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Ata nº 2422 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 2 de outubro de 2006. Aos dois dias do mês de outubro do ano dois
mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
2422ª 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 Edgar Saggioratto, declarou abertos os trabalhos e
colocou em discussão a Ata nº 2421, da Sessão Ordinária de 25.09.2006, a qual
não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Valdir Rosa, ante a ausência no Plenário da 1ª Secretária,
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e da 2ª Secretária, Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, que procedesse à leitura do Expediente: 01) – Exemplares: “RADIS –
Comunicação em Saúde”; “Boletim FZEA”; 02) – Prospectos: Cursos IBRAP; Curso
de atualização sobre Pregão Eletrônico e Pregão Presencial – Atualizações; Cursos
Consultre – Novembro e Dezembro 2006; 03) – Convite e programação da Oficina
de Capacitação de Vereadores sobre Planos Diretores, dias 5 e 6/10/2006, em São
Sebastião - SP; 4) – Convite da Rede Social São Paulo para reunião nos dias 06 e
07/10/2006, em Araraquara-SP; 5) – Ofício do Centro Universitário de Araraquara,
apresentando, informando sobre o Processo Seletivo 2007 e sobre o Unibolsa –
Programa de Bolsas de Estudo da Uniara; 6) – Ofício da Secretaria Municipal de
Educação sobre os resultados da I Conferência Municipal de Educação; 7) – Ofício
do Ministério das Cidades, encaminhando exemplar da cartilha “Os vereadores no
processo de elaboração de Planos Diretores Participativos; 8) – Ofício nº 78/2006,
do Executivo Municipal, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei nº 66/2006, que
visa obrigar a realização de exames de emissões otoacústicas em todos os
nascidos vivos. Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação da
Casa, para dar parecer; 9) – Ofício nº 79/2006, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 77/2006, que visa alterar a Lei nº
3.437, de 12/12/2005, o Plano Plurianual do Município para o período 2006 a 2009,
conforme especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 10) – Ofício nº 80/2006, do
Executivo Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 65/2006, que visa
autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.382, de 30/06/2005 – Diretrizes
Orçamentárias e abrir crédito adicional suplementar, conforme especifica; 11) –
Ofício Gab. Nº 616/2006, do Executivo Municipal, solicitando a cessão da Sala de
Sessões Dr. Fernando Costa para a realização de reunião do Sr. Prefeito com
profissionais da área da saúde, dia 26/09/2006, a partir das 9 horas; 12) – Ofício
Gab. Nº 622/2006, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 76/2006, que
dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2007. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
13) – Ofício Gab. Nº 625/2006, do Executivo Municipal, em atenção às Indicações
nºs 150, 179 e 217/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves;
nºs 215 e 251/2006, da Vereadora Cristina Aparecida Batista; nºs 229 e 230/2006,
da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto; nºs 233, 268 e 232/2006, do Vereador
Natal Furlan; nº 245/2006, do Vereador Juliano Marquezelli; nº 268/2006, do
Vereador José Arantes da Silva; nº 273/2006, do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno; nº 285/2006, do Vereador Nelson Pagoti; e nº 329/2006, de autoria
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dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Juliano Marquezelli; 14) –
Ofício Gab. Nº 626/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 46/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
referente à inclusão na grade curricular de ensino a matéria específica sobre
civilidade; 15) – Ofício Gab. Nº 627/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 49/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, referente à destinação do lixo hospitalar e seu tratamento dentro do
município; 16) – Ofício Gab. Nº 628/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 48/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, sobre o material escolar da EMEIEF(R) “Profª. Maria Aparecida Reck Cabral
Guimarães”; 17) – Ofício Gab. Nº 629/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 47/2006, de autoria do Vereador Valdir Rosa, referente
aos maquinários da Patrulha Agrícola. Assumiu a Secretaria neste momento a 2ª
Secretária Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto. As indicações e pedidos de
informações a seguir foram encaminhados ao Executivo Municipal: 18) – Indicação
nº 340/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
determine o conserto necessário na guia e calçada defronte ao nº 3.752, da Rua
Cristiano Franco, Jardim Verona; 19) – Indicação nº 341/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que dote o ponto de ônibus
existente nas proximidades das Lojas Trevisan, de mais bancos de espera, com
cobertura; 20) – Indicação nº 342/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que construa um sanitário e refeitório para os servidores
municipais, junto às dependências do Cemitério Municipal; 21) – Indicação nº
343/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,; para que
determine a colocação de mais bancos de espera, com cobertura, nas imediações
da Câmara Municipal; 22) – Indicação nº 344/2006 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que crie plantões de funcionárias das Creches
Municipais até às 18 horas com pagamento de horas-extras, em forma de rodízio;
23) – Indicação nº 345/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que determine a substituição das luminárias das ruas da Vila São
Pedro; 24) – Indicação nº 346/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que adquira viatura para o Posto de Bombeiros de
Pirassununga, arcando o Município com o pagamento do carro e o Estado com os
demais acessórios e equipamentos para a viatura ficar apta para o combate ao
fogo; 25) – Pedido de Informações nº 53/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sobre o preenchimento do cargo de Assistente de
Gabinete, para o qual a Administração realizou concurso público; 26) – Pedido de
Informações nº 54/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre o evento que a Administração realiza no Lago Municipal “Temístocles
Marrocos Leite”, para as crianças da cidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou
à 2ª Secretária, Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 27) – Requerimento nº 243/2006 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
pesar pelo passamento do Sr. Domingos Barbelli. Aprovado por unanimidade de
votos; 28) – Requerimento nº 244/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Lourdes Zerbetto Cavalhieri. Aprovado por unanimidade de
votos; 29) – Requerimento nº 245/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
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Bueno Gonçalves, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se ao Servidor
Público Municipal Israel Foguel, Diretor do Teatro Municipal “Cacilda Becker”, pelo
excelente trabalho à frente da casa de espetáculos do município. Aprovado por
unanimidade de votos; 30) – Requerimento nº 246/2006 de autoria do Vereador
Juliano Marquezelli, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se com a
Professora Neide Constâncio Pinheiro, pelos onze anos de trabalho como Dirigente
Regional de Ensino. Aprovado por unanimidade de votos; 31) – Requerimento nº
247/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, a ser encaminhado ao Deputado Estadual Arnaldo Jardim, para que
o mesmo interceda por Pirassununga junto ao Governo do Estado, visando a
aquisição de uma viatura de incêndio para o Posto de Bombeiros de nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 32) – Requerimento nº 248/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, como
Moção de Apoio às reivindicações dos membros da ASSOCITRUS – Associação
Brasileira dos Citricultores. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura
do expediente, o Sr. Presidente Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se
havia Vereador inscrito. Manifestou-se o Vereador inscrito, José Arantes da Silva:
“Talvez por uma coincidência muito grande nós tenhamos aqui de uma forma
interessante a presença dos professores aqui apesar do que eu vou falar não tem
nada a ver o que estão esperando que eu fale. Eu não posso falar; tenho que falar
só sobre o expediente; e o expediente aqui, um dos motivos do expediente é que eu
fiz um Projeto de Lei que esse Projeto de Lei obriga todas as crianças nascidas no
município, que elas tenham direito ao teste da orelhinha. Isto tem uma importância
capital no aprendizado dos alunos porque muitas crianças têm deficiência auditiva e
não conseguem acompanhar uma sala de aula; a gente demora a entender porque
aquela criança tem essa dificiência. Então, o Prefeito vetou o meu Projeto de Lei;
nós vamos tentar derrubar o Veto porque talvez ele pensasse que isso trouxesse
encargo para o município. Bom, eu coloquei esse Projeto de Lei por um motivo. Se
nós tivermos esse Projeto de Lei aprovado aqui no Município, nós temos
fonoaudiólogas que têm aparelhos para medir a audição das crianças; e uma vez
que tivermos aprovado, elas fazem esse teste pelo SUS; e a nossa lei obrigava tão
somente que ou eles faziam no hospital, não tinha nada a ver com Prefeitura, ou
somente orientar mediante um papel que a gente mesmo ia fazer por escrito, de
orientar todas as mães onde elas poderiam fazer; ou seja, não teria o custo de um
centavo para o município. Então, vamos ver se nós conseguimos, peço aos
Vereadores”. Aparteou o Vereador Natal Furlan: “Eu queria saber se tem
justificativa, de porque ele vetou seu projeto”. “Qualquer que seja essa justificativa,
nos parece aqui, eu não tive tempo de ler todo, mas tem aqui algumas coisas sobre
o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos anuais, coisas que acho
que está desfocado. Enfim, eu gostaria de pedir aos senhores Vereadores que se
despojassem de todo interesse político, por aquelas crianças que têm surdez e que
realmente causam um problema enorme. Eu tive um filho que fui descobrir depois
da adolescência que ele não escutava bem; e ele sempre teve atraso por vários
motivos; um deles era esse aí. Acho que temos que pensar mais na comunidade em
algumas situações. Fiz algumas emendas, porque tem um assunto importantíssimo
do Plano Diretor, tentando já mudar um pouquinho o conceito de saúde, por isso
que eu troquei algumas coisas, palavra saúde por prevenção e tratamento de
doenças. Porque fazemos uma grande confusão. Quem é responsável pela saúde?
