CÂMARA MUNICIPAL DE 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

Ata nº 2516 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
27 de outubro de 2008. Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano dois mil e
oito às 20:00 horas, provisoriamente, no prédio do Teatro Municipal “Cacilda Becker”,
sito à Rua Siqueira Campos, nº 1.290, Centro; em razão de reforma e adequação do
prédio do Legislativo, cuja comunicação ao público de mudança temporária de local
de realização das sessões ordinárias foi levada a efeito através da Portaria nº
394/2008, Ofícios Circulares expedidos às Autoridades Constituídas, Associações de
Bairros, Imprensa Local, publicação no Jornal “O Movimento”, de 11/06/2008,
publicação no Jornal “JC Regional” de 21/06/2008, átrio e site oficial
(www.camarapirassununga.sp.gov.br) da Câmara Municipal, teve início a 2516ª
sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, Juliano Marquezelli,
Márcia 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 informou aos Senhores Edis que fica
dispensado na presente sessão, o uso do paletó em razão da temperatura elevada.
Em seguida, colocou em discussão a Ata nº 2515, da Sessão Ordinária de 20 de
outubro 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. 01) – Exemplar do Jornal
Forças Novas, nº 146, Ano XXII, de 07 a 09/2008; 02) – Informe Furnas, Ano III, nº 32,
10/2008; 03) – Exemplar do Jornal Leão Corimbatá, 2008/2009, 09/2008; 04) –Boletim
FZEA, Ano 06, nº 53, 10/2008; 05) – Exemplar da Revista RADIS – Comunicação em
Saúde, nº 74, 10/2008; 06) – Revista Federação dos Comerciários, Ano 15, nº 203, de
07 a 08/2008; 07) – Jornal dos Professores, Edição nº 401, de 07/10/2008; 08) –
Jornal do Senado, Ano XIV, nº 2.901/193 e 2.906/194, de 13 a 26/10/2008; 09) –
Convite do Executivo Municipal e Secretário Municipal de Esportes, para a rodada
final do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano da 2º Divisão, dia 26/10/2008, às
8 horas; 10) – E-mail da CNCP, Comitê Nacional do Cerimonial Público,
encaminhando convites para: (Sessão de Abertura do XV Congresso de Cerimonial
Público que ocorrerá junto com o IX Congresso Internacional da OICP, dia 03/11/2008)
e (Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Cerimonialista, dia 29/10/2008, às
19:00 horas); 11) – E-mail da Câmara Municipal de Bebedouro-SP, enviando as
Moções de Apelo nºs: (85/2008, de autoria do Vereador Archibaldo Brasil M. de
Camargo, sobre reivindicação de reajuste salarial dos policiais civis do Estado de São
Paulo) e (86/2008, de autoria do Vereador Fabio Campanelli, à respeito de distorções
verificadas por práticas comerciais de farmácias e drogarias); 12) – Comunicado nº
CM184479/2008, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 13) – Telegrama do Ministério da Saúde,
Nº Ref: 1213981/MS/SE/FNS, comunicando a liberação de recursos financeiros do
Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de Pirassununga; 14) – Protocolo nº
15.061/2008-SRM/mjs, do Subsecretário da Casa Civil, Rubens E. Cury, acusando o
recebimento do Ofício nº 1135/2008-SG, que encaminhou o Requerimento nº
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675/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
Moção de Apoio à Associação Brasileira de Citricultores – Associtrus, pela luta em
defesa dos legítimos direitos dos citricultores; 15) – Ofício nº 80/2008 do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 87/2008, que visa autorizar
a abertura de créditos adicionais suplementares no Programa Orçamentário da
Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 16) – Projeto de Resolução nº 03/2008, de autoria
da Mesa Diretora, que visa disciplinar a utilização de veículo automotor da Câmara
Municipal e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedido de
Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 17) – Indicação nº
333/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar os reparos necessários
nas viaturas do Município, colocando-as em melhores condições de trabalho; 18) Indicação nº 334/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para
que o Executivo Municipal, urgentemente proceda o reparo na boca de lobo existente
próxima ao Centro Pirassununguense de Assistência a Infância da Rua XV de
Novembro, a fim de evitar acidentes envolvendo crianças, bem assim, promova o
rebaixamento de guias para acessibilidade de Munícipes em condições especiais; 19)
- Indicação nº 335/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar os reparos
necessários no leito asfáltico da estrada que dá acesso ao Bairro Vertentes do
Mamonal, intimando a firma que executou os serviços para tal finalidade, evitando-se
uma deteriorização do leito asfáltico numa maior proporção; 20) - Indicação nº
336/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o setor competente
confeccionar um projeto técnico, com levantamento plano altimétrico, dando
escoamento ordenado e necessário para as águas pluviais, cujo grande volume
advém da via Anhanguera; 21) – Indicação nº 337/2008, de autoria dos Vereadores:
Natal Furlan e Cristina Aparecida Batista, para que o Executivo Municipal, estude a
possibilidade de promover a adequada drenagem urbana no Bairro Jardim dos
