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Ata nº 2439 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 19 de março de 2007. Aos dezenove dias do mês de março do ano
dois mil e sete, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2439ª 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 2438, da Sessão Ordinária de
12.03.2007, 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”; “Jornal do Senado”; “Radis – Comunicação em Saúde”; Revista
“Municípios”; “Forças Novas”; “TCE Informa”; 03) – Oferta de Modelos e Manuais
para o Legislativo Municipal; 4) – Prospectos: “VI congresso Sul-americano de
Agentes Públicos”, de 01 a 05/08/2007, na Argentina; Programação de Cursos da
empresa Consultre; Cursos IBRAP – Instituto Brasileito de Administração Pública;
Eventos do INNAM – Assessoria em Gestão Municipal; Cursos e Congressos em
2007, do IBRAN – Instituto Brasileiro de apoio aos Municípios Ltda.; Curso do
Programa de Capacitação 2007 do IBAM/ENSUR; 5) – Ofício nº 176/2007, da
Delegacia de Polícia de Pirassununga, referente indicação dos nomes dos policiais
civis a receberem o título de Policial Civil do Ano; 6) – Cartão do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, encaminhando o exemplar “Verde-Oliva”; 7) – Denúncia
sobre Contrato Público nº 81/05, com pedido de cassação do mandato eletivo do
Prefeito Municipal de Pirassununga, Ademir Alves Lindo, protocolada pelo Sr.
Antonio Carlos Bueno Barbosa. Neste momento, o Vereador Valdir Rosa requereu a
dispensa da leitura da referida Denúncia, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos; 8) – Convite do SEBRAE-SP para o Fórum “A nova realidade
para os pequenos negócios”, dia 23/03/2007, em Ribeirão Preto-SP; 9) – Ofício nº
53/2007, do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, solicitando certidão do
exercício do cargo do Prefeito atual, para fins de abertura de conta corrente em
banco; 10) – Ofício Gab. Nº 147/2007, do Executivo Municipal, solicitando certidão
de exercício de cargo de Prefeito, para fins de prestação de contas junto ao Tribunal
de Contas do Estado; 11) – Ofício nº 010/2007, da Secretaria Municipal de
Comércio, Indústria e Agricultura, solicitando certidão atualizada de posse e
exercício de cargo de Prefeito, por ocasião do aditamento do Convênio 050/02
(Banco do Povo Paulista); 12) – Ofício da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, comunicando a composição do Conselho Superior, Mesa
Administrativa e Conselho Fiscal para o biênio 2007/2009; 13) – Circular FUPESP
nº 01/2007, da Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São
Paulo, referente emissão de falsas guias de recolhimento da contribuição sindical
GRCS; 14) – Ofício Circular PR Nº 002/2007, do Diretório Regional do Partido da
República – PR, referente à sua criação; 15) – E-mail da Pousada dos Esquilos,
referente hospedagem para o Congresso de Municípios, de 23 a 28/04/2007, em
Campos do Jordão; 16) – Convite do Centro Universitário Anhangüera, para as
solenidades de Colação de Grau da I turma de Administração, dia 02/03/2007, no
Salão Nobre da Escola Estadual de Pirassununga; 17) – Convite via e-mail para o
Seminário “O Município frente o Sistema Tributário Nacional”, de 21 a 24/03/2007;
18) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a Cerimônia de
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Abertura do Campeonato Municipal de Futebol Veterano e Máster 07, dia 25/03/07,
no Campo da Ascobar; 19) – Convite via e-mail da Associação Ambiental Paiquerê
para a abertura e encerramento do Projeto Horto+, da Semana da Água, dias 15 e
22/03/07, respectivamente; 20) – E-mail da Sra. Roseana Monteiro, solicitando
dados para contato com o arquiteto José Francisco da Silva Kettelhut; 21) – E-mail
da Rede Social SP referente ao 3º Concurso Causos do ECA; 22) – Indicação nº
101/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, encaminhada à
Mesa Diretora da Casa, para que estude a possibilidade de ordenar a volta do
registro em ata das sessões camarárias na íntegra. As indicações e pedidos de
informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 23) – Indicação
nº 102/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que
promova melhoras no CEFE “Presidente Médici”, adequando a infraestrutura e
iluminação das quadras esportivas, sobretudo do campo de futebol, bem assim seja
realizada uma reforma no salão para evitar infiltração e calor excessivo; 24) –
Indicação nº 103/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para
que estude as possibilidades de determinar a construção de um Centro de
Diagnóstico de Exames Complementares ao lado do Centro de Especialidades
Médicas, ainda em fase de conclusão, com aparelhagem necessária à demanda do
Município; 25) – Indicação nº 104/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, para que intensifique a iluminação pública da Vila São Pedro; 26) –
Indicação nº 105/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para
que verifique as possibilidades de determinar o setor competente o reflorestamento
na área do Aterro Sanitário; 27) – Indicação nº 106/2007 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que estude a possibilidade de permitir maior
parcelamento dos tributos devidos pelos feirantes para o exercício tributário de
2008; 28) – Indicação nº 10/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que promova a manutenção da atual sede do Conservatório de
Música “Cacilda Becker”, até a definitiva transferência para a nova sede; 29) –
Indicação nº 108/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que tome as providência com o projeto de reciclagem presente na Avenida Dr.
