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Ata nº 2503 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de julho de 2008. Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho 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 2503ª
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 2502, da Sessão Ordinária de 22 de julho 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) – Prospecto do IBRAP, sobre os cursos: Processo e
Técnica Legislativa, Contabilidade, Orçamento e Finanças Municipais e Recepção de
Autoridades e Atendimento no Gabinete; 02) – Exemplar do Jornal, Leão Corimbatá,
Lions Clube de Pirassununga, Ano 2008/2009, 07/2008; 03) – Informativo da NTU,
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Edição nº 129, 05/2008;
04) – Informativo FURNAS, Ano III, nº 29, 07/2008; 05) – Boletim FZEA, Ano VI, nº
XLX; 06) – Exemplar do Jornal do Senado, Ano XIV, nº 2.849/182, de 21 a
27/07/2008; 07) – Convite da Secretaria de Promoção Social, para a abertura do
Projeto de Trabalho Técnico Sócio Ambiental, dia 24/07/2008, às 19:30 horas; 08) –
Convite do Executivo Municipal e Secretário de Cultura e Turísmo, para a Vernissage
da 2º Semana Municipal de Artes Plásticas “Benedicto Francisco de Oliveira”, dia
01/08/2008, às 20:00 horas; 09) – Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos
Recursos do Orçamento da União destinados aos Municípios, vigência 06/2008; 10) –
E-mail da Oficina Municipal, sobre o curso, Licitações, Contratos e Convênios, dia
06/08/2008; 11) – E-mail da Organização Paulista em Gestão Pública, sobre o curso,
Débitos Tributários: Questões Administrativas e Judiciais, dia 22/08/2008, em São
Paulo-SP; 12) – E-mail da INLEGIS, sobre o curso, Pregão com Auditores do TCE-RS,
de 20 a 22/08/2008; 13) – E-mail do IBRAP, sobre o curso, Lei Orgânica do Município
– Regimento Interno da Câmara Municipal, de 14 a 15/08/2008, em São Paulo; 14) –
E-mail da INLEGIS, sobre o curso, Fixação de Subsídios no Entendimento do TCERS, de 13 a 15/08/2008; 15) – OF. CIRC. CREFITO-3/GAPRE/Nº 32/2008,
encaminhando um Exemplar da Revista CREFITO-SP, Edição nº 2, Ano 5; 16) –
Comunicado nº CM109537/2008, informando a liberação de recursos para o programa
de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 17) – Comunicado nº
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CM109538/2008, informando a liberação de recursos para o programa de Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 18) – Comunicado nº CM109539/2008,
informando a liberação de recursos para o programa de Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação; 19) – Ofício nº 88/CMDO/2032, do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brig. Ar. Marco Antonio Carballo Perez, agradecendo a
homenagem ao Esquadrão de Demonstração Aérea, referente ao Requerimento nº
480/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, pelo cumprimento de missão no
exterior e realização da Solenidade Militar alusiva ao 39º Aniversário de Criação e à
Entrega de Espadins à Turma Zyon; 20) - Ofício da Câmara dos Deputados, Maria do
Socorro Fernandes, Chefe de Gabinete, acusando o recebimento de Moção de
Repúdio à norma técnica que regula a prevenção da violência sexual contra mulheres
e adolescentes; 21) – Ofício nº 125/2008, da Juíza da 96º Zona Eleitoral, Flávia Pires
de Oliveira, solicitando a r. decisão do TCE, proferida nos autos do processo TC2834/026/02; 22) – Ofício nº 300/2008-3, do 3º Promotor de Justiça de Pirassununga,
José Carlos Gallucci Thomé, encaminhando cópia do Inquérito Civil nº 03/06, que visa
apurar eventual irregularidade no fechamento de via pública pelo Município; 23) –
Ofício nº 313/2008-1, do Promotor de Justiça, André Luiz Dezotti, solicitando cópias:
da Ata da Sessão realizada em outubro de 2004, na qual foram apreciadas as contas
do ex-prefeito Antonio Carlos Bueno Barbosa, e Parecer do Tribunal de Contas do
Estado; 24) – Ofício nº 09/2008, do Executivo Municipal, encaminhando as
Estimativas de Receitas Municipal para o Exercício de 2009. As Indicações e Pedido
de Informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 25) – Indicação
nº 276/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de permitir que o sanitário público abra
às 6:00 horas da manhã para uso dos populares; 26) – Indicação nº 277/2008, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de ordenar à equipe de pavimentação da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, seja feita uma operação tapa buraco nas
ruas do Jardim do Lago; 27) – Indicação nº 278/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
ordenar a colocação de sinalização vertical e horizontal, bem assim, rampas de
acessibilidade, nas proximidades do novo Centro de Especialidades Médicas; 28) Indicação nº 279/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de manter entendimento com o Grupo SESI para a
criação de um novo Centro Educacional SESI no Jardim Veneza II; 29) - Indicação nº
280/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Executivo Municipal, estude a possibilidade de auxiliar a Guarda Municipal a divulgar
semanalmente seus trabalhos como a Polícia Militar faz através da imprensa; 30) –
Pedido de Informações nº 34/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, à respeito da feira de artesanato de Cachoeira de Emas; 31) - Pedido de
Informações nº 35/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à
respeito do Torneio de Futebol de Salão realizado dia 01/05/2008. Em seguida, o Sr.
