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Ata nº 2436 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 26 de fevereiro de 2007. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do
ano dois mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”,
teve início a 2436ª 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 2435, da Sessão Ordinária de
16.02.2007, 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: Exemplares: Jornal da Câmara;
Jornal do Senado; Jornal dos Professores; Informe Eléktro; Contas em Revista;
Revista Temática; Jornal da Federação; 02) – Prospectos: Curso do IBRAP sobre
“Recepção de Autoridade e Atendimento no Gabinete”; Curso “Enfrentando a Crise
com Excelência Profissional e Motivação”, realização Success; 03) – Convite da
Prefeitura Municipal de Pirassununga para a inauguração do Ginásio Poliesportivo
“Léssio Batista”, na Vila Redenção, dia 27/02/2007; 4) – Requerimento do Sr.
Alcides Carlos Cesarim, solicitando cópia integral da lei complementar nº 037/2001
e possíveis alterações para estudo da lei de perturbação do sossego público; 5) –
Ofício da OAB/SP – 9ª Subsecção Pirassununga, referente ao III Prêmio “OAB em
Prol da Cidadania”; 6) – Ofício nº 501/2007 – na, do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, referente ao Processo nº 124.775.0/0 (origem nº 2828/1997),
transmitindo acórdão prolatado nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade
de Lei; 7) – Telegramas nºs 005076 e 019448, do Ministério da Saúde, informando
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 8) – Comunicado nº
CM06503/2007, do Ministério da Educação, informando liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; 9) – Ofício 34/07, da Secretaria Municipal de
Esportes, encaminhando Calendário esportivo para o ano 2007; 10) – Ofício 02/07,
do Vereador José Edinardo Esquetini, da Câmara Municipal de Matão,
encaminhando Moção de Repúdio visando justa avaliação de perícias médicas que,
em muitos casos, sequer têm a devida análise dos segurados e de seus
diagnósticos elaborados por médicos especialistas nas diferentes doenças e
problemas apresentados; 11) – E-mail do Sr. Willian (williamsilmara@ig.com.br),
transmitindo sua indignação com o trato que estão dispensando ao clube Presidente
Médice; 12) – E-mail do Sr. Miguel Galeti solicitando nome e partido do Presidente
desta Casa de Leis; 13) – Convite do ISBRAP – Instituto Sulbrasileiro de
Administração Pública Ltda., para o Congresso Interestadual de Prefeitos, VicePrefeitos, Vereadores, Secretários, Diretores, Assessores e Servidores Públicos
Municipais; 14) – E-mail encaminhando informações referentes ao curso do Inlegis
sobre Elaboração de Projeto de Telecentro de Informação; 15) – Ofício nº 010/2007,
do Executivo Municipal, encaminhando os Balancetes referentes ao mês de janeiro
de 2007, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 16) – Ofício nº 11/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 12/2007, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
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Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB e dá outras
providências. Encaminhando às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 17) – Cartão da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, encaminhando exemplar da publicação do Índice Paulista de
Responsabilidade Social - 2006; 18) – Projeto de Lei, que recebeu nº 10/2007, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, que visa alterar a Lei nº 3.482, de 17 de
agosto de 2006. Encaminhando às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 19) – Projeto de Lei, que recebeu nº 11/2007, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, que visa alterar a Lei nº 3.508, de 23 de
outubro de 2006. Encaminhando 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: 20) – Indicação nº 52/2007 de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova o
recapeamento do leito asfáltico das Ruas Minas Gerais e Mato Grosso, Vila Brasil;
21) – Indicação nº 53/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que determine a retirada da árvore existente defronte ao número
2597 da Rua Coronel Franco, substituindo-a por outra que produza menos
quantidade de raízes aéreas; 22) – Indicação nº 54/2007 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine fiscalização por técnicos da
municipalidade, no sentido de orientar os contribuintes proprietários de lotes no
loteamento Parque Clayton Malaman, quando da construção de muro onde há
necessidade de aterro, evitando-se enxurradas desgovernadas que invadem
propriedades vizinhas; 23) – Indicação nº 55/2007 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que determine o envio das máquinas para
promoverem a terraplanagem dos leitos das estradas rurais; 24) – Indicação nº
56/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
determine o rejuntamento das pedras portuguesas, a limpeza geral das estátuas e
reparos na rede elétrica da Praça Central Conselheiro Antonio Prado; 25) –
Indicação nº 57/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que
estude com a Secretaria de Promoção Social a possibilidade de manter
