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Ata nº 2520 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
24 de novembro de 2008. Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano dois
mil e oito às 20:00 horas, provisoriamente, no Plenário do Paço Municipal, sito à Rua
Galício Del Nero, nº 51, 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, e publicação no Jornal “JC Regional” de 24/10/2008; Jornal “O Movimento”,
de 01/11/2008; átrio e site oficial (www.camarapirassununga.sp.gov.br) da Câmara
Municipal, teve início a 2520ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes
Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar
Saggioratto, José Arantes da Silva, 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 colocou em discussão a Ata nº 2519, da Sessão Ordinária de 17 de
novembro 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 IBRAM,
sobre os Cursos e Congressos em 2008; 02) – Informativo do INNAM, Instituto
Nacional de Assessoria aos Municípios, sobre o Calendário de Eventos: 4º Trimestre
2008; 03) – Informativo do CEBRÁS, sobre os Congressos e Seminários, de 08 a
12/2008; 04) – Exemplar da Revista Federação dos Comerciários, Ano 15, nº 204, de
09 a 10/2008; 05) - Exemplar da Revista NTU, Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos, Edição nº 134, 10/2008; 06) – Exemplar do Jornal Leão
Corimbatá, Ano 2008/2009, 10/2008; 07) – Jornal dos Professores, Ano XLIII, nº 402,
11/2008; 08) – Jornal do Senado, Ano XIV, nº 2.925/198, de 17 a 23/11/2008; 09) –
Convite do Executivo Municipal, para a inauguração do Posto “Acessa São Paulo”, dia
21/11/2008, às 11:30 horas; 10) – Cartão do Cel. Cav. Frederico José Diniz,
justificando a ausência na Audiência Pública, sobre o Projeto de Lei nº 86/2008 –
Orçamento do Município para o exercício de 2009, Manisfestações e Sugestões; 11) –
Convite do IBAM, para o Seminário Regional de Prefeitos, Vereadores e Dirigentes
Municipais, de 08 a 11/12/2008; 12) – E-mail da RPO, sobre o curso, Técnica
Legislativa e a Nova Ortografia, de 27 a 28/11/2008; 13) – E-mail de Roberta Ferreira
Pinto Roma, convidando para a inauguração da Young Trade Informática, às 9 horas,
dia 22/11/2008; 14) – Convite do Secretário de Estado de Gestão Pública, Sidney
Beraldo, para a inauguração do Posto do Acessa São Paulo, em Pirassununga, dia
21/11/2008, às 11:30 horas; 15) – Câmara dos Deputados, enviando, Extrato dos
Recursos do Orçamento da União destinados aos Municípios, (Projeto Atividade)
vigência 09/2008: (R$ 248.200,00); 16) – Câmara dos Deputados, enviando, Extrato
dos Recursos do Orçamento da União destinados aos Municípios, (Programa de
Trabalho) vigência 09/2008: (R$ 17.198.008,32); 17) – E-mail da Câmara Municipal de
Bebedouro-SP, enviando a Moção de Apelo nº 91/2008, de autoria dos Vereadores
Archibaldo Brasil M. de Camargo, Gilberto de Barros Basile Filho e Luiz Carlos de
Freitas, à respeito da aprovação de Emendas à Medida Provisória nº 441/2008, sobre
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a minimização dos impactos nocivos para os servidores previdenciários e da
seguridade social; 18) – Of.Dir/1018/2008/IFSC, do Diretor do Instituto de Física de
São Carlos, USP, Prof. Dr. Glaucius Oliva, justificando a ausência na Sessão Solene
de entrega de Títulos de Cidadão Pirassununguense e de Honra ao Mérito, realizada
dia 12/11/2008; 19) – OFGD/FZEA/187, do Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, ViceDiretor em Exercício, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, USP,
parabenizando pelo título oferecido à Magnífica Reitora da USP, Suely Vilela, na
Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão Pirassununguense e de Honra ao
Mérito, realizada dia 12/11/2008; 20) – Ofício nº 82/2008, do Executivo Municipal,
solicitando correção de erro técnico no Projeto de Lei nº 86/2008, conforme especifica;
21) – Ofício nº 85/2008, do Executivo Municipal, reiterando o Ofício nº 82/2008, no
sentido de corrigir erro técnico ao Projeto de Lei nº 86/2008, conforme especifica; 22)
– Ofício nº 83/2008, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 94/2008, que visa aumentar o número de empregos que especifica no
quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. 23) – Ofício nº 84/2008, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 95/2008, 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; 24) – Ofício GAB nº 587/2008,
do Dr. Rodrigo Franco de Toledo, Procurador do Município, em atenção ao Pedido de
Informações nº 40/2008, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, à respeito de
informações referente à Exposhow 2008; 25) – Ofício GAB nº 594/2008, do Secretário
Municipal de Governo, solicitando 1 (um) atestado de exercício de mandato do
Prefeito, para fim de complementação de documentação para formalização de
convênio com o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do
Estado de São Paulo; 26) – Projeto de Lei nº 91/2008, de autoria dos Vereadores
Juliano Marquezelli e Dr. José Arantes da Silva, que visa alterar a Lei nº 3.304 de 30
de agosto de 2004. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 27) – Projeto de Lei nº 92/2008, de autoria do
Vereador Valdir Rosa, que visa denominar de “Padre Mário Zucheto”, a Rotatória,
localizada na confluência das Ruas Angelo Bruno, Semiramis Vieira de Moraes e
Avenida Juca Costa, Jardim Lauro Pozzi, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) – Projeto de Lei nº 93/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
que visa denominar de “Eliza Souza da Silva”, a Rua 1, do Loteamento denominado
“Jardim Veneza II”, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. Nesse momento o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos por 2 (dois) minutos, para colheita de assinaturas
nas proposituras. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura das Indicações e Pedido
de Informações que foram encaminhados ao Executivo Municipal: 29) - Indicação nº
