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Ata nº 2441 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 02 de abril de 2007. Aos dois dias do mês de abril do ano dois mil e
sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2441ª
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 2440, da Sessão Ordinária de 26.03.2007, 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: 01) – Exemplares: “Jornal da Câmara”; “NTU Urbano”; “AREA News”;
“O Jurista”; 02) – Prospectos dos cursos IBRAP – Instituto Brasileiro de
Administração Pública; 03) – Convite da AREA para palestra que dará início ao
XVIII Ciclo de Atualização Tecnológica, dia 10/04/2007, na sede da AREA; 4) – Email referente curso sobre Fiscalização da Transferência de Recursos Federais aos
Municípios e a Lei de Responsabilidade Fiscal; 5) – E-mail encaminhando prospecto
do Treinamento IBRAP sobre o Fundeb; 6) – Ofício nº 0397/2007 – CNM-PR, do
Presidente da Confederação Nacional de Municípios, referente à X Marcha à
Brasília em Defesa dos Municípios; 7) – Convite para a Solene Celebração
Eucarística da Dedicação da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos, dia
23/04/2007; 8) – Convite para o 51º Congresso Estadual de Municípios, em Campos
do Jordão, de 23 a 28 de abril de 2007; 9) – Convite da Associação dos Policiais
Militares da Reserva, Reformados da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a solenidade comemorativa ao seu 22º
aniversário, dia 21/04/2007, em São Paulo/SP; 10) – Convite da Prefeitura Municipal
de Pirassununga para a inauguração da Quadra Poliesportiva “Centro Comunitário
Jardim das Laranjeiras”, dia 10/04/2007; 11) – E-mails do IBRAP, encaminhando
prospectos de curso do Programa de Capacitação 2007, e do curso de Capacitação
Lato Sensu 12) – Telegrama nº Ref. 016188/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde,
informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor
deste município; 13) – E-mail da Web TV Studios, referente ao Prêmio Imprensa;
14) – Ofício Secretaria nº 113/2007, da Câmara Municipal de Rio Claro,
encaminhando Requerimento nº 662/2007, de autoria do Vereador Sérgio
Carnevale, ao Deputado Federal do Estado de Santa Catarina Paulo Bornhausen,
hipotecando-lhe totoal solidariedade na luta pelo fim do CPMF; 15) – Ofício Circular
009/2007 – lasm, da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia da
Moção nº 21/2007, de autoria da Vereadora Elisabete Sichieri Bezerra, sobre a
padronização dos medicamentos distribuídos nas farmácias do SUS; 16) – Ofício nº
031/07 – Pres/Cir – 51º CEM, da Associação Paulista de Municípios, referente ao
51º CEM – Congresso Estadual de Municípios; 17) – E-mail da Escola Superior de
Advocacia de são Paulo encaminhando prospecto do curso As alterações do Código
de Processo Civil; 18) – Ofício do Vereador João Araújo, da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, encaminhando relação dos projeto de leis de sua autoria, no 2º
semestre de 2006; 19) – Ofício Especial PGM/2007, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, referente prorrogação do convênio entre o Município de
Pirassununga e o GAAP (Grupo de Apoio ao Doente de AIDS de Pirassununga); 20)
– Ofício nº 011/2007, do Executivo Municipal, encaminhando ao Legislativo os
Balancetes referentes ao mês de fevereiro de 2007, da Prefeitura Municipal de
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Pirassununga; 21) – Ofício Gab. Nº 179/2007, do Executivo Municipal, informando a
liderança do Governo junto a esta Câmara Municipal; 22) – Ofício Gab. Nº
186/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
26/2007, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a venda
de gás liqüefeito de petróleo (GKP) em estabelecimentos não autorizados; 23) –
Ofício Gab. Nº 187/2007, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 24/2007, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre
a falta de vagas nas creches municipais; 24) – Ofício Gab. Nº 188/2007, do
Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 23/2007, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, referente ao reajuste salarial dos
servidores municipais; 25) – Ofício Gab. Nº 196/2007, do Executivo Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 22/2007, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, referente o abastecimento de caminhões pipas de firmas
particulares com água do Horto Florestal; 26) – Ofício nº 15/2007, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 16/2007, que visa alterar o
Plano Plurianual de Investimentos para o periodo de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de
12 de dezembro de 2005. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 27) – Ofício nº 16/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 17/2007, que
visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 28) – Ofício nº 17/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 18/2007, que
visa alterar a Lei nº 3.517, de 18 de dezembro de 2006, que estima a receita e fixa a
despesa para o exercício de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 29) – Ofício nº 18/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 21/2007, que
visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual de Investimentos para o
período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para a
recuperação asfáltica do Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 30) – Ofício nº 19/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 22/2007, que
visa alterar a Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 – Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2007, incluindo o projeto de recuperação asfáltica do município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 31) – Ofício nº 20/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 23/2007, que visa alterar a Lei nº
3.517, de 18 de dezembro de 2006, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2007, para recuperação asfáltica do município e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 32) – Ofício nº 21/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 19/2007, que visa autorizar a abertura
de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, para atender a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Especialidades Médicas.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 33) – Ofício nº 22/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 20/2007, que visa autorizar a abertura
de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, destinado a atender as
despesas com a construção de um novo prédio para o funcionamento do
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Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker”. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 34) – Ofício
nº 23/2007, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
24/2007, que visa autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação no Plano
Plurianual período de 2006 a 2009, na Lei nº 3.437 de 12 de dezembro de 2005,
para atender despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Programa Bolsa Família. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 35) – Ofício nº 24/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 25/2007, que
visa autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação na Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº 3470, de 30/06/2006, para o exercício vigente, para atender
despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o
Programa Bolsa Família. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 36) – Ofício nº 25/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 26/2007, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, destinado a atender aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Programa Bolsa Família. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 37) – Ofício nº 26/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 27/2007, que
visa autorizar a inclusão de nova ação no Plano Plurianual de Investimentos para o
período de 2006 a 2009 – Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, para atender
despesas com o convênio firmado com a União, referente ao Programa de Atenção
Integral à Família - PAIF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 38) – Ofício nº 27/2007, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 28/2007, que
visa autorizar a inclusão de nova ação na Lei nº 3.470, de 30 de junho de 2006 –
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, para atender despesas com o
convênio firmado com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à Família
- PAIF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria,
para darem os pareceres; 39) – Ofício nº 28/2007, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 29/2007, que visa autorizar abertura
de crédito adicional especial destinado a atender despesas com o Convênio firmado
com a União, referente ao Programa de Atenção Integral à Família - PAIF.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 40) – Projeto de Resolução, que recebeu nº 01/2007, que
denomina a Galeria de Honra dos Ex-Presidentes do Legislativo. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
41) – Denúncia sobre Contrato Público nº 66/06, com pedido de cassação do
mandato eletivo do Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo,
protocolada pelo Sr. Antonio Carlos Bueno Barbosa; 42) – Complemento da
Denúncia protocolada sob nº 0056/07, nesta Casa de Leis, sobre Contrato Público
nº 66/06, com pedido de cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal de
Pirassununga, Ademir Alves Lindo, protocolada pelo Sr. Antonio Carlos Bueno
Barbosa. Neste momento, a Vereadora Cristina Aparecida Batista requereu a
dispensa da leitura da referida Denúncia, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. As indicações e pedidos de informações a seguir foram
encaminhados ao Executivo Municipal: 43) – Indicação nº 139/2007 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova a limpeza da vala
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existente na divisa da Vila Redenção com Jardim Planalto; 44) – Indicação nº
140/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que sejam
tomadas providências urgentes para conter os casos de dengue; 45) – Indicação nº
141/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