entendimento com a Organização Maria Otília Neix, conhecida como Movimento do
Bem, com sede em Ribeirão Preto, visando implantação de cursos
profissionalizantes gratuitos em nossa cidade; 26) – Indicação nº 58/2007 de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que ordene a troca de areia da praça
de lazer, localizada no Jardim das Laranjeiras, bem como seja isolado o local para
evitar acesso de animais; 27) – Indicação nº 59/2007 de autoria do Vereador Nelson
Pagoti, para que ordene o término da construção da quadra de malha localizada no
Jardim Kamel; 28) – Indicação nº 60/2007 de autoria do Vereador Nelson Pagoti,
para que construa junto ao Lago Municipal Temístocles Marrocos Leite uma Concha
Acústica; 29) – Indicação nº 61/2007 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para
que construa um prédio próprio para instalar o Conservatório Municipal de Música
“Cacilda Becker”; 30) – Indicação nº 62/2007 de autoria dos Vereadores Juliano
Marquezelli e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que extenda os serviços de
recapeamento que estão sendo feitos nas ruas da cidade para as ruas da Zona
Norte; 31) – Indicação nº 63/2007 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que promova uma operação tapa-buracos nos bairros da Zona
Norte; 32) – Pedido de Informações nº 15/2007, de autoria da Vereadora Cristina
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Aparecida Batista, sobre o retorno dos exames que eram realizados com o aparelho
de oftalmologia que foi furtado do Centro de Saúde Municipal; 33) – Pedido de
Informações nº 16/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, referente à
área de terra cedida para firma junto à Via Anhangüera; 34) – Pedido de
Informações nº 17/2007, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, sobre às
bolsas de estudos para instituições de ensino particulares, distribuídas pela
Administração aos alunos carentes; 35) – Pedido de Informações nº 18/2007, de
autoria do Vereador Natal Furlan, sobre os certames licitatórios realizados para
contratação de serviços para o desfile de carnaval; 36) – Pedido de Informações nº
19/2007, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, sobre os serviços de alarmes nos
prédios públicos municipais; 37) – Pedido de Informações nº 20/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao trabalho das entidades
nos eventos “Café com Chorinho”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 38) – Requerimento nº 23/2007, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 01/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza
alterações no Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 –
Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005. Aprovado por unanimidade de votos; 39)
– Requerimento nº 24/2007 de autoria do Vereador, e subscrito por mais dez edis,
para ser incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o Projeto de
Lei nº 02/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza alteração na Lei nº
3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007
(estação de tratamento de esgoto). Aprovado por unanimidade de votos; 40) –
Requerimento nº 25/2007 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais
seis edis, para ser incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 03/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza abertura
de crédito adicional suplementar para atender despesa da obra de construção da
estação de tratamento de esgoto. (estação tratamento de esgoto). Aprovado por
unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 26/2007, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de
urgência o Projeto de Lei nº 09/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto,
que visa denominar de “Léssio Batista”, o Ginásio de Esportes, localizado entre as
Ruas Eny Albertina C. Krempell, Antonio Bertazzi e Frederico Ozanam, Vila
Redenção, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 27/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais sete edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto
de Lei nº 12/2007, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 28/2007 de autoria de
todos os Vereadores da Casa, a ser encaminhando ao Sr. Prefeito Municipal, no
sentido de estudar reorganização, reestruturação de cargos dos Servidores
Municipais, tanto da Administração direta como na indireta. Aprovado por
unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 29/2007 de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
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pesar pelo passamento da Senhora Maria Aparecida Bueno Machado. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 30/2007 de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
pesar pelo passamento do Sr. Adalberto de Oliveira. Aprovado por unanimidade de
votos; 46) – Requerimento nº 31/2007 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Sra.
Maria Aparecida Elias Gonçalves. Aprovado por unanimidade de votos; 47) –
Requerimento nº 32/2007 de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, a ser encaminhado ao Sr. Secretário Estadual de Gestão Pública, Dr.
