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Ata nº 2491 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
05 de maio de 2008. Ao quinto dia do mês de maio do ano dois mil e oito às 20:00
horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a 2491ª 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 2490, da Sessão Ordinária de 28 de abril 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: Neste momento o Vereador Edgar Saggioratto pediu a dispensa da
leitura do Expediente, Indicações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Logo em seguida o Senhor Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente. 01) – Informativo do IBRAP, para os cursos: Contratando rapidamente
pelo Sistema de Registro de Preços e Gestão dos Contratos e as Licitações Passo-aPasso; 02) – Exemplar do Jornal “Gazeta de Cotia”, Ano XXXIII, nº 827, 26/04 a
09/05/2008; 03) – Jornal da Câmara, Ano 9, Nº 2014, 2024 e 2026; 04) – Jornal do
Senado, Ano XIV, nº 2.793/170, 28/04 a 04/05/2008; 05) - Exemplar do Jornal
“Gazeta de Cotia” - Ano XXXIII - nº 821 – 2 a 15/02/2008; 06) – Jornal do Interior, Ano
VII, nº 45, 03/2008; 07) – Denúncia subscrita pelo Senhor Renato Parize de Souza,
requerendo que seja recebida para formação de Comissão Processante visando a
cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal; 08) – Denúncia subscrita pelo
Senhor Marco Antonio Magalhães dos Santos, requerendo que seja recebida para
formação de Comissão Processante visando a cassação do mandato eletivo do
Prefeito Municipal; 09) E-mail do Deputado Federal Dr. Ubiali, informando a Medida
Provisória que permite ao setor hoteleiro fazer a depreciação de bens móveis
integrantes do seu passivo, desde que comprado entre 03/01/2008 até 31/12/2008;
10) – Ofício da AMAVISAFÉ, Associação de Moradores e Amigos da Vila Santa Fé,
solicitando a criação de uma “Área Industrial” estrategicamente localizada no bairro
“Vila Santa Fé”; 11) – Ofício CGCRRM nº 578/08, do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, encaminhando a Decisão do TC-1188/003/04 (Concorrência Pública nº
003/2003 – Município de Pirassununga, “Acionário”); 12) - Ofício CGC.ARC nº 605/08,
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando a Decisão do TC800103/554/04 (Apartado das Contas do Município, Exercício 2004); 13) – Ofício do
Presidente da Câmara, Vereador Nelson Pagoti, encaminhando Balancetes da
Receita e Despesas, referente ao mês de 04/2008; 14) – Ofício nº 54/2008 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
15) – Ofício nº 55/2008 do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
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recebeu o nº 59/2008, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Nosso Desafio Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) – Ofício nº 56/2008 do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 60/2008, que
visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no Programa Orçamentário
na Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 57/2008 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 61/2008, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 18) – Ofício nº 58/2008 do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 62/2008, que visa autorizar o Poder
Executivo a acrescer recursos financeiros a serem transferidos no presente exercício
à Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga – AMAS, objetivando
o desenvolvimento do Programa de Acolhimento Social à Criança e ao Adolescente,
através da administração do Centro de Acolhimento Social - CAS. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
19) - Ofício GAB. nº 235/2008, de autoria do Executivo Municipal e Secretário
Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 13/2008, de autoria
da Vereadora Márcia Cristina Zanoni Couto, sobre a taxa e o não recolhimento do lixo
biológico para alguns profissionais cadastrados junto a Administração Municipal; 20) Ofício GAB. nº 238/2008, de autoria do Executivo Municipal e Secretário Municipal de
Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 15/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, a respeito de denúncias referentes a pessoas
contratadas pela Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE; 21) - Projeto de
Decreto Legislativo nº 05/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
que visa conceder ao Senhor “Hugo Antônio Bruner”, o título de “Cidadão
Benemérito”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações a seguir foram encaminhadas ao
Executivo Municipal: 22) – Indicação nº 161/2008, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de,
através da Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Municipal de Promoção
Social, custear os exames de ecocardiograma da população até a inauguração do
Centro de Especialidades Médicas; 23) – Indicação nº 162/2008, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de promover a limpeza na Avenida Newton Prado nos domingos e
feriados; 24) - Indicação nº 163/2008, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de realizar a
construção de mais um acesso para o Condomínio Residencial Suzano, sugerindo
que o Município entre com a mão-de-obra e o Condomínio com o material; 25) –
Indicação nº 164/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de ordenar a construção de
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uma quadra poliesportiva no Jardim Elite; 26) – Indicação nº 165/2008, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, verifique a possibilidade de construir nas
áreas públicas que necessitar, instalações para abrigar caseiro/zelador e que seja
estudada a possibilidade de encaminhar à esta Casa, Projeto de Lei, tornando
obrigatório nas novas construções de escolas, creches, áreas de lazer de grande
envoltura no Município, as instalações para caseiro. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao 1º Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 27) – Requerimento nº 277/2008, de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente
sessão, o Projeto de Lei nº 59/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio
Pirassununga. Aprovado por unanimidades de votos; 28) – Requerimento nº
278/2008, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos
da presente sessão, o Projeto de Lei nº 60/2008, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no Programa
Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidades de votos; 29) –
Requerimento nº 279/2008, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº 61/2008,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.