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É o médico? Não. A saúde, quem trata da saúde é o poder político, é o governante
que trata da saúde, porque a saúde significa o bem-estar físico, social, psíquico.
Então, pra ele estar bem, ele tem que ter moradia, tem que ter uma família
adequada, tem que ter vários elementos pra ele ter saúde. O médico, o enfermeiro,
o psicólogo trata do que? Trata da doença. Então, eu sou responsável por tratar,
minimizar ou prevenir as doenças; esse é um conceito errado porque jogam tudo
em cima de uma situação onde o indivíduo tem que ter saúde. Vemos, por exemplo,
um Pronto Socorro abarca todos os tipos de problemas, inclusive problemas sociais,
que não é o problema do médico. Muito bem; por causa disso que fiz algumas
modificações. E quanto ao artigo 31, inciso V, que fala sobre vigilância da saúde,
que seria a vigilância sanitária, eu fiz uma modificação colocando essa legislação de
acordo com as exigências da ANVISA; pela ANVISA, o município não pode ter
somente uma vigilância sanitária, como é hoje. A Vigilância Sanitária não pode hoje
fazer nenhuma incursão nem em consultório e em nenhum outro lugar, porque, por
exemplo, nos consultórios da Prefeitura, ela não pode vigiar a si mesmo. Então, a
Vigilância Sanitária, por necessidade, por exigência da ANVISA,ela precisa ser uma
Autarquia. Então, diante disso que coloquei essa modificação que a gente espera
que seja feita de acordo. Apesar de que acho que isso não vai acontecer; enfim,
está aí. E outra coisa que achei importante foi colocar uma aspas naquele Espaço
Cultural, que ficou até uma dúvida se nós já decidimos o nome daquele espaço
cultural sendo “Dito Miqüim'; existe alguma dúvida entre mesmo o setor interno aqui
da Câmara; nós vamos ver isso; e coloquei que aquele local seja exclusivamente
para eventos artístico-culturais; porque nós vimos já uma utilização inadequada
daquele espaço. Como esse espaço, eu só posso utilizar para falar sobre o
expediente, por isso que eu não posso falar sobre outras coisas que talvez os
senhores estejam esperando que a gente fale; podemos falar a posteriori. Obrigado
a todos”. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves:
“Nós aqui, na reunião passada, solicitamos e conversamos com o nosso Presidente
a respeito da colocação de bancos aqui no ponto de ônibus defronte à Câmara
Municipal e também temos o ponto de ônibus defronte o Trevisan, na Duque de
Caxias, descendo, onde vemos constantemente senhoras, pessoas de idade
sentadas aqui na calçada, tendo um único banco pra quatro ou cinco pessoas
sendo que temos dezenas e dezenas de pessoas, sentados constantemente. Então,
nós entramos com pedido para que o Executivo coloque bancos pra facilitar, pra
acomodar esses cidadãos que aqui ficam esperando, assim como ao lado está
sendo construído o banheiro que, infelizmente, eu gostaria que fosse subterrâneo
mas está construindo, vamos em frente com a construção. Quero dizer que o Sr.
Naressi, que é locutor, depois da sessão, no dia seguinte, ele faz questão de
colocar e fazer algumas gracinhas com Vereadores; inclusive, quando este
Vereador falou dos pontos de ônibus, ele falou na rádio que quem fez esse ponto de
ônibus foi na época em que este Vereador era Secretário de Obras. Isso já existe há
mais de quinze anos e lá também, no Trevisan, há mais de dez anos; todo mundo
sabe disso; e eu estive na Secretaria de Obras há três anos atrás, durante um
período de dois anos; então, quero deixar bem claro que tem que se tomar muito
cuidado com aquilo que se diz. Outra coisa, falei aqui que tivemos audiência pública
relativa à economia do município, quando então eu falei que o orçamento deste ano
seria previsto sessenta e um milhão de reais; e ele quis fazer uma gracinha; falou
bilhões. Está na ata 'milhões', e quando ele repetiu na rádio estava milhões
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também. São coisas que, quando ele fala coisa errada, ninguém critica; é lógico que
nós não falamos o correto; quero deixar isso bem claro também e dia dez, se Deus
quiser, estarei na Rádio pra falar muita coisa”. Aparteou o Vereador José Arantes da
Silva: “Aproveitando que o Vereador está falando sobre esse problema da rádio e
no sábado anterior a esse que passou, ouvi que o Vereador estava na Rádio
Kerigma, inclusive falando desses problemas, não sei se há uma liberdade de
imprensa tal como essa que estamos vendo, porque muitas vezes pode prestar um
desserviço à população, porque vemos que pessoas que formam a opinião pública
de uma maneira deformada. E eu diria: o senhor tentou falar sobre a educação
política, no entanto nós já temos um professor em Pirassununga; nem precisa; ele
faz a cabeça política de todos; mas, pessoalmente, eu concordo consigo e é uma
pessoa que pode estar prestando um desserviço à população, porque os menos
informados têm toda informação através de uma pessoa inadequada pra isso.