Sidney Beraldo, no sentido de interceder por nosso município visando a cobertura
da quadra poliesportiva da Escola Estadual “Nossa Senhora do Loreto”. Aprovado
por unanimidade de votos; 48) – Requerimento nº 33/2007 de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Natal Furlan, e subscrito por mais
sete edis, a ser encaminhado ao Sr. Secretário Estadual de Gestão Pública, Dr.
Sidney Beraldo, no sentido de interceder por nosso município visando a cobertura
da quadra poliesportiva da Escola Estadual “Professor Henrique Ferreira dos Reis”.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr.
Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito.
Inscrito, usou da palavra o Vereador José Arantes da Silva. Em seguida, usou da
palavra o próximo Vereador inscrito Juliano Marquezelli. Inscrito, fez uso da palavra
o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Usou da palavra a seguir o Vereador
inscrito, Valdir Rosa, sendo aparteado pelos Vereadores Edgar Saggioratto e José
Arantes da Silva. Não havendo mais Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou à
Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 01/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza
alterações no Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2006 a 2009 –
Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005. Aprovado por unanimidade de votos; 02)
– Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 02/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que autoriza alteração na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006
– Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007. (estação de tratamento de
esgoto). Aprovado por unanimidade de votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 03/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza
abertura de crédito adicional suplementar para atender despesa da obra de
construção da estação de tratamento de esgoto. (estação tratamento de esgoto).
Aprovado por unanimidade de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 09/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, que visa
denominar de “Léssio Batista”, o Ginásio de Esportes, localizado entre as Ruas Eny
Albertina C. Krempell, Antonio Bertazzi e Frederico Ozanam, Vila Redenção, neste
Município. Foi apresentada a Emenda nº 01/2007, que recebeu parecer verbal
favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Casa. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 09/2007 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda apresentada; 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 12/2007, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 06) – Discussão e Votação Única do Projeto
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de Decreto Legislativo nº 01/2007, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento
e Lavoura, que visa aprovar as contas da Prefeitura do Município de Pirassununga,
referente ao exercício de 2004, com Parecer Favorável do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Neste momento, passou-se à apreciação das Contas da
Prefeitura Municipal, exercício de 2004. O Sr. Presidente lembrou aos Senhores
Edis que, de acordo com o artigo 42, § 1º da Lei Orgânica do Município, o Parecer
Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, sobre as Contas do Município, somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Estando
presente neste ato, o ex-Prefeito Doutor Darcy Franco da Silveira, responsável
pelas Contas do Exercício de 2004, o Sr. Presidente o convidou a usar da Tribuna e
a usar da palavra por até 30 minutos, de forma a exercer o contraditório e a ampla
defesa. Com a palavra, manifestou-se o Doutor Darcy Franco da Silveira. Em
seguida, aberta a discussão aos Vereadores, usou da palavra o Vereador Juliano
Marquezelli. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Valdir Rosa. Não havendo
mais Vereadores querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passou à votação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2007, de autoria da Comissão de Finanças,
Orçamento e Lavoura, que visa aprovar as contas da Prefeitura do Município de
Pirassununga, referente ao exercício de 2004, com Parecer favorável do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. O Sr. Presidente lembrou aos Senhores Edis que
forem acompanhar o Parecer do Tribunal e aprovar as Contas do Município,
exercício 2004, que devem permanecer como estão; e os que forem contrários, que
se levantem. Em votação única, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade de
votos; 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 08/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder o uso de uma
área de terra a SKYLUX Fabricação de Luminárias Ltda. - EPP, para fins de
instalação de uma unidade fabril. 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. Neste momento, o Vereador Valdir Rosa
pediu autorização para retirar-se do Plenário, sendo deferido pelo Senhor
Presidente. Dispensou a inscrição para falar na Explicação Pessoal a Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto. Logo, usou da palavra o Vereador inscrito Antonio
Carlos Bueno Gonçalves. Também inscrito, fez uso da palavra o Vereador José
Arantes da Silva. Enfim, usou da palavra a Vereadora inscrita, Cristina Aparecida
Batista. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente Nelson Pagoti 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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