preserva mata nativa; 53) –
Indicação nº 71/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para
que solucione o problema do desnível do asfalto existente na Rua Nicola Baptistela,
no Jardim Rosim, visando evitar prejuízo ao munícipe que está construindo sua
residência no local e demais moradores; 54) – Indicação nº 72/2008, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que promova o recapeamento do
cruzamento da Rua Canadá com a Avenida das Nações Unidas, bem assim, implante
mecanismos que favoreçam o escoamento de águas, a fim de se evitar novas
deteriorizações. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 55) –
Requerimento nº 56/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e
subscrito por mais cinco 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 07/2008, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de ação na Lei nº 3,437, de
12 de dezembro de 2005 – Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006
a 2009, para atender despesas com a urbanização de praças localizadas no Bairro
Cidade Jardim. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº 57/2008,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco
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 08/2008, de autoria do Executivo
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Municipal, que visa autorizar a inclusão de ação na Lei nº 3,585, de 27 de junho de
2007 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008, para atender despesas
com a urbanização de praças localizadas no Bairro Cidade Jardim. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº 58/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais cinco 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 09/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, para
atender despesas com a urbanização de praças localizadas no Bairro Cidade Jardim.
Aprovado por unanimidade de votos; 58) – Requerimento nº 59/2008, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, 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 17/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria para realização de cirurgias
eletivas em nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 59) –
Requerimento nº 60/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, 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 18/2008, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Pirassununguense de Aposentados – APA. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) – Requerimento nº 61/2008, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, 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 19/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos; 61) – Requerimento nº 62/2008,
de autoria do Vereador Natal Furlan, 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 20/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$
131.500,00). Aprovado por unanimidade de votos; 62) – Requerimento nº 63/2008, de
autoria do Vereador Natal Furlan, 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 21/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$
225.000,00). Aprovado por unanimidade de votos; 63) – Requerimento nº 64/2008, de
autoria do Vereador Natal Furlan, 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 22/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$
42.633,00). Aprovado por unanimidade de votos; 64) – Requerimento nº 65/2008, de
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autoria do Vereador Natal Furlan, 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 23/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$
89.826,00). Aprovado por unanimidade de votos; 65) – Requerimento nº 66/2008, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, 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 24/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente –
(R$ 1.185.120,25). Aprovado por unanimidade de votos; 66) – Requerimento nº
67/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de elevadas congratulações ao Senhor Prefeito
Municipal, Ademir Alves Lindo, pela urbanização que será realizada nas praças do
Bairro Cidade Jardim. Aprovado por unanimidade de votos; 67) – Requerimento nº
68/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de elevadas congratulações aos funcionários da
Guarda Municipal de Pirassununga e servidores do Setor de Trânsito, da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços pelo trabalho que realizaram em prol da população.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) – Requerimento nº 69/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
elevadas congratulações a todos que lograram êxito em ingressar no ensino superior
este ano, especialmente a jovem Mariana Barbosa Ament, que conseguiu aprovação
na Universidade Federal de São Carlos. Aprovado por unanimidade de votos; 69) –
Requerimento nº 70/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Ana
Clara Oliveira Gonçalves da Silva. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva
requereu que os requerimentos nºs 70 a 90/2008 fosse feita a leitura apenas dos
nomes dos recém-nascidos, e que a votação fosse apreciada em bloco em razão da
matéria tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Logo, o Requerimento nº 70/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 70) –
Requerimento nº 71/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de
Beatriz Almeida da Costa. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº
72/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Clarissa de Moraes
Nunes. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 73/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Gabriel Pereira da Silva
Ribeiro. Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 74/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Giulia Paola de Lima.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº 75/2008, de autoria do
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Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Isabela Bernardo Simões. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) – Requerimento nº 76/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Isbelly Eliada Nogueira Passos. Aprovado por unanimidade de
votos; 76) - Requerimento nº 77/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de João Pedro Bertolino dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 78/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Julia
Baldin Luz. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 79/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Júlio Lino de Queiroz
Neto. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº 80/2008, de autoria
do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações com o nascimento de Kaylainne Souza de Oliveira. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 81/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Lara Pereira dos Santos Barreiro. Aprovado por unanimidade de