Obrigado”. Voltou com a palavra o Vereador Antonio Carlos: “Por esse motivo que
este Vereador está muito preocupado com o voto, pra que ele seja consciente,
porque nessas últimas eleições vocês viram muitas pessoas serem votadas em
Pirassununga que nunca ninguém viu. Então, acho isso muito importante; acho que
a educação está nas mãos dos professores, os quais nós muito respeitamos,
porque eu também tenho uma esposa professora e eu sei o quanto um professor
sofre. Quando se fala em audiência pública, o próprio nome já diz, é onde a
população tem que participar, deve participar; é um momento em que todo cidadão,
todas as entidades têm o direito de opinar; audiência pública significa isso; então,
eu solicito que todas as entidades, quando estiverem com qualquer audiência
pública, se o presidente não tiver condições, que mande o vice-presidente; se
estiver trabalhando, mande o secretário ou um conselheiro; porque sei que todos os
bairros sempre tem um que está um pouquinho mais tranqüilo ou um aposentado ou
um que tem condições de vir e participar, tanto no Paço Municipal quanto na
Câmara. É por isso que queremos que todas as sessões sejam realmente
irradiadas, para que a população tome conhecimento do que acontece aqui dentro
da Câmara para que ela saiba realmente em que ela votou e cobre dos seus
vereadores, para que seus vereadores trabalhe e realmente preste serviços à
comunidade, quando nós falamos aqui, quando o Dr. Arantes falou do Plano Diretor
nós damos aqui todo o apoio às palavras que ele diz porque a nossa preocupação
realmente é construir habitação saudável, quando eu falo em construir habitação
saudável é a prevenção da saúde quando é para construir um pronto socorro dentro
das normativas é prevenção também de saúde, então tem que ter uma boa
iluminação, uma boa ventilação adequada com a tecnologia e eu também concordo
com o vereador nas palavras que ele diz, bom aqui tem um pedido nosso aqui lá no
Jardim Verona e tem uma raiz de uma árvore e ela levantou o asfalto e está
empossando água e aí o vizinho varre, empossa água varre vai parar no outro
vizinho, então nós estamos solicitando que se tome alguma posição que já faz
algum tempo que isso vem ocorrendo, em relação ao nosso cemitério municipal nós
já solicitamos que os funcionários tenham realmente um banheiro, um local
adequado para que eles tomem ducha porque eles trabalham ali o dia todo e nós
temos aí um enterro, duas horas outro e assim por diante estão trabalhando e eles
precisam tomar uma ducha para dar sequência aos seus trabalhos, estive lá várias
vezes não estou pedindo pela primeira vez estou solicitando novamente que tome
as devidas posições e construa porque parte do material já está no cemitério
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municipal para que possa atender bem os funcionários que ali trabalham, quanto às
creches eu estava conversando com várias mães existe uma preocupação em
relação ao horário, principalmente o horário de saída que é às 17 horas, então tem
muitas mães que não tem condições as vezes perdem até seus trabalhos por esse
motivo e também essas mães conversando comigo, e pais também falaram que
quando tem reuniões as crianças vão ser dispensadas mais cedo, então estamos
aqui solicitando e pedindo uma sugestão para que se verifique a possibilidade do
Executivo tomar uma posição aonde melhor vai atender a essas mães aonde teria
então uma plantonista que ficaria então um período um pouquinho maior, teria a
oportunidade de também ganhar um pouco mais fazendo uma hora extra em forma
de rodízio daqueles funcionários que trabalham na creche, uma oportunidade de se
ganhar mais e atender melhor também a nossa população, eu fiz aqui um pedido de
informação porque nós estamos vendo aqui o seguinte, considerando que a
Administração promoveu concurso público para preenchimento de cargos existente
nos quadros de servidores municipais, considerando que o cargo o concorrente
Marcos Antonio Magalhães dos Santos foi aprovado em primeiro lugar todavia até a
presente data não foi chamado para execer suas funções, agora se existiu uma
vaga, se teve um concurso eu acho que ele deveria estar trabalhando já, então eu
estou pedindo esta informação para que se tome uma posição e também nós
estamos precisando em caráter de urgência de engenheiro agrimensor lá na nossa
administração pública no setor de tecnologia porque nós já fizemos o pedido uma
vez, existe a vaga e até então este engenheiro ainda não foi chamado que é o
engenheiro agrimensor, bom o Israel Foguel vocês sabem que ele vem fazendo um
belo trabalho aqui ao lado no Teatro Municipal e não poderíamos realmente deixar
de homenagear essa pessoa que vem trabalhando com seriedade para a cultura de
nosso município, bom no momento é só o que eu tenho a dizer. Inscrito, fez uso da
palavra o Vereador Valdir Rosa: “Senhor Presidente, nobres colegas, primeiramente
eu gostaria de iniciar com relação ao projeto de lei do nobre vereador Dr. Arantes
que teve o veto total da parte do Executivo, vereador primeiramente dizer o seguinte
que eu vou votar contra o veto do senhor Prefeito Municipal, Vossa Excelência pode
contar com o meu posicionamento e apenas a título de curiosidade esses
programas preventivos de saúde são importantes, mas muito importantes para o
senhor ter uma idéia nobre colega até por uma questão particular este vereador eu
tive um problema ocular do lado direito quando eu era criança e aquela época a
gente demorou para descobrir tanto é que eu não tenho a minha visão do lado
direito ela é praticamente zero, tanto é que uma lente aqui é só uma questão de
estética, eu só enxergo do meu lado esquerdo, dificuldades aprendi com o tempo e
segundo os médicos não tem mais cirurgia, não é o caso de cirurgia, mas se tivesse
sido detectado lá quando eu era criança ela poderia ter evoluído para mais de 80%
hoje podendo até inclusive a ter uma indicação cirúrgica, mas hoje não tem mais o
que fazer exatamente esses programas igual Vossa Excelência apresentou e que
teve o veto do senhor Prefeito Municipal então nós particularmente vamos votar a
favor de Vossa Excelência e contra o veto do senhor Prefeito Municipal. Senhor
Presidente não poderia perder a oportunidade de nós aqui, em meu nome até dos
próprios colegas, parabenizarmos o nosso Deputado Federal pela expressiva
votação conseguida aí ontem, e também as nossas vereadoras, vereadora Márcia,
vereadora Cristina que tiveram vamos dizer assim a coragem de participarem do
sistema eleitoral sabemos o quanto é difícil para políticos de cidades pequenas
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galgarem esses cargos, é difícil mas o combate tem que ser combatido então vocês
estão de parabéns e também aproveitando aí para que a gente possa fazer um
elogio ao nosso sistema eleitoral, tanto de votação quanto de apuração record,
senhor Presidente apenas aqui com relação ao problema dos bancos tão solicitados
pelo nobre colega Antonio Carlos Bueno Gonçalves, nós sabemos que os bancos
eles são patrocinados, esse faz um acordo com a Prefeitura, as empresas fazem o
patrocínio e a Prefeitura faz a colocação e também fica aqui uma sugestão aos
nobres colegas se houver o interesse de nós vereadores patrocinar um ou dois
bancos e colocarmos aqui ao lado, seria um patrocínio não da Câmara Municipal,
que a Câmara não pode ceder verba para isso mas uma verba pessoal nossa de
cada um e a gente faz a nossa propaganda lá e colocamos um ou dois bancos aqui
na frente para que a gente possa amenizar as vezes quando esses pontos estão
com excesso de passageiros, senhor Presidente este vereador também recebeu
uma cópia de um pedido de informação quando houve denúncias de que a patrulha
agrícola, os maquinários das patrulhas agrícolas do município não estavam sendo
utilizados na zona rural e sim na zona urbana, então este vereador fez um pedido
de informação solicitando e a Prefeitura mandou sim realmente a resposta dizendo,
até uma resposta curta, em atenção ao pedido de informações informamos do
vereador Valdir Rosa, encaminho relação do maquinário que atende patrulha
agrícola em bom estado de conservação: três tratores, uma grade aradora
mecânica adaptada com controle transporte com quatorze discos, uma grade
aradora com controle remoto com dezoito discos, um subsolador com cinco hastes
mecânicos e uma grade niveladora com trinta e dois discos com transportes
hidráulico e um arado de três discos reversível sem condições de uso, tudo bem
que está lá, mas o meu pedido de informação é saber se esse maquinário que veio
especificamente para ajudar o pequeno agricultor, o sitiante está sendo utilizado lá
porque informações que nós temos que o Executivo está usando esse maquinário
na área urbana, nos trabalhos da municipalidade então nós vamos fazer um aditivo