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Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 32) – Requerimento nº 508/2008, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Senhor João da Silva Amorim, pelo carinho
demonstrado ao seu bairro. Aprovado por unanimidade de votos; 33) - Requerimento
nº 509/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Alecsandro Felippe
da Silva Rodrigues. Neste momento, o Vereador José Arantes da Silva requereu que
os requerimentos nºs 509 a 528/2008 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 509/2008 foi aprovado por unanimidade de votos; 34) Requerimento nº 510/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Ana
Clara Garcia Marques. Aprovado por unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº
511/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Ana Lívia Balduino
da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 36) - Requerimento nº 512/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Ébrissa Paola Nunes
Bichof. Aprovado por unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 513/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Felipe de Arruda
Zanquetin. Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento nº 514/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Franciel de Souza Alves.
Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 515/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Gabriel Estaquini. Aprovado por unanimidade de
votos; 40) - Requerimento nº 516/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Guilherme Gasparini Massaferro. Aprovado por unanimidade de votos;
41) - Requerimento nº 517/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento
de Gustavo Pereira. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº
518/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Isabelly Vitória
Calherani Camargo. Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento nº
519/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de João Vitor Nunes
Barbosa. Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento nº 520/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
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consignando votos de congratulações com o nascimento de José Augusto dos Santos
Resende. Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 521/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Júlia Emanueli Aparecida
Corrêa. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 522/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Kauã Andrade Nori.
Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 523/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Lívia Lima Longo. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 524/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o
nascimento de Luan Vitor de Souza Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento nº 525/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito
por mais sete edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Luis
Gustavo da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº
526/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete
edis, consignando votos de congratulações com o nascimento de Luiz Alfredo da
Matta Neto. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 527/2008, de
autoria do Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações com o nascimento de Vitória Brasilano da Silva.
Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 528/2008, de autoria do
Vereador José Arantes da Silva, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações com o nascimento de Yasmim Camilli Oliveira Modesto. Aprovado por
unanimidade de votos. Nesse momento o Vereador Valdir Rosa requereu que fosse
feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos saudosos: Antenor Jacinto
de Souza, Dr. Milton Romolo de Lima e Perceu Pereira de Godoy. Sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, requereu o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves que o pedido do Vereador Valdir Rosa fosse estendido a todos os
requerimentos de pesares apresentados. Sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 529/2008, de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antonio Botigeli. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 530/2008, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Carlos Modesto
Negreiros. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 531/2008, de
autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Antenor Jacinto de Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 532/2008, de autoria de todos os Edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Milton Romolo de Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 57) -4-
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Requerimento nº 533/2008, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Perceu Pereira de
Godoy. Aprovado por unanimidade de votos. Em razão dos pedidos dos Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves e Valdir Rosa fez-se um minuto de silêncio em
homenagem póstuma aos requerimentos de pesares apresentados. 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 o Vereador
inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, usou da palavra o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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 71/2008, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Associação Sudeste de Triatlhon, objetivando dar continuidade ao Projeto
DAMHA TRIATLHON KIDS/Escolinha de Triatlhon de Pirassununga. O Sr. Presidente
consultou o plenário se a urgência ao projeto seria mantida. Logo, o plenário decidiu
por manter referido projeto em urgência. Em votação, o Projeto de Lei nº 71/2008, foi
aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
74/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente no valor de (R$ 52.000,00), para atender
despesas referentes a obra de urbanização de praças localizadas no Bairro Cidade
Jardim. O Sr. Presidente consultou o plenário se a urgência ao projeto seria mantida.
Logo, o plenário decidiu por manter referido projeto em urgência. Em votação, o
Projeto de Lei nº 74/2008, foi retirado ante a ausência de parecer da Comissão de
Educação, Saúde Pública e Assistência Social, exceto Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno. 03) – Discussão e Votação Única do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº
58/2008, que visa estabelecer as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei
Orçamentária do Município para o exercício de 2009 e dá outras providências. Nesse
momento, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Veto
Parcial e do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. A seguir, o Sr.
Presidente suspendeu temporariamente os trabalhos. Reaberto os trabalhos, referido
Veto foi colocado em votação. Nesse momento, o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves requereu que a votação fosse de forma nominal, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em votação nominal, o Veto Parcial aposto pelo
Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 58/2008, foi rejeitado por falta de quórum de
rejeição (04X05), obtendo-se a seguinte votação: Antonio Carlos Bueno Gonçalves –
Não, Cristina Aparecida Batista – Não, Edgar Saggioratto – Sim, José Arantes da Silva
– Não, Juliano Marquezelli – Sim, Marcia Cristina Zanoni Couto – Não, Natal Furlan –
Sim, Valdir Rosa – Não e Wallace Ananias de Freitas Bruno – Sim. 04) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 03/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre extinção de créditos tributários por remissão, transação
ou compensação, dação em pagamento e cria Conselho Municipal de Transação e
Remissão e dá outras providências. Foram apresentadas as Emendas nºs 01 e
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02/2008, as quais foram lidas pelo Secretário e receberam pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Em Segunda Discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 03/2008 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como, as
Emendas apresentadas. 05) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 75/2008, de
autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, que visa denominar de “Orlando Poggi”, o
Pólo Industrial localizado no Km 208 da Rodovia Anhanguera, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos. 06) - Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
76/2008, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, que visa denominar de
“Procópio José Pinto”, a Rua 1 do Pólo Industrial denominado “Orlando Poggi”, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos. 07) - Primeira Discussão do Projeto
de Lei nº 77/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com entidade sem fins lucrativos que especifica,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF e do Programa de
Agente Comunitário de Saúde – PACS. Retirado ante a ausência de parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Após terminar a Ordem do Dia o Sr.
Presidente consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, o qual foi aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Terminada a Ordem do
Dia o Sr. Presidente 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 vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente sessão. 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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