votos; 81) - Requerimento nº 82/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Larissa dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento nº
83/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Letícia de Moraes
Pereira. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº 84/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Manuela Cristina Nunes
Cavalcante. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento nº 85/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Marco Antônio Fonseca
Figueiredo. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento nº 86/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Michelly Cristina da Silva
Longo. Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento nº 87/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Murilo Henrique de
Camargo Godoy. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento nº 88/2008,
de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Nikolly Luciana de Jesus
Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento nº 89/2008, de autoria
do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações com o nascimento de Otávio Augusto Picolli. Aprovado por
-7-

CÂMARA MUNICIPALDE 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

unanimidade de votos; 89) - Requerimento nº 90/2008, de autoria do Vereador José
Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
com o nascimento de Sara Ferrari. Aprovado por unanimidade de votos; 90)
Requerimento nº 91/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais
cinco edis, consignando votos de elevadas congratulações aos Supermercados União
Serv, na pessoa de seu Diretor João Nilton Gonçalves, pelo lançamento da Campanha
“Estenda sua mão 2008”. Aprovado por unanimidade de votos; 91) – Requerimento nº
92/2008, de autoria de todos os edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Italo Beraldo. Aprovado por
unanimidade 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,
não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador Nelson Pagoti,
passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Discussão e Votação Única
do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2008, de autoria da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, que visa aprovar as Contas da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, referente ao exercício de 2005, com Parecer Favorável do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores
Vereadores que o a apreciação do projeto é de discussão única e maioria qualificada,
somente deixará de prevalecer a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São
sobre às Contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga, exercício de 2005, por
decisão de 2/3 dos Membros da Câmara Municipal. Colocado em votação o Projeto
de Decreto Legislativo nº 02/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 07/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de ação na Lei nº 3.437, de 12 de
dezembro de 2005, Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009,
para atender despesas com urbanização de praças localizadas no Bairro Cidade
Jardim. Aprovado por unanimidade de votos; 03) - Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 08/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
inclusão de ação na Lei nº 3.585, de 27 de junho de 2007 – Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2008, para atender despesas com urbanização de praças
localizadas no Bairro Cidade Jardim. Aprovado por unanimidade de votos; 04) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 09/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, para atender despesas com urbanização de praças localizadas no
Bairro Cidade Jardim. Aprovado por unanimidade de votos; 05) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 17/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso Município. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2008, a qual foi lida e recebeu pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes pertinentes, exceto voto desfavorável do
Vereador Juliano Marquezelli da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura. A
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seguir, o Vereador Valdir Rosa requereu a suspensão dos trabalhos por cinco
minutos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os
trabalhos, foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 17/2008, neste momento,
requereu a Vereadora Cristina Aparecida Batista, o adiamento da apreciação de
referido Projeto por uma sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos; 06) - Primeira e Segunda Discussão Projeto de Lei Projeto de Lei nº 18/2008,
que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Pirassununguense de Aposentados – APA. Aprovado por unanimidade de votos; 07 )
-Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 19/2008, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Aprovado por unanimidade de votos; 08) - Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 20/2008, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente – (R$ 131.500,00). Aprovado por
unanimidade de votos; 09) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
21/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente – (R$ 225.000,00). Aprovado por unanimidade de votos; 10) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 22/2008, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$ 42.633,00). Aprovado por
unanimidade de votos; 11) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
23/2008, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente – (R$ 89.826,00). Aprovado por unanimidade de votos; 12) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 24/2008, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente – (R$ 1.185.120,25). Aprovado
por unanimidade de votos; 13) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 14/2008, de
autoria do Vereador Natal Furlan, visa denominar de PROF. IRAN RODRIGUES, a
Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF, localizada à Avenida São Lucas, nº
1103, Vila Santa Fé, neste Município. 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. Usou da palavra o Vereador inscrito, José Arantes
da Silva. Por fim usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Não havendo mais vereadores inscritos, e antes de finalizar a sessão, o
Sr. Presidente comunicou os Senhores Vereadores e o público presente que no dia 03
de março de 2008, às 19 horas, nesta Casa de Leis, haverá Audiência Pública
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 4º
trimestre do ano de 2007. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a presente sessão. E para constar, Tatiane Cristina Bertazi, Assistente de
Gabinete, 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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