aqui, vamos fazer um novo pedido de informações para que o Executivo mande a
relação de quem está utilizando material, porque eles tem um tempo determinado
é um tempo determinado para ficar para cada sitiante e com relação senhor
Presidente, apesar de não estar na ordem do dia com relação a nossa
municipalização do ensino sabemos de que o Executivo”. Neste momento o senhor
Presidente informou ao vereador que não estando na ordem do dia eu já, um outro
vereador já tinha me pedido para falar e eu atendendo ao regimento disse a esse
vereador disse não poderia estar falando, sim na explicação pessoal, então eu peço
a Vossa Excelência que também acate a esse procedimento da mesa diretora e não
falar fora do expediente. Retonou com a palavra o vereador Valdir Rosa: “Pois não,
eu acato o pedido de Vossa Excelência e apenas dizer a Vossa Excelência e
demais colegas de que esse vereador ele é radicalmente contra a municipalização
no município de Pirassununga. Obrigado senhor Presidente”. Não havendo mais
Vereador inscrito, passou-se para a Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 04/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de
Pirassununga. Foram apresentadas as Emendas nºs 04 a 32/2006. Neste momento,
o Vereador Valdir Rosa requereu que as emendas recebessem parecer verbal de
forma global, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, as
Emendas nºs 03 a 32/2006 receberam pareceres verbais favoráveis de forma global
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das Comissões Permanentes pertinentes. Em segunda votação global, o Projeto de
Lei Complementar nº 04/2006 foi aprovado por unanimidade de votos, bem como as
Emendas apresentadas; 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 64/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei
nº 3.437, de 12/12/2005 – o Plano Plurianual de Investimentos, período 2006 a
2009, conforme especifica. Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de
pareceres das Comissões Permanentes pertinentes. Terminada a Ordem do Dia, o
Sr. Presidente consultou a 2ª Secretária, se havia Vereador inscrito para fazer uso
da palavra na Explicação Pessoal. Neste momento o senhor Presidente solicitou ao
vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno que assumisse a direção dos trabalhos
ante sua retirada. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves: “Senhor Presidente, nobres vereadores, mais uma vez o público
presente, a imprensa escrita e falada hoje nós estamos aqui aprovando o Plano
Diretor do Município de Pirassununga para que possamos realmente proporcionar a
nossa população uma qualidade de vida melhor, eu parabenizo o escritório do Plano
Diretor que foi montado na Secretaria de Obras e no qual nós lá estivemos
trabalhando, o arquiteto José Luiz Pereira de Godoy que fez um belo trabalho com
vários estagiários presentes no qual também esse escritório foi também equipado e
foi feito uma pesquisa em todo o município para dar melhor condições de vida para
o cidadão pirassununguense principalmente em se tratando de o que seria o Plano
Diretor nós estamos organizando o nosso município para que no dia de amanhã ele
tenha um projeto de crescimento e desenvolvimento dentro de um grande plano e
estaremos discutindo ainda nessa Câmara Municipal posteriormente aprovado esse
Plano Diretor, a Lei do Zoneamento que é muito importante, o Código de Obras no
qual nós já estudamos ele várias vezes e estamos procurando dentro do Código de
Obras facilitar e não complicar e acabar com a burocracia, que é um dos grandes
trabalhos que esse vereador tem feito, temos também ali Posturas, Parcelamento
do Solo onde entra também essa parte de estradas relacionada a nossa zona rural,
então não termina por aí, então o plano aprovado nós vamos estar com o escritório
permanente montado de acordo com o Estatuto da Cidade esse plano tem que ser
seguido rigidamente e fiscalizado por toda a população, este vereador também
estará fazendo uma indicação para criação do Conselho Gestor do Município, esse
conselho é formado por representantes da sociedade civil organizada com firme
propósito de fiscalizar todos os gastos do dinheiro público no âmbito municipal,
tanto do Executivo também como do Legislativo, deverá ser formado por
representantes de todos os segmentos da sociedade na área industrial, comercial,
agricultura, OAB, associação de engenharia, técnicos, todos os cleros,
representantes da educação, saúde, entidades de bairros do próprio Executivo e
também do Legislativo que eu acho que é muito importante e também a criação da
Comissão Municipal de Fiscalização dos Serviços Públicos, esta comissão também
formada por representantes da sociedade civil organizada com o firme propósito de
fiscalizar todas as empresas prestadoras de serviços no âmbito do município de
Pirassununga relativo a transporte, telefone, água, luz, saúde, educação,
segurança, etc., para saber se estão realizando ou prestando seus serviços
corretamente de acordo com a legislação vigente para cada uma das atividades,
então essa será uma indicação que esse vereador deverá entrar e tivemos contato
com o Grupo Fé e Política no qual nós estamos lutando e estamos trabalhando
também para o bem de toda a população para um futuro melhor de nosso
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Município, Estado e Brasil para que possamos levar a educação política para a
criança e o jovem em nossas escolas municipais e eu tenho certeza que pelo
menos em épocas de eleições ninguém mais vai ser enganado por trocas de
favorzinhos como sempre vimos até hoje que isso daí só acaba complicando a
situação dos Municípios, do Estado e da Nação, eu gostaria também aqui de
cumprimentar o Deputado Nelson Marquezelli que foi novamente reeleito que vem
prestando grande serviço a Pirassununga e a toda região principalmente também na
área social, e a colega Marcia e também à Cristina e ao Campos que foram
candidatos que lutaram e devem continuar lutando isso é muito importante tenho fé
e tenho certeza que nós vamos ter nossos deputados federais, estaduais
oportunamente que Pirassununga deverá sim se unir muito mais acima daqueles
que aqui residem, daqueles que aqui moram, daqueles que conhecem
Pirassununga e lutam por Pirassununga para que aventureiros não cheguem aqui e
levem esses votos preciosos embora que hoje nós poderíamos estar talvez até com
dois ou três deputados estaduais, então aqui fica meus cumprimentos pelos
trabalhos que vocês realizaram em prol do município de Pirassununga, em relação
ao que o próprio Valdir Rosa falou da municipalização do ensino todos vocês já
sabem a posição desse vereador e eu quero deixar aqui bem claro que as vezes
boatos surgem para aterrorizar os nossos professores eu quero que eles trabalhem
tranqüilos, trabalhem sossegados porque se não a intranqüilidade eu sei o que vai
acontecer traz até problema dentro de um próprio lar porque eu imagino uma
professora, um professor todos os dias preocupados ao se deitar não tem condições
de descansar tranquilo, então eu acho que nós temos que levar sim apoio,
solidariedade e realmente fazer a justiça como deve ser feita de acordo com a
legislação, bom para encerrar eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e
que “Deus” ilumine a todos”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto: ”Senhor Presidente, nobres pares, boa noite público presente, boa
noite, primeiramente eu gostaria de agradecer a “Deus” senhor Presidente a grande
oportunidade que ele me deu por estar com esse novo projeto que plantou no meu
coração este ano e quero dizer que na minha vida acontece tudo sobre a permissão
de “Deus” e foi uma benção estes dias que nós vivemos aconteceu tanta maravilha
no campo espiritual, no campo material e eu tenho que agradecer a “Deus” tudo o
que ele fez na minha vida hoje eu sou uma pessoa muito diferente, muito mais
amadurecida politicamente e vi maravilhas, eu vi maravilhas com pessoas que
“Deus” fez com pessoas que estavam ao nosso lado, isso já valeu, sábado nós
comemoramos, já valeu e mais quero agradecer todas as pessoas que acreditaram
nesse meu sonho, que confiaram sinceramente não era a previsão que nós
tínhamos mas analisando foi muito mais do que eu tive como vereadora, então é
uma satisfação em um ano de trabalho, quero agradecer eu não tive a oportunidade
de ir para as rádios agradecer mas quero agradecer a população de Pirassununga e
de toda a cidade da região que nós não pudemos ir mas outras pessoas foram e
levaram nosso nome quero agradecer a todos foi uma benção esta grande
experiência na minha vida, já mudando de assunto eu recebi uma resposta de um
pedido de informação e que foi uma indicação que foi feita para a Prefeitura para