ordene sejam realizadas melhoras no espaço físico da Unidade Básica de Saúde da
Vila Redenção, bem como seja estudada a volta da farmácia que funcionava no
local; 46) – Indicação nº 142/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que coloque redutores de velocidade na Rua 13 de Maio, nas
imediações da E.E. “Manoel Jacintho Vieira de Moraes”; 47) – Indicação nº
143/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
verifique a possibilidade de providenciar a vedação adequada dos elementos
vazados do muro limítrofe entre a oficina do SAEP e Casa Paroquial da Igreja Santo
Antonio; 48) – Indicação nº 144/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que ordene a construção de uma casa de apoio para auxiliar no
tratamento de pessoas portadoras do vírus HIV até seu fortalecimento e
reintegração social, nos moldes do trabalho realizado na cidade de São Carlos; 49)
– Indicação nº 145/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto,
para que mantenha entendimento com o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Pirassununga, para ser confeccionada norma coletiva no sentido de
fixar a data base para o aumento salarial do funcionalismo; 50) – Indicação nº
146/2007, de autoria dos Vereadores Nelson Pagoti, Marcia Cristina Zanoni Couto e
Cristina Aparecida Batista, referente ao parcelamento do IPTU e ISS; 51) –
Indicação nº 147/2007 de autoria dos Vereadores José Arantes da Silva e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que estude a possibilidade de retomar a doação de
mantimentos à Associação alda Miranda Matheus – AMMA, para que a Entidade
volte a oferecer sopão às crianças que atende; 52) – Indicação nº 148/2007 de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que troque e promova
melhorias na iluminação da Avenida Duque de Caxias Norte; 53) – Indicação nº
149/2007 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que
ordene a construção de arquibancadas nos campos de futebol da Vila Brasil e da
ASCOBAR. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura dos requerimentos: 54)
– Requerimento nº 58/2007 de autoria de todos os Vereadores da Casa,
congratulando-se aos organizadores, atores e demais participantes da encenação
da “Paixão de Cristo”, realizada na Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos. Aprovado
por unanimidade de votos; 55) – Requerimento nº 59/2007 de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, a ser encaminhado ao
Deputado Federal Celso Ubirajara Russomanno, visando a implantação de um
aparelho de ressonância magnética para atender pacientes do SUS no município e
cidades adjacentes. Aprovado por unanimidade de votos; 56) – Requerimento nº
60/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
oito edis, a ser encaminhado ao Deputado Federal Celso Ubirajara Russomanno,
visando obter verbas junto ao Governo Federal para incremento e ampliação dos
trabalhos da Corporação Musical Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de
votos; 57) – Requerimento nº 61/2007 de autoria do Vereador Juliano Marquezelli,
e subscrito por mais sete edis, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Antonio
Carlos de Campos Machado, para que interceda junto ao Governo do Estado no
sentido de fornecer à 3ª Cia. De Polícia Militar de Pirassununga, 05 (cinco) unidades
de motocicleta para incremento da segurança. Aprovado por unanimidade de votos;
-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

58) – Requerimento nº 62/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Senhor João Ferraresi. Aprovado por unanimidade de votos; 59) –
Requerimento nº 63/2007 de autoria dos Vereadores Marcia Cristina Zanoni Couto e
Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Roseli Aparecida Guesso. Aprovado por unanimidade de
votos; 60) – Requerimento nº 64/2007 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento da
Senhora Aparecida de Alvarenga Haither. Aprovado por unanimidade de votos; 61)
– Requerimento nº 65/2007 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento
do Senhor Adriano Ribeiro Mendes. Aprovado por unanimidade de votos; 62) –
Requerimento nº 66/2007 de autoria de todos os Edis da Casa, a ser encaminhado
a Deputados Estaduais, visando o incremento de verbas para o esporte, saúde,
especificamente, Santa Casa de Misericórdia e APAE. Retirado a pedido do autor;
63) – Requerimento nº 67/2007 de autoria de todos os Vereadores da Casa, a ser
encaminhado a Deputados Federais, visando o incremento de verbas para o
esporte, saúde, especificamente, Santa Casa de Misericórdia e APAE. Retirado a
pedido do autor. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Nelson Pagoti
consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito. Inscrita, usou da palavra a
Vereadora Cristina Aparecida Batista. Fez uso da palavra também o Vereador José
Arantes da Silva, sendo aparteado pela Vereadora Cristina Aparecida Batista. A
seguir, usou da palavra o próximo Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. Aparteou o Vereador Natal Furlan. Novamente, o Edil Antonio Carlos foi
aparteado pelo Vereador Natal. Não havendo mais Vereador inscrito, o Sr.