357/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
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Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o recape no cruzamento da
Rua Alan Kardec com a Rua Antônio C. de Franceschi, Jardim Roma; 30) - Indicação
nº 358/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar a limpeza geral de um prédio desocupado e terreno baldio localizados na Rua
XV de Novembro, nº 780, proximidades do Centro Pirassununguense de Assistência a
Infância; 31) - Indicação nº 359/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de promover a
pavimentação, implantando calçadas e bancos de concreto às margens do Ribeirão
do Ouro, desde o cruzamento da Avenida Painguás com Avenida Padre Antonio Van
Ess até o Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”; 32) – Indicação nº 360/2008,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de promover os serviços necessários na
passagem para pedestres da nova ponte em Cachoeira de Emas, proporcionando
maior segurança para os pedrestres que dela se utilizam; 33) – Indicação nº 361/2008,
de autoria de todos os Edis, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade
de construir uma sede social à Associação Amigos do Triângulo Leste, para organizar
os trabalhos da Entidade; 34) – Indicação nº 362/2008, de autoria de todos os Edis,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar o calçamento e
construir muros nos imóveis ociosos de propriedade da Municipalidade, notadamente,
defronte aos postos de saúde, caixas d´água, imóveis ociosos, praças e jardins; 35) –
Indicação nº 363/2008, de autoria de todos os Edis, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de firmar parcerias com setor privado para conservação das
estradas rurais; 36) – Indicação nº 364/2008, de autoria de todos os Edis, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de destinar equipamentos para uso
exclusivo na conservação das estradas rurais; 37) – Pedido de Informações nº
45/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, à respeito de
irregularidades no funcionamento do comércio localizado a Rua José Aranha,
proximidades do nº 1.087, Vila Guilhermina. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 38) - Requerimento nº 720/2008, de autoria da Vereadora Márcia
Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob regime
de urgência, o Projeto de Lei nº 86/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de 2009. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº 721/2008, 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 91/2008, de autoria dos Vereadores Juliano Marquezelli e Dr. José Arantes
da Silva, que visa alterar a Lei nº 3.304 de 30 de agosto de 2004. Aprovado por
unanimidade de votos; 40) - Requerimento nº 722/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, 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 92/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa,
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que visa denominar de “Padre Mário Zucheto”, a Rotatória, localizada na confluência
das Ruas Angelo Bruno, Semiramis Vieira de Moraes e Avenida Juca Costa, Jardim
Lauro Pozzi, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 41) Requerimento nº 723/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais nove 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
93/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, que visa denominar de
“Eliza Souza da Silva”, a Rua 1, do Loteamento denominado “Jardim Veneza II”, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 724/2008, de
autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, 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 94/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa aumentar o número de empregos que especifica no
quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos; 43) Requerimento nº 725/2008, de autoria da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, e
subscrito por mais nove 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
95/2008, 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; 44) - Requerimento nº 726/2008, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos
de congratulações ao fotógrafo amador Antonio Francisco Felippe, pela sensibilidade
e trabalho artístico. Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº
727/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais oito edis, consignando votos de congratulações ao atleta Luan Pagotti, pelo vicecampeonato de Mountain Bike, conquistado na cidade de São Simão, dia 09 de
novembro de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº
728/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
oito edis, consignando votos de congratulações ao Coral Infantil da Igreja São Judas
Tadeu, pela primeira apresentação na missa de 16 de novembro passado,
abrilhantando a celebração. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento
nº 729/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações a todos os afro-descendentes pela passagem
do Dia da Consciência Negra. Aprovado por unanimidade de votos; 48) Requerimento nº 730/2008, de autoria dos Vereadores Valdir Rosa e Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações aos Músicos de Pirassununga, pela passagem de seu dia,
comemorado dia 22 de novembro de 2008. Aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento nº 731/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Ernesto Francisco Berreta Júnior. Aprovado
por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 732/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja
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transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luiz
Marosti. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 733/2008, de
autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Luzia Dorali Gava Lira. 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.
Usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por fim, o já
inscrito Vereador Valdir Rosa, usou da palavra. 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
86/2008, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do
Município para o Exercício de 2009. Foram apresentadas as Emendas de nºs: 01 a
16/2008, as quais foram lidas pelo Secretário e recebidas pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Nesse momento, o Vereador Valdir Rosa,
requereu que a votação fosse em bloco. Sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. A seguir, a Vereadora Cristina Aparecida Batista, requereu que a votação do
Projeto de Lei nº 86/2008 fosse realizada em Capítulos. Sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. O Vereador Edgar Saggioratto, também solicitou que as
votações às Emendas nºs: 01 e 02/2008, fossem apreciadas em destaque, e que,
fosse suspensa a sessão para conversar com os Edis sobre referidas Emendas,
sendo seus pedidos aprovados por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos, o
Sr. Presidente colocou em votação as Emendas 01 e 02/2008, as quais foram
rejeitadas por (05X04) votos. Prosseguindo, foram colocadas em votação em bloco as
Emendas nºs: 03 a 16/2008, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Em
seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 86/2008, sem prejuízo das
Emendas, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 91/2008, de autoria dos Vereadores Juliano
Marquezelli e Dr. José Arantes da Silva, que visa alterar a Lei nº 3.304 de 30 de
agosto de 2004. Aprovado por unanimidade de votos. 03) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 92/2008, de autoria do Vereador Valdir Rosa, que visa
denominar de “Padre Mário Zucheto”, a Rotatória, localizada na confluência das Ruas
Angelo Bruno, Semiramis Vieira de Moraes e Avenida Juca Costa, Jardim Lauro Pozzi,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos. 04) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 93/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que visa denominar de “Eliza Souza da Silva”, a Rua 1, do Loteamento
denominado “Jardim Veneza II”, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos.
05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 94/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa aumentar o número de empregos que específica no
quadro de servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 06) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 95/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Foi apresentada a Emenda nº 01/2008,
a qual foi lida pelo Secretário e recebeu pareceres verbais das comissões
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permanentes. Em votação, o Projeto de Lei nº 95/2008, foi aprovado por unanimidade
de votos, bem como, a Emenda apresentada. 07) – Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 89/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar o número do
emprego permanente mensalista de Psicólogo no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. 08) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 05/2008, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que visa alterar dispositivo da Lei Complementar nº
76, de 15 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento Urbano e Rural do
Município de Pirassununga. Foi apresentada a Emenda nº 01/2008, a qual foi lida pelo
Secretário e recebeu pareceres verbais das comissões permanentes. Em votação, o
Projeto de Lei Complementar nº 05/2008, foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como, a Emenda apresentada. 09) – Primeira Discussão do Projeto de Resolução nº
04/2008, de autoria do Vereador José Arantes da Silva, que visa dar nova redação ao
artigo 7º da Resolução nº 148, de 20 de setembro de 1988. Em discussão, usou da
palavra o Vereador José Arantes da Silva. Em seguida, o Vereador Valdir Rosa usou
da palavra. Posteriormente, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador
José Arantes da Silva para assumir a direção dos trabalhos, para que ele possa fazer
uso da palavra. Usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti. Após reassumir a direção
dos trabalhos e não havendo mais Vereadores para usar da palavra na discussão do
projeto, o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Resolução nº 04/2008, o
qual foi rejeitado por (08X01) votos, ausente na votação o Vereador Juliano
Marquezelli. 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. Por fim, usou da palavra o Vereador
inscrito José Arantes da Silva. Não havendo mais 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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