estar aumentando programas que atendam crianças e adolescentes que ficam
ociosos, esta foi a indicação nós temos projetos no município, projetos bons que já
acontece no município só que nas andanças nós pudemos ver só que muitas
pessoas solicitaram que tivesse mais programas para atendimento da criança e do
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adolescente. quem anda na cidade vê que crianças mais em bairros populosos zona
norte, na Vila São Pedro, lá na Santa Fé é só andar na rua que você vê crianças
andarem na rua sem atividades, eu não sei se tem pessoas que estão no Poder
Executivo que eu vou usar uma frase do nobre vereador Valdir Rosa que deveria ter
feito cirurgia de catarata o ano passado, porque não enxergou dessa forma, e eu
acho que não aceitou bem essa indicação diz aqui que causou estranheza as
colocações da ilustre vereadora, dizendo que na sua indicação que são muitos os
jovens que após o período escolar ficam o tempo ocioso, é só andar pela cidade e
vai ver que existem crianças sem atividades, relacionou para mim alguns locais que
já tem atividade dez escolas estaduais desenvolvendo a jornada integral, o AMMA,
eu não sabia que o AMMA está em dois períodos senhor Presidente eu não tenho
esse conhecimento eu achava que era só no período vespertino mas colocou que
tem as duas, vou estar verificando isso porque eu não sabia, tem o ANDE, tem o
SESI e tem o Centro Paula Souza, isso a gente já sabe que tem, tem também vários
programas na cidade que atende o CRICA, que tem também outro o centro de
criança e adolescente dessa própria secretaria, só que eu não disse isso eu disse
que nós precisamos ter mais, então não foi bem entendido e também se coloca no
final que segundo o IPVS, que é Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, da
Drades que é um censo de dois mil, não sei se tem só esse censo ou se tem algum
de dois mil que diz que duzentos e vinte são as crianças que ficam sem atividade no
segundo período isso dá 2,5 a porcentagem dessa população mas de 7 a 14 anos,
de 6 para baixo não tem esse dado, agora eu pergunto para os nobres vereadores
não existe queixa nenhuma de falta de vaga em creche porque eu recebo não sei se
vocês recebem, eu tenho praticamente certeza que vocês também recebem que
falta vaga em creche, projetos não digo que não tem eu digo que precisa ter mais
projetos para colocar a criança em atividade porque a gente sabe que criança com
atividade ela vai ter a mente ocupada, ela não vai ver situações futuros conflitos
com droga, com álcool, com uma vida que não é correta, então acho que não foi
bem entendido, mas também eu creio que resumindo que me é dito aqui se justifica
que é um fator sócio-econômico, todo mundo sabe que se realmente essas pessoas
tivessem recursos elas colocariam ou numa dança ou numa aula de piano ou numa,
enfim se elas tivessem recursos já estariam lá com certeza é um fator sócioeconômico, agora pasmem que poderá ser facilmente corrigido, “glória a Deus”,
está aqui, poderá ser facilmente corrigido então vamos esperar que vai ser corrigido
porque está dito aqui que facilmente poderá ser corrigido, uma vez que existem
opções de vagas tanto em estabelecimentos estaduais quanto em EMEIs,
sinceramente eu sou Assistente Social até hoje de manhã eu estava na Secretaria
Municipal da Saúde agora não sei aonde eu estou, porque saiu uma transferência,
não me receberam eu não sei aonde eu vou, não sei se tem alguma coisa
relacionada a posicionamento meus aqui não sei, mas vou trabalhar na Promoção
Social com outras colegas Assistentes Sociais e vou de coração aberto porque é um
local muito bom, mas infelizmente não sei ainda o que vai acontecer, quero dizer
que poderá ser facilmente resolvido e está assinado pela Secretária Municipal de
Promoção Social Liliane B. Pavão Alves Lindo, então nós vamos esperar porque eu
vou ficar no pé desta Secretária do Prefeito de todas as pessoas que cuidam de
crianças e adolescentes, porque se nós estamos aqui é para fazer o nosso papel e
é para fiscalizar e agora nós vamos intensificar porque é o nosso papel, estivemos
aí com nossos projetos que é a nossa vida, e que a vida da vereadora Cristina
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também foi muito difícil estes três meses com coisas novas nas nossas vidas mas
que a partir de agora nós vamos como vínhamos trabalhando com crianças e
adolescentes nós vamos intensificar, não dá para aceitar o que foi escrito aqui não,
não dá para aceitar mas enfim a Secretária assinou ela que com certeza escreveu
isso vamos crer que vai melhorar, vamos crer que vai existir novos projetos o que
existe são bons projetos eu estou dizendo de novos projetos, porque é só andar aí e
ver que nós temos crianças e adolescentes ociosos nas ruas, também recebi uma
resposta de uma indicação que foi feita vou transformar em pedido de informações
porque a resposta que foi dada, perdão foi feita uma indicação para implantar a
terapia comunitária no município isso foi falado ventilado o ano passado tivemos um
curso com uma pessoa que foi assim uma especialista na área foi a Dra. Mirian
Rivalta Barreto, Presidente dessa Associação Brasileira de Terapia Comunitária ela
esteve aqui uma vez e parou então eu fiz a indicação para que fosse implantado
porque é muito bom o que é isso é uma linha da saúde mental onde pessoas são
orientadas a fazer terapia em grupo e segundo essa pessoa, essa doutora Dra.
Mirian ela treina, orienta, capacita agentes de saúde para formarem grupos e é
muito interessante e tem técnicas para isso, precisa ser um psicólogo, precisa ser
uma pessoa formada então é muito interessante, isto aqui ajuda e muito participei
de uma sessão dessa terapia comunitária ajuda muito e é assim muitas pessoas
hoje, eu que trabalho na saúde mental elas querem ser ouvidas e muitas pessoas
não podem parar porque trabalham isso aquela vida correria não conseguem ouvir
então isso aqui auxilia e muito a vida, reconduz a pessoa mas de que jeito as
pessoas ali vão ser ouvidas e elas mesmo resolvendo como é uma terapia é uma
auto-ajuda e diz assim que esse assunto já foi abordado pela Secretaria Municipal
de Saúde meu ex-chefe Secretário da Saúde Dr. Fernando Ramalho, e diz que a
proposta está sendo analisada existe um custo financeiro mas que não deu
nenhuma previsão de quando se vai acontecer isso então nós vamos transformar
em um pedido de informação para ter mais dados, senhor Presidente por essa noite
ainda não é só não eu quero me manifestar também com relação a essa questão
que vieram aqui muitas pessoas hoje a municipalização do ensino, como foi muito
analisado o ano passado por esta vereadora que foi uma das últimas pessoas a me
posicionar nesta Casa eu me posicionei e vou manter o meu posicionamento então
eu sou contrária a essa municipalização, senhor Presidente agora por hoje é só e
que “Deus” abençoe a todos”. Inscrito, com a palavra o vereador Dr. José Arantes
da Silva: “Senhor Presidente, mesa constituída, senhores vereadores e público
ainda presente nessa Casa, primeiro eu gostaria de parabenizar as pessoas que se
candidataram esse ano daqui a vereadora Cristina parabéns você teve uma
excelente votação, quero parabenizar também a vereadora Marcia porque vocês
passaram por um caminho que eu já passei e de fato é um caminho que a gente
aprende muita coisa, tem um ditado que diz o seguinte: “você quer saber o que as
pessoas pensam de você, não se vai ganhar ou não, você se candidate porque daí
sim você conhece muitas pessoas que estão do seu lado, mesmo nós vereadores
quanto estamos em campanha, nós sabemos o que isso significa e tenho certeza
que você tinham e tem um ideal, quero parabenizar também o Deputado
Marquezelli pela votação expressiva apesar de eu não fazer parte do partido dele
não ter tido nenhuma jornada mas eu acho que ele merece, os parabéns pelo seu
trabalho que de fato projetou uma expressão de Pirassununga para o Estado de
São Paulo, muito bem foram essas considerações quero dizer que a respeito da
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municipalização eu também sou contra a municipalização porque eu vejo que ainda
não há possibilidade, não é por questão política, se eu tivesse convicção que a
municipalização seria boa para primeiro para os alunos, primeiro de tudo os
senhores me desculpem os professores para eles, segundo um bom ambiente para
os professores uma segurança, um planejamento de cargos e salários os senhores
podem saber mesmo que os senhores não quisessem e se eu tivesse essa
convicção eu votaria pela minha convicção porque eu teria em mãos dados que
seriam vai ser bom para Pirassununga, para os alunos, mesmo eu não sendo
partidário de todas as recomendações do Prefeito eu votaria a favor, mas eu não