Ivo Xavier Ferreira, Jardim Olímpio Felício; 30) – Indicação nº 109/2007 de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ordene as providências
necessárias a respeito do constante empoçamento de água no encontro da Rua
Calixto Salles e Travessa João Tavelini, Jardim Bandeirantes; 31) – Indicação nº
110/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
notifique o proprietário do imóvel localizado no encontro das Ruas Joaquim Jorge
Port e Nicolau Januzzi, Vila Santa Terezinha, para que promova a limpeza
necessária, sob pena de arcar com as penalidades legais; 32) – Indicação nº
111/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, para que estude a
possibilidade de firmar convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública
para maior valorização dos serviços da Guarda Municipal; 33) – Indicação nº
112/2007 de autoria dos Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que mantenha contato com a construtora responsável pelas
obras no campo de futebol do Jardim das Laranjeiras, sanando-se os problemas
com relação à residência do caseiro; 34) – Indicação nº 113/2007 de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que estude a possibilidade de adquirir o imóvel da
antiga fábrica de papelão, existente em Cachoeira de Emas, resultando na
oportunidade dos ex-empregados em receber seus créditos trabalhistas, bem como
na oportunidade da Administração Municipal ampliar e desenvolver o turismo local;
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35) – Indicação nº 114/2007 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que ordene
a colocação de sobras de asfalto na vicinal defronte à empresa INOXBEL, paralela
à Rodovia Anhangüera; 35) – Pedido de Informações nº 25/2007, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU lançado para os lotes do Loteamento Jardim Residence Rio Verde;
36) – 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. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 37) – Requerimento nº 42/2007 de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja o presente
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa de Leis
documentos referentes ao repasse de valores à Associação dos Estudantes
Universitários de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 38) –
Requerimento nº 43/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
e subscrito por mais seis edis, a ser encaminhado ao D.E.R., para que ordene a
colocação de iluminação pública junto ao ponto de ônibus defronte ao IBAMA, na
Rodovia Euberto Nemésio Pereira de Godoy. Aprovado por unanimidade de votos;
39) – Requerimento nº 44/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais sete edis, a ser encaminhado ao representante
legal da Telefônica S/A, no sentido de viabilizar possibilidades de instalar telefone
público no Bairro Rural do Itupeva de nosso Município. Aprovado por unanimidade
de votos; 40) – Requerimento nº 45/2007 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e
subscrito por mais oito edis, congratulando-se ao Vereador Dr. Edgar Saggioratto
pela conquista do 1º lugar de sua categoria na 1ª Etapa do Circuito 2007 do Troféu
Brasil de Triathlon. Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº
46/2007 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
sete edis, congratulando-se à Senhora Martha Malinverni pelo lançamento do seu
segundo livro de poesia, “Reflexos e Poesia na Terceira Idade”. Aprovado por
unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 47/2007 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se
ao Servidor Gerônimo Leme, pela dedicação e atenção oferecidos ao Horto
Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 43) –
Requerimento nº 48/2007 de autoria dos Vereadores Cristina Aparecida Batista e
Nelson Pagoti, e subscrito por mais seis edis, congratulando-se à Associação dos
Apicultores de Pirassununga pela sua fundação e posse de sua primeira diretoria,
bem assim, à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura pelo
incentivo a sua criação. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº
49/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor
Constantino Cauduro. Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº
50/2007 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Iracy
Longo Rodrigues. Aprovado por unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº
51/2007 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais
oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor José Barbosa.
Aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº 52/2007 de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Nair Inês Berto Nunes.
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Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr.
Presidente Nelson Pagoti consultou o Sr. Secretário, se havia Vereador inscrito.
Inscrito, usou da palavra o José Arantes da Silva. Em seguida, inscrito, usou da
palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Também inscrito,
manifestou-se o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Inscrita, manifestou-se
a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, sendo aparteada pelo Vereador José
Arantes da Silva. Usou da palavra o próximo Vereador inscrito, Edgar Saggioratto.
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.
Inscrito, manifestou-se o Vereador Nelson Pagoti, sendo aparteado pelo Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves. 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 00439, em 14
de março de 2007. Conforme requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa,
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. Manifestou-se também o Vereador Edgar Saggioratto. 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. Terminada 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. Não havendo mais Vereadores inscritos, e 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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