Presidente passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Processo de
Votação para recebimento da Denúncia contra o Prefeito Municipal com pedido de
abertura de comissão processante, protocolada nesta Casa sob o nº 00566, em 29
de março de 2007, e Complemento protocolado sob o nº 00579, de 02 de abril de
2007. Conforme requerimento verbal da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
aprovado anteriormente, o Sr. Presidente dispensou a leitura da Denúncia. O Sr.
Presidente informou que o rito procedimental para o recebimento da denúncia será
o disposto no artigo 174 do Regimento Interno e que o recebimento será decidido
pelo voto da maioria qualificada (2/3) dos Vereadores, onde o Presidente também
vota. Declarou que se a Denúncia for recebida pelo Plenário, nesta mesma sessão
será constituída a Comissão de Investigação e Processante, com três Vereadores
sorteados entre os presentes e desimpedidos, os quais elegerão desde logo o
presidente e o relator. Recusada a Denúncia, o requerimento será arquivado. Em
seguida, colocou em discussão a Denúncia. Usou da palavra o Vereador José
Arantes da Silva, sendo aparteado pelos Vereadores Cristina Aparecida Batista e
Wallace Ananias de Freitas Bruno. Manifestou-se também a Vereadora Marcia
Cristina Zanoni Couto, que foi aparteada pelo Vereador José Arantes da Silva.
Usou da palavra a seguir um Vereador Valdir Rosa. Neste momento, assumiu a
direção dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador José Arantes da Silva, para fazer
uso da palavra na Tribuna o Vereador Nelson Pagoti. Usou da palavra o Vereador
Nelson Pagoti. Aparteou o Vereador Valdir Rosa. Após reassumir a Presidência, o
Vereador Nelson Pagoti passou a palavra ao Vereador Edgar Saggioratto.
Manifestou-se também a Vereadora Cristina Aparecida Batista, sendo aparteada
pelos Vereadores Edgar Saggioratto Valdir Rosa. Usou da palavra o Vereador
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Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Aparteou o Vereador José Arantes da Silva
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação a Denúncia.
Em votação, seu recebimento foi rejeitado por unanimidade de votos, sendo
arquivada na forma do § 5º do Art. 174 do Regimento Interno. Estava ausente no
plenário neste momento o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Terminada a
Ordem do Dia, consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na
Explicação Pessoal. Usou da palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno
Gonçalves. A seguir, usou da palavra o próximo Vereador inscrito, José Arantes da
Silva. Inscrito, declinou da palavra o Vereador Edgar Saggioratto. Logo, usou da
palavra a Vereadora inscrita, Cristina Aparecida Batista. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou os Vereadores e todos os presentes
para a Audiência Pública que versará sobre o Projeto de Lei nº 13/2007, de autoria
do Executivo Municipal, que autoriza inclusão de nova ação no Plano Plurianual de
Investimentos para o período de 2006 a 2009, Lei nº 3.437, de 12/12/2005 – 2373 –
Subvenção Social – Associação Metodista de Assistência Social – AMAS – R$
143.000,00, dia 09 de abril, segunda-feira próxima, às 19 horas, no Plenário Dr.
Fernando Costa, desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
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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