tenho essa convicção ainda e nesses dois anos eu vejo assim o Prefeito ele tem
algumas qualidades que são interessantes para Pirassununga, ele é arrojado, ele é
um indivíduo que se tiver que fazer ele vai e faz é uma qualidade, mas eu acho que
ele não tem uma boa visão global a respeito da educação por isso que ele tem
assessoria e eu vejo que há uma dissonância, uma discordância ainda entre a
Secretaria da Educação e os professores seria mesma coisa que eu como
secretário da saúde se eu quisesse implementar algo que nenhum médico quisesse,
que todos os médicos dissessem para mim Arantes isso não dá certo eu acho que
eu ouviria um pouquinho mais, porque eu estou vendo que nós aqui sofremos de
um problema que não é muito bem o problema da população mas o interesse
político antes de eu ouvir alguma pessoa eu quero saber que partido você é, você é
a favor ou contra mim, acho que eu não teria uma carreira de político longa porque
eu seria incapaz de perguntar primeiro que partido que é aquele que traz uma
indicação, se essa indicação é boa eu passo por cima do partidarismo, essas são as
minhas considerações sobre a municipalização, no entanto, Jânio Quadros já dizia
das forças ocultas e ele era sábio em falar das forças ocultas porque se ele falasse
declaradamente quem era essas forças ocultas ele já teria talvez sido assassinado
até, mas ele muito sabiamente dizia somente das forças ocultas, essas forças
ocultas podem fazer de tudo, podem fazer de tudo até a municipalização que a
gente não quer, pode fazer, que pode até passar por cima da gente aqui então
infelizmente é essa conjuntura que existe no momento, quanto a isso que a Marcia
falou o alcance de projetos de terapia comunitária senhores vereadores Valdir Rosa,
Nelson Pagoti, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, senhores da mesa nós temos uma
massa de pessoas com problemas em casa, estressados, com problemas
angustiantes e não podem pagar uma psicóloga, não podem pagar um psiquiatra, e
se tivessem esse tipo de terapia comunitária poderiam tenho certeza absoluta
ficarem livres dos medicamentos que muitos deles precisam tomar o alcance dessa
terapia comunitária foge da nossa percepção, mas quem está nos consultórios em
todos os consultórios sabem que o indivíduo que vem ali ele está doente da casa
dele, ele não tem uma doença física uma úlcera ou se ele tem uma úlcera o
problema é em casa, o problema do trabalho quantos de nós aqui todos nós
inclusive eu não passamos por situação de estressse, quero saber quem que não
passa, todos nós passamos por situação de estresse feliz daquele que pode
procurar uma terapia, um auxílio esse é um tipo de terapia comunitária que vem
ajudar muitas pessoas, então eu acho que fatos como esse as vezes vindo de uma
pessoa que pode ser uma oposição políticamente devem ser repensados
obrigatoriamente isso é o que eu penso, eu vou ler aqui aos senhores eu fiz uma
indicação de aculpuntura e homeopatia na rede pública e já ouvi comentário na
rádio ele está puxando a sardinha para o seu lado, não sei então essa é a resposta
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apesar de reconhecer a importância das terapias novamente proposta pelo vereador
julgo não ser este o momento mais apropriado para a implantação, temos outras
prioridades que estão sendo motivo de estudos e avaliação de relação custobenefício tal como a implementação do CAPS AD envolvendo área de saúde mental
dirigida as usuários de drogas e alcoólicos além disso o número de profissionais em
nossa cidade nas áreas referidas pelo Dr. Arantes é muito pequeno não tendo
havido demonstração de interesses deles em participar do SUS. O Dr. Arantes já foi
médico do SUS e voluntariamente se desligou do sistema, em resumo penso não
ser este o momento mais adequado para a implantação das terapias propostas,
assinado Dr. Fernando Ramalho, bom até que não haja prioridade eu posso
entender mas não sei se a população sabe eu estive no SUS e trabalhei muito bem
no SUS as pessoas que trabalharam comigo podem dar o testemunho, pessoas
aqui ligadas ao vereador Nelson Pagoti podem dar esse testemunho, que eu
trabalhava e atendia um número maior do que o combinado, num horário maior do
que o combinado eu não lembro de alguém que foi para casa que chegou lá e
precisou de urgência e eu deixei de atender, mesmo não sendo especialista na área
eu sei fazer ultrasom e fiz para quebrar o galho porque foi um pedido feito pelo
próprio secretário Dr. Fernando Ramalho dizendo que estava sem médico para a
demanda da ginecologia-obstetrícia eu lógico olha se você está precisando não tem
os médicos pediram demissão eu me candidato, se você precisar eu vou lá e faço
de coração e a população sabe que eu fui e fiz, no entanto, estranhamente foi
exigido de mim algo que não era combinado um número de exames para me deixar
numa situação de perigo, um número grande de exames que levariam perigo de
atender e passar algum diagnóstico incorreto e ver o meu nome correndo risco
perante a comunidade médica isso esperando que alguém foi fazer os exames que
eu não fazia, devido isso daí que foi uma pressão política sobre mim eu me
decepcionei muito e eu pedi demissão, no entanto, senhor Nelson Pagoti se por
ventura esse projeto de aculpuntura e homeopatia não tiver assim alguém que se
proponha, eu me proponho para benefício da população e eu não ganho mais com
isso pelo contrário, as pessoas que tem dificuldade a esse acesso da aculpuntura e
homeopatia não tem como, não tem como pagar um plano de saúde e não tem
como ir ao consultório nem que você cobre dez reais a aplicação não tem e é um
benefício enorme e se for pensar politicamente o Prefeito está perdendo uma
grande oportunidade de ser elogiado, porque todos os lugares, todas as cidades
aonde foi colocado um projeto como este independente se tenha médico que aceite
ou não que a população possa ter acesso é um ganho político que eu acho também
que o Prefeito está deixando de contabilizar, então eu gostaria de me manifestar
que nós devemos colocar aquilo que é bom para a comunidade acima das coisas
pessoais nossas, eu procuro sempre procurei fazer isso acima da política, política
para o bem do povo é isso que eu gostaria que fosse feito porque hoje se a gente
fizer uma análise de alguns resultados das nossas eleições nós vamos ficar meios
temerosos, nós não sabemos se a população está tão doente a ponto de não
discernir alguns caminhos que eu vejo que eu não sei se o que é mais importante
colocar pessoas corretas para nos representar quero dizer que não estou falando de
nenhuma pessoa de Pirassununga, eu estou falando de pessoas que já foram
comprometidas e retornaram ao cargo, comprometidas com escândalos fabulosos
e voltaram ao cargo eu não sei, sinceramente eu não sei, seja isso mesmo que a
população queira e se ela quer nós não podemos fazer nada, eu quero agradecer a
- 13 -

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

paciência de todos que me ouviram e tenho esperança que nós no ano que vem
tenhamos um novo Congresso, espero, obrigado senhor Presidente e aos que estão
aqui presente por essa paciência de ouvir esse vereador”. Inscrito, com a palavra o
vereador Nelson Pagoti: “Senhor Presidente, nobres vereadores, até aproveitando o
gancho do Dr. Arantes este vereador é testemunho pessoalmente nós
acompanhamos o trabalho do vereador Arantes ele exercia o seu trabalho na rede
municipal e um excelente profissional trabalhava até em demasia para atender
aqueles que o procuravam, infelizmente ele não foi bem compreendido e ficou
decepcionado e se afastou da rede municipal de saúde e o povo perdeu com isso
porque o Dr. Arantes é um excelente trabalhador nessa área, mas também não
poderia deixar de fazer uso da palavra que as eleições muitas vezes as pessoas
que estão envolvidas em escândalos aí se reelegeram, mas a gente percebeu
também na fila de votação muitas pessoas também desinformadas vota porque
recebeu uma “colinha” desse ou daquele candidato ou daquele amigo isso nós
presenciamos porque nós perguntamos, eu vou votar porque a pessoa me deu essa
“colinha” aí, então acontesse essas situações aí vergonhosas aonde pessoas
envolvidas em mensalão, em sanguessugas aí está de volta com toda essa
corrupção, está de volta ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas
nós temos aqui que enaltecer o trabalho também do Deputado Nelson Marquezelli,
com essa votação expressiva que nós mesmo sendo do partido do PSDB, mas
compromisso é compromisso e nós dissemos ao Deputado que nós iríamos apoiá-lo
e até contrariando algumas pessoas do meu partido, mas sabendo que
Pirassununga precisa ter um Deputado nós apoiamos o Deputado Marquezelli e não
só ele está de parabéns, mas como também a cidade de Pirassununga e região de