Urupês, construindo-se galerias pluviais, para evitar alagamentos, bem como,
proliferação de mosquito da dengue; 22) - Indicação nº 338/2008, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
recapear a Rua Santa Catarina, Vila Brasil; 23) - Indicação nº 339/2008, de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
melhor sinalizar o Município com placas aéreas e sinalização de solo, colocando-se
placas próximo às lombadas e faixas de pedestres defronte às escolas e creches,
bem assim, placas indicando “Cuidado Escola”; 24) - Indicação nº 340/2008, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar à Autarquia do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP seja feita a adequação necessária na boca de lobo
da Rua João Granchi, Jardim Redentor; 25) - Indicação nº 341/2008, de autoria do
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Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de construir uma caixa de areia para saltos à distância, circuito para
arremesso de peso e pista de 100 metros livre para corrida no campo de futebol “Elcio
Moraes Delfino” - “Rato”, Jardim das Laranjeiras; 26) – Pedido de Informações nº
40/2008, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, à respeito de informações
referente à Exposhow 2008. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário,
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 27) - Requerimento nº 693/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia, nos trabalhos da
presente sessão, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº
87/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 28) - Requerimento nº 694/2008, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do
Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, e Senhor Secretário Municipal de
Saúde, Dr. Fernando Paulo Garritano Pereira Ramalho, para que empenhem meios
em firmar parcerias e disponibilizar pessoal e estrutura, visando a implantação do
serviço de tratamento assistido aos portadores de Hepatites Virais. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 29) - Requerimento nº 695/2008, de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações com a 3º Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, pelo êxito do
trabalho realizado entre os dias 19 e 20 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 30) - Requerimento nº 696/2008, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Comando da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, pela escolha do nosso
Município para sediar o 4º Pelotão de Polícia Rodoviária. Aprovado por unanimidade
de votos dos presentes; 31) – Requerimento nº 697/2008, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de congratulações à
Universidade de São Paulo, pelo início das comemorações dos 75 anos de digna
existência. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 32) – Requerimento nº
698/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Banco do Brasil pelo bicentenário
completado com muito sucesso. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
33) – Requerimento nº 699/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ermenegilda Pozzobon de
Souza. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 34) – Requerimento nº
700/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Therezinha Jesus Fluet Serra. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 35) – Requerimento nº 701/2008, de autoria dos Vereadores: Natal Furlan
e Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Antonia Corrêa Bezerra.
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Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 36) – Requerimento nº 702/2008,
de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Luiza Machado. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 37) –
Requerimento nº 703/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Ermenegilda Pozzobon de Souza. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 38) – Requerimento nº 703/2008, de autoria do
Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ruth Norma
Araújo dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a
leitura dos requerimentos o Sr. Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário,
se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra, na Tribuna, o
Vereador inscrito, Juliano Marquezelli. Por fim, usou da palavra o já inscrito Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor
Presidente Vereador Nelson Pagoti, passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte:
01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 87/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais
suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Não havendo vereadores inscritos para falar na
explicação pessoal, o Sr. Presidente comunicou às Autoridades Constituídas, os
Senhores Edis e a População em Geral, que a partir de 03 de novembro de 2008, às
sessões ordinárias serão realizadas no Plenário do Paço Municipal, sito à Rua Galício
Del Nero, nº 51, Centro, com início às 20 horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o Vereador
José Arantes da Silva. E para constar, Ulisses Cremasco, 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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