Aprovado por unanimidades de votos; 30) – Requerimento nº 280/2008, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da
presente sessão, o Projeto de Lei nº 62/2008, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a acrescer recursos financeiros a serem transferidos
no presente exercício à Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga
– AMAS, objetivando o desenvolvimento do Programa de Acolhimento Social à
Criança e ao Adolescente, através da administração do Centro de Acolhimento Social
- CAS. Aprovado por unanimidades de votos; 31) – Requerimento nº 281/2008, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações à nova Diretoria da Associação de Bairros da
Zona Leste – ASCOLESTE, que tomará posse no próximo dia 12 de maio. Aprovado
por unanimidade de votos; 32) - Requerimento nº 282/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Estadual Davi Zaia, visando o aumento de viaturas para a
Guarda Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 33) Requerimento nº 283/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado Estadual Davi
Zaia, visando a construção de quadra poliesportiva no Bairro Jardim Elite. Aprovado
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por unanimidade de votos; 34) - Requerimento nº 284/2008, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando
intercessão do Deputado Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando o aumento de
viaturas para a Guarda Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 35) - Requerimento nº 285/2008, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, solicitando intercessão do Deputado
Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, visando a construção de quadra poliesportiva no
Bairro Jardim Elite. Aprovado por unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº
286/2008, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e Márcia Cristina Zanoni Couto, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Judite Belloni. Aprovado por unanimidade
de votos; 37) - Requerimento nº 287/2008, de autoria dos Vereadores Natal Furlan,
Márcia Cristina Zanoni Couto e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Maria Aparecida Marostegan Dela Libera. Aprovado por
unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 288/2008, de autoria dos Vereadores
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, José Arantes da Silva,
Natal Furlan, Valdir Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando que seja
encaminhado referido requerimento a todas as Câmaras do Estado de São Paulo,
para conhecimento e possível apresentação de Projeto de Lei que proíbe a
distribuição do Dispositivo Intra Uterino – DIU e a Pilula do Dia Seguinte – PDS na
rede de saúde municipal. 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.
Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador Nelson
Pagoti, 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 00795 (Denunciante Renato
Parize de Souza), em 29 de abril de 2008. Neste momento, a Vereadora Cristina
Aparecida Batista requereu a dispensa da leitura da Denúncia em razão dos
Vereadores já terem conhecimento do documento, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, 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 Comissão de
Investigação e Processante, com três Vereadores sorteados entre os presentes e
desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator. Recusada a
Denúncia, o requerimento será arquivado. Em seguida, colocou em discussão a
Denúncia. Em votação, o recebimento da Denúncia foi rejeitado por (07X03) votos,
sendo arquivada na forma do § 5º do Art. 174 do Regimento Interno; 02) – Processo
de votação para recebimento da Denúncia contra o Prefeito Municipal com pedido de
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abertura de comissão processante, protocolada nesta Casa sob o nº 00796
(Denunciante Marco Antonio Magalhães dos Santos), em 29 de abril de 2008. 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 Comissão de Investigação e Processante, com três Vereadores sorteados
entre os presentes e desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e
relator. Recusada a Denúncia, o requerimento será arquivado. Neste momento, a
Vereadora Cristina Aparecida Batista requereu a dispensa da leitura da Denúncia em
razão dos Vereadores já terem conhecimento do documento, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, colocou em discussão a Denúncia.
Logo em seguida, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
sendo aparteado pelo Vereador Juliano Marquezelli. Em seguida, usou da palavra, o
Vereador José Arantes da Silva. Usou da palavra também, o Vereador Valdir Rosa.
Logo usou da palavra a Vereadora Cristina Aparecida Batista. Por fim usou da palavra
o Vereador Edgar Saggioratto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi
colocada em votação a Denúncia. Em votação, o recebimento da Denúncia foi
rejeitado por (07X03) votos, sendo arquivada na forma do § 5º do Art. 174 do
Regimento Interno; 03) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 59/2008,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação Nosso Desafio Pirassununga. Adiada a apreciação por
uma sessão, a pedido do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno; 04) – Primeira
e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 60/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no Programa
Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 05) Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 61/2008, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos;
06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 62/2008, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a acrescer recursos
financeiros a serem transferidos no presente exercício à Associação Metodista de
Assistência Social de Pirassununga – AMAS, objetivando o desenvolvimento do
Programa de Acolhimento Social à Criança e ao Adolescente, através da
administração do Centro de Acolhimento Social - CAS . Aprovado por unanimidade de
votos; 07) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 57/2008, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, que visa denominar de “Mauro Cezario Mello”, a Quadra Poliesportiva,
localizada à Rua Jaime Dolfini, nº 1426, Jardim Rosim, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos. Após terminar a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da
palavra o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Em seguida usou da
palavra a Vereadora inscrita Márcia Cristina Zanoni Couto. Por fim, assumiu a direção
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dos trabalhos o 1º Secretário Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, ante à
ausência no Plenário do Vice-Presidente, para fazer uso da palavra o Vereador
inscrito Nelson Pagoti. 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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