ter colocado ele novamente no Congresso Nacional, o mesmo fiz com a candidata
Cristina aonde nós firmamos o compromisso de trabalhar para ela e dar apoio a
nossa candidata, está de parabéns a Cristina pela votação expressiva infelizmente
não conseguiu porque é uma tarefa muito difícil até quase impossível como bem
falou o vereador Valdir Rosa cidades pequenas é muito difícil se a gente não tiver
um conhecimento da região nas cidade vizinhas talvez até num golpe de sorte,
tendo em vista alguns deputados que conseguiram se eleger porque foram puxados
por outros deputados e se elegeram com uma quantia quase inexpressiva de votos,
mas felizmente a vereadora Cristina e vereadora Marcia demonstrou coragem que é
muito difícil participar e até dispendioso e cansativo demais numa campanha política
a nível de deputado, também a vereadora Marcia quero parabenizar também pelo
seu trabalho e nós também mesmo trabalhando pelo deputado federal e também a
vereadora Cristina, Deputado Federal Nelson Marquezelli nós temos que enaltecer
também a votação do Deputado Vanderlei Macris que já por sete vezes é eleito
Deputado Estadual conseguiu também se eleger na esfera federal e também
acompanhado do Deputado Beraldo são duas pessoas de fora da cidade que tem
ajudado muito a nossa cidade e tem demonstrado para toda a população, tanto é
que a votação deles também foi expressiva aqui na cidade o povo conscientizou e
realmente votar para os candidatos que realmente ajudam a nossa cidade, mas
também não esquecendo de cobrar daqueles candidatos, daqueles vereadores de
pessoas que trabalharam a outros deputados que também se elegeram, não
esquecer de cobrar algum benefício desse deputado, alguma verba para destinar a
nossa cidade porque ou seja trezentos ou quatrocentos ou quinhentos votos ou seja
de dez votos eles ajudaram na somatória da sua vitória para ocupar a cadeira no
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Congresso, mas também quero dizer aos senhores vereadores que dia 12 quintafeira será a festa de Nossa Senhora Aparecida em Cachoeira de Emas haverá uma
carreata às 09h30min., saindo aí da Igreja Redenção percorrendo as ruas da cidade
em direção à Cachoeira de Emas depois haverá uma missa solene no anfiteatro e
em seguida a benção da gruta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida,
gostaria dos vereadores que estivessem presentes nesta festa, também informar
ao senhores vereadores que o senhor Prefeito adquiriu mais um veículo da marca
Ducato para a transferência de pacientes para tratamento médico, mais um veículo
para a frota municipal de saúde, já essa semana o Prefeito já adquiriu isso vai
beneficiar e muito as pessoas que precisam se dirigir fora da cidade para tratamento
médico, são essas as minhas considerações e muito obrigado senhor Presidente e
nobres vereadores”. Inscrito, com a palavra o vereador Valdir Rosa: “Senhor
Presidente, nobres colegas, primeiramente com relação ao nosso sistema eleitoral
eu quero dizer que não concordo com o sistema eleitoral nosso atual, na visão
desse vereador eu entendo o seguinte para qualquer cargo, vereador, deputado
estadual, deputado federal se você tem setenta vagas ou noventa vagas ou dez
vagas eu entendo que seria o seguinte é eleição os dez mais votados, o setenta
mais votados, os noventa mais votados assumiriam realmente as cadeiras, as
vagas porque, porque nós estaríamos realmente fazendo justiça, estaria sendo era
uma expressão da vontade popular, da maioria e o sistema nosso é falho porque
nós temos aí deputado federal que foi eleito agora com sete mil votos, na eleição
passada nós tivemos aí deputados federais com trezentos e sessenta, trezentos e
setenta votos, qual que é a expressão popular desse cidadão porque quem votou a
maioria naquela coligação não votou naquele que fez trezentos, quatrocentos votos,
votou no outro lá que fez trezentos, quatrocentos mil votos, então aquele sim estava
exprimindo a vontade da maioria e não quem teve trezentos, quatrocentos votos ,
mas apenas é título de curiosidade, mas eu queria falar sobre democracia, o que
que é a democracia? É um sistema de governo que nós temos, nós temos a
ditadura ou nós temos a democracia, é o sistema mais perfeito? Não tem falhas,
mas a democracia a beleza da democracia é o direito que nós temos de ir e vir e o
direito de pensamento e o direito de nós agirmos de acordo com a nossa
consciência, esse é o grande mérito da democracia, então é principalmente nós
respeitarmos a posição do semelhante nosso que como seres humanos nós não
pensamos todo mundo igual, beleza se todo mundo pensasse igual então nós
vamos pegar dez cidadãos da nossa comunidade e todo mundo vai ter que votar
nesses dez, esses dez vão ser vereadores olha não é assim a democracia, muito se
fala também de que nós temos que votar aqui muito se combate o eleitorado do
norte, nordeste até com o termo pejorativo de “curral eleitoral”, não porque lá tem o
“curral eleitoral” uma vergonha, aí tem cidadão que fala mas eu sou daqui você tem
que votar em mim, isso também é um “curral eleitoral” então se nós não queremos
lá, nós também não podemos querer aqui é difícil viver em democracia, agora o
sistema está aí e todos nós que somos candidatos a vereadoras, deputadas,
governador e senador, nós sabemos as regras do jogo, as regras são claras
participa de livre e espontânea vontade ninguém é obrigado a sair candidato quando
a gente sai nós sabemos mesmo a gente não concordando com as regras nós
participamos, se nós participamos nós temos que aceitar aí o transcorrer do jogo é
difícil não é fácil a democracia, mas nós temos que realmente respeitar a posição de
cada um, País nosso é pluripartidarismo, nós temos vários partidos agora houve o
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que nós tivemos aí essa cláusula de barreira parece que sete ou oito partidos, então
sete ou oito correntes eu sou do PMDB era do PMDB, o vereador Nelson Pagoti
PSDB, vereador Juliano PTB, PSDC, PFL, PPS, cada um tem o que o seu partido,
as suas obrigações partidárias e nós temos que respeitar a posição de cada um a
partir do momento que eu chegar Nelson Pagoti você tem que trabalhar para mim
porque eu sou de Pirassununga Nelson Pagoti você tem que trabalhar comigo, mas
vereador eu não concordo com o seu posicionamento, eu entendo que a vereadora
Cristina ela se aproxima mais com o meu pensamento e não Vossa Excelência, aí
eu tenho que respeitar você, se você vê todos os candidatos nossos fizeram
dobradinhas com candidatos que não são da nossa terra é justo faz parte do jogo
democrático, faz parte da democracia e essa é a beleza da democracia, nós temos
que respeitar esse posicionamento de cada um, principalmente nós que somos
políticos que quem não é político pode fazer cobrança porque, porque ele não está
no meio mas nós temos as nossas responsabilidade e ainda bem que aqui numa
cidade como Pirassununga nós muitas vezes respeitamos até as nossas posições
partidárias e apoiamos o candidato que nós entendemos que seria o melhor para o
município, ótimo, beleza, está de parabéns, agora o que nós precisamos realmente
fazer respeitar a posição de cada um, todos nós, nós temos muita gente em
Pirassununga, nós temos militares que vem de fora, tem um parente, tem um
cunhado, tem um primo que é parente, que é candidato, poxa vida ele tem o direito
de votar naquele parente a vontade dele de votar eu não posso chegar no cidadão e
dizer como o seu parente é lá de São Paulo, é de Piracicaba, é de Ribeirão Preto
você tem que votar aqui, ora eu não posso intimá-lo eu tenho que respeitar a
posição dele, é difícil, é difícil gostaríamos que todos nós votássemos em
Pirassununga, ótimo, beleza, mas aí nós estaríamos o que quebrando essa
democracia é o direito nosso de livre pensamento, é o direito que nós temos de
entrar numa urna e votar em branco, e votar nulo e votar em quem nós quisermos ,
sem constrangimento, sem ninguém chegar lá não você tem que votar, esse direito
que nós temos é que tem que ser preservado, este direito é a democracia é o
melhor sistema, é o mais perfeito não é tem falhas, tem falhas, mas as regras são
essas e toda vez que você entra numa disputa nós temos a obrigação de
reconhecer as regras do jogo e quem não aceitar as regras do jogo que não
participe porque ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a participar de um jogo
aonde ele não aceita as regras, então eu quero parabenizar mais uma vez o
Deputado Nelson Marquezelli, a Marcia, a Cristina, o professor Décio Grisi são
pessoas mais chegadas a nós, o Fábio Campos que realmente tem essa coragem
de sair candidato, o Nelson nem tanto porque o Nelson já é a quarta ou a quinta
reeleição, a quinta e o Nelson ele joga o jogo que tem que ser jogado, tanto é que
