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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada no dia 26 de dezembro de 2001. Aos vinte e seis dias do mês de
dezembro de 2001, às 17,00 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa"
teve início a Sessão Extraordinária desta Câmara. Presentes os seguintes
Vereadores: Alessandro Pedro Marangoni, Almiro Sinotti, Antonio Tadeu Marchetti,
Cristina Aparecida Batista, Edson Sidney Vick, Flávio José Santos Pinto, Hilderaldo
Luiz Sumaio, Jorge Luis Lourenço, José Belloni, José Nilson de Araújo, José
Roberto Malachias Ferreira, Paulo Roberto Ferrari e Valdir Rosa. Havendo número
legal, a Srta. Presidente Vereadora Cristina Aparecida Batista declarou abertos os
trabalhos da presente sessão extraordinária, convocada pelo senhor Prefeito
Municipal, conforme OF. ADM. Nº 246/2001, datado de 21/12/2001, a qual solicitou
ao 1º Secretário Vereador Alessandro Pedro Marangoni que procedesse com a
leitura do mesmo. Em seguida, passado à Ordem do Dia relativa ao ato
convocatório do sr. Prefeito, foi colocado em votação o Requerimento nº 425/2001,
de autoria do Vereador Antonio Tadeu Marchetti e subscrito por mais seis edis,
para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 71/2001, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE, objetivando a contratação de
monitores para desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, sendo aprovado por unanimidade de votos. Logo, foi colocado em primeira e
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 71/2001, de autoria do Executivo
sendo aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi colocado em primeira
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 08/2001, de autoria do Executivo
Municipal, que visa instituir o novo Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município
de Pirassununga e dá outras providências. Pediu a palavra o Vereador Jorge Luis
Lourenço colocando que justificaria o voto. Fez uso da palavra neste momento o
Ver. Valdir Rosa tecendo comentários com relação ao ofício do sr. Prefeito
Municipal. Comentou os benefícios trazidos com a expansão do perímetro, como
empregos. Lembrou que foi colocado ao sr. Prefeito a preocupação com relação a
novos loteamentos, Jardim Verona e proximidades da Vila São Pedro, e se o
Projeto voltasse da mesma maneira, votariam contra. Declarou que não se pode
deixar que posições radicais, tanto do lado Legislativo quanto do Executivo,
venham prejudicar, principalmente os mais necessitados na primeira etapa e, na
segunda etapa, aqueles que têm condições de comprar terreno e sua casa. Este
Vereador defendeu este Projeto visando o desempregado e a população
beneficiada pelo loteamento. Aparteou o Ver. Toco Marchetti dizendo que o Prefeito
garantiu que mandará o novo Perímetro Urbano; este Edil está confiando
plenamente e seu voto será favorável. Retornou o Ver. Rosa confirmando as
palavras do Ver. Marchetti, lembrando que o Prefeito anunciou também no
Programa Mesa Redonda. Acreditando no Prefeito Municipal e como o mesmo está
atendendo ao posicionamento deste Edil, declarou que votará a favor, aguardando
a vinda do novo Perímetro Urbano de acordo com seu ponto-de-vista de que a
cidade merece uma expansão maior do que a do Projeto de hoje. Aparteou o Ver.
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Jorge Luis Lourenço (Jóia). Voltou com a palavra o Ver. Rosa dizendo que sabe
reconhecer o erro e voltar atrás; repetiu que não será por causa de uma posição
radical, por causa de vinte ou tinta dias, que prejudicará uma série de
desempregados e a população na hora de adquirir seu lote. Aparteou novamente o
Ver. Jóia dizendo que esta Casa está votando Perímetro Urbano e não loteamento.
Retornou o Ver. Valdir Rosa e corrigiu seu pronunciamento anterior trocando a
palavra loteamento por perímetro urbano. Com a palavra, o Ver. Sumaio justificou
que mudou seu voto após receber o ofício do Sr. Prefeito e pelo bem da
comunidade; o Prefeito merece um voto de confiança, por isso este Vereador vota
favorável ao Projeto. Usou da palavra o Ver. Vick também justificou seu voto
lembrando que fez várias indicações ao Executivo com relação aos loteamentos
daquela área em que será efetuado o aumento do perímetro; sabemos que este
Projeto está cheio de vícios mas, para não dizerem depois que este Edil está sendo
radical e devido a vinda deste documento assinado pelo sr. Prefeito garantindo o
envio até o início dos trabalhos de um novo Projeto, este Edil votará a favor do
Projeto em pauta. Aparteou o Ver. Valdir Rosa dizendo que não é simples mas
acha que deve-se dar um crédito ao ofício do sr. Prefeito. Fez uso da palavra o Ver.
Belloni dizendo que votará a favor pois sabe da necessidade de trabalho na nossa
cidade; tem certeza que o Projeto será aprovado e temos que dar credibilidade ao
ofício do sr. Prefeito. Lembrou que já se fala muito mal do legislativo por aí.
Certamente, este novo perímetro trará benefícios e empregos. Com a palavra, o
Ver. Nilson comentou o ofício do sr. Prefeito, o qual traz segurança. Disse não ser
radical e que deve olhar o lado do povo; colocou que se o Prefeito está assumindo
este compromisso, inclusive na Rádio, votará favoravelmente ao Projeto em pauta.
Aparteou o Ver. Valdir Rosa parabenizando o Edil pois a luta é para conseguir
empregos e mais empresários para Pirassununga; também vai cobrar o Executivo
pelo compromisso assumido. Colocado em primeira votação, o referido projeto de
Lei Complementar nº 08/2001 foi aprovado por onze votos contra um (11 x 01). A
seguir, a srta. Presidente solicitou ao sr. Secretário que procedesse à leitura do
Requerimento assinado pelo Vereador Antonio Tadeu Marchetti e subscrito pelos
demais Edis, o qual solicitava designação de sessão extraordinária para apreciação
em 2ª Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 08/2001, que visa instituir o
novo Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município de Pirassununga. Colocado
em votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. A srta.
Presidente convocou os senhores Vereadores para uma sessão extraordinária a
realizar-se em 02.01.02, à 17:00 horas, da qual saíram cientes os srs. Vereadores,
para a apreciação em 2ª Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 08/2001.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência deu por encerrada a presente sessão. E
para constar, foi por mim, Giselle Benatti Bodini, datilografada e conferida por
Roberto Pinto de Campos, Assessor Jurídico da Câmara, que vai devidamente
assinada.
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