ele está lá pela quinta vez, então é um político experiente e sabe as regras do jogo
isso ele está de parabéns, parabenizar a todos, a todos os colegas que de uma
maneira ou de outra apoiou um ou outro candidato, a quantidade de votos que nós
tivemos em Pirassununga para candidatos que não são da terra é uma quantidade
grande, agora não cabe a nós julgarmos essas pessoas, nós não temos esse
direito, como é que eu vou dizer assim mas você votou lá no Macris, você votou no
Beraldo, você votou no Silvinho, ora eu não sei o que levou essa pessoa, mas ela
estava exercendo o direito dela de livre pensamento, da democracia de fazer do
voto dela aquilo que ela acha que é melhor isso que nós temos que realmente
termos esse respeito com a posição de nossos semelhantes, mas esta é as regras
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da democracia são as regras do jogo, o jogo foi mudado agora nós tivemos cláusula
de barreira, tivemos aí uma série de impedimentos com relação a brindes,
colocação de faixas e cartazes em postes as regras vão mudando e você tem que ir
mudando o seu jogo então é com relação a democracia e o respeito que nós temos
que ter com todos políticos ou não e respeitarmos a posição de cada um que isto é
simplesmente a beleza da democracia, senhor Presidente com relação a
municipalização do ensino esse vereador mantém sua posição e eu fiquei feliz essa
noite realmente porque a vereadora Marcia se posicionou contra a municipalização,
vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves se posicionou contra a municipalização,
o vereador José Arantes da Silva se posicionou contra a municipalização, a
vereadora Cristina ainda não se posicionou, mas é professora então não vou me
antecipar ao pronunciamento dela, realmente cabe a ela fazer o seu
pronunciamento, mas eu acredito que esta Casa mais uma vez deverá rejeitar o
projeto da municipalização, sabemos que o Executivo estava preparando aí não um
rolo compressor, mas uma moto niveladora para passar sobre esta Casa, essa moto
niveladora já vem vindo desde abaixo assinado, pressão sobre os pais, sobre os
alunos, sobre os diretores, sobre os professores, este vereador particularmente não
está aí sob essa moto niveladora, nós vamos manter nosso posicionamento esse
projeto de lei pode vir enfeitado de ouro, diamante, brilhante que esse vereador
realmente já tem uma posição formada de mais de quinze anos, faz mais de quinze
anos que esse vereador vem votando contra a municipalização e até hoje não me
convenceram de que a municipalização é o melhor para o nosso município, a única
escola que foi aprovada e algumas sala de aulas foram municipalizadas há dois ou
três anos, diga-se de passagem com o voto contrário desse vereador, é a escola
que mais teve problema na Prefeitura foi aquelas salas de aulas que estavam
municipalizadas na Vila Santa Fé melhorou-se agora porque, porque o Executivo
tem interesse em passar este projeto, então aonde tinha problema está sanando ,
vários anos nós tivemos problemas nas salas de aulas que foram municipalizadas
então o exemplo nós não temos que sair fora de Pirassununga não basta
deslocarmos até a Vila Santa Fé para saber e perguntar se realmente a
municipalização foi ou não boa para Pirassununga, eu acredito que não, senhores
vereadores este vereador está fazendo aqui eu vou entrar com um projeto para
fazermos uma alteração no nosso Regimento Interno é que no artigo 94, § 2º, que
diz que na explicação pessoal não cabe apartes, e é uma situação então eu vou
colocar aqui uma exceção de que quando o vereador estiver fazendo uso da palavra
e citar nominalmente um vereador ou indiretamente eu não preciso citar o nome do
vereador Nelson Pagoti, falar então o líder do senhor Prefeito, então o líder do
senhor Prefeito vai ter o direito de dar a resposta na mesma sessão eu acredito que
seja uma atitude até porque as vezes é constrangedor muitas vezes colega usa da
palavra, como colega já falou e fala, fala, fala e o colega não tem o direito de
retrucar, de dar o aparte, aí tem que esperar uma semana para dar a resposta então
eu gostaria de contar com o apoio dos senhores que toda vez na explicação pessoal
quando o vereador citar o nome ou indiretamente, eu não preciso citar o nome o
vereador da zona norte, tudo bem nosso amigo Wallace, eu não preciso citar o
nome, então ele vai ter o direito de realmente pedir o aparte e na hora então isto
aqui é o mérito desta alteração que este vereador vai fazer no nosso Regimento
Interno gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas, obrigado”. Inscrita, com
a palavra a vereadora Cristina Aparecida Batista: “Senhor Presidente, nobres pares,
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eu também gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram com a minha
campanha, que não é uma campanha minha mas uma campanha da cidade eu não
me candidatei meramente por um projeto meu, mas para um projeto para nossa
cidade, mas tudo tem sua hora e o momento, então eu agradeço as pessoas que
acreditaram no nosso trabalho, em relação a municipalização de ensino todos nós
somos sabedores da intenção do senhor Prefeito em municipalizar a educação, mas
acontece que existem pessoas totalmente maldosas que vivem tumultuando a vida
de nossos professores, causando terrorismo eu já me posicionei várias vezes nesta
Casa totalmente contra a municipalização não foi uma, duas, foram várias vezes,
esta vereadora tem uma postura e tem personalidade, eu nunca tomei posições em
troca de favores ou se quer em troca de pressões, e eu não admito que certas
pessoas saem e vão até as escolas falar em meu nome que eu sou a favor da
municipalização, eu gostaria que essas pessoas tivessem a coragem e assumisse
seu posicionamento sem querer tirar proveito político ou querer crescer no nome ou
na desgraça de outras pessoas, eu nunca tive a capacidade de perder meu tempo
para se quer ir na casa de alguém, ou ir em ambiente de trabalho querer inventar
coisas de pessoas para querer me promover politicamente, isto aí é horrível e é
mesquinho, e eu gostaria de pedir ao senhores professores que realmente
acreditassem em mim porque eu estou numa situação muito desagradável, eu sou
professora e tenho um posicionamento, não é porque muitas vezes eu tenho
participado de aprovação de projetos do senhor Prefeito, não é porque muitas vezes
eu concordo com os planos de governo do senhor Prefeito, que eu acho que
realmente o Prefeito tem feito um ótimo trabalho na nossa cidade, é um Prefeito que
tem demonstrado realmente o trabalho, o esforço em tudo que ele está fazendo,
mas não é por isso por essa situação que eu vou me deixar me vender, me
manipular ou se quer mudar meu pensamento, eu tenho consciência e tenho
personalidade, gostaria de pedir para essas pessoas que parassem de usar esses
tipos de esquema, falando toda hora que esse projeto esta aqui na Casa, mentindo
para os professores, os professores estão sendo usados por essas pessoas, que
quando essas pessoas venenosas fossem procurar que vocês tomassem uma
posição, porque vocês são professores, poxa vida eu acho que um projeto desse de
municipalização jamais ia ser votado em regime de urgência nesta Casa pelo
posicionamento que tem aqui os vereadores desta Casa, é um projeto sério, então
eu acho que a gente tem que começar a dar ouvido as pessoas realmente sérias,
não as pessoas que ficam tirando proveito político em cima de vocês professores,
eu sinto falar isso mas infelizmente muitos professores estão usados por essas
pessoas, saem correndo das suas casas pensando que tem projeto aqui que vão
ser votado e é tudo uma mentira, e tenha a certeza que quando esse projeto entrar
nesta Casa eu serei a primeira a estar comunicando os professores, porque eu
defendo a minha classe e defendo a educação, sou totalmente contra a
municipalização, obrigada senhor Presidente”. Não havendo mais Vereadores
inscritos, o Sr. Presidente em exercício vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
relembrou os vereadores e convidou a população de um modo geral em relação a
audiência pública a ser realizada no dia 6 de outubro de 2006, às 9 horas, aqui
nesta Casa de Leis, em relação ao Projeto de Lei nº 73/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa alterar o programa 7005 do processo legislativo da Lei
nº 3.437, de 12/12/2005, do Plano Plurianual do Município. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência deu por encerrada a presente sessão. E para constar, foi por
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mim, Giselle Benatti Bodini, Oficial Parlamentar, digitada e conferida por Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que vai devidamente assinada.
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