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Ata nº 2431 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 04 de dezembro de 2006. Aos quatro dias do mês de dezembro do
ano dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2431ª 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 2430, da Sessão Ordinária de
27.11.2006, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que procedesse à leitura do Expediente: 01) – Exemplares: “Jornal da
Câmara”; “Jornal do Senado”; “Em Cena”; “Recap Notícias”; “Repórter FECESP”;
02) – Programação de cursos CONTREI – fevereiro a julho de 2007; 03) –
Prospectos: Cursos e Congressos em 2007 do IBRAM; Seminários Regionais
CEPAM – Encerramento do Exercício Financeiro no Governo Municipal; Calendário
de Cursos e Treinamentos 2006-2007 – INAAM; eventos a serem realizados no
Balneário Camboriú; Curso – Palestra Fundeb/Audesp/LRF; II Seminário de Aterro
& Reciclagem; Encontro Nacional: Nota Fiscal Eletrônica; Palestra sobre DACOM e
DCTF – Legislação e Procedimentos Práticos – ADANI Escritório Contábil; 4) –
Convite do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, para a festa de
confraternização de Natal, dia 22/12/2006; 5) – Convite das Professoras e Alunos
da Educação de Jovens e Adultos de Pirassununga para a FestEJA (Encerramento
do Semestre dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos/ 1ª à 4ª séries), no
Teatro Municipal Cacilda Becker, dia 06/12/2006; 6) – Convite do SEBRAE-SP para
o lançamento do Sistema SEBRAE-SP de Ensino com a apresentação da Banda
Mantiqueira, dia 03/12/2006, no Parque Villa-Lobos; 7) – Convite da Rede Social
São Paulo para a Jornada de Formação, dia 12/12/2006, no Salesianos São Carlos
– Educandário; 8) – Ofício G.D.G. - UNIFIAN/Pirassununga nº 24/2006, em atenção
ao Convite para a Sessão Solene do dia 13/12/2006; 9) – Ofício nº 1023/2006/SR
Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, referente liberação de parcela – Recursos
do Orçamento Geral da União; 10) – Telegrama Nº Ref.: 11189403/MS/SE/FNS, do
Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, em favor deste município; 11) – Ofício da Associação Ambiental
Paiquerê, solicitando cópia de documentação referente ao PLC 05/2006 e da ata da
sessão legislativa de 27/11/2006; 12) – Ofício GPC nº 568.11.2006, da Câmara
Municipal de Mogi Guaçu, encaminhando cópia da Moção nº 05/2006, de autoria do
Vereador Sebastião Francisco Teodoro e outros, referente às verbas liberadas pelo
Sistema Único de Saúde – SUS aos Hospitais conveniados; 13) – Ofício ARIN
586/2006, do IBAM, referente atualização de dados; 14) – Ofício do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pirassununga, referente ao Projeto de Lei que visa
revogar a Lei nº 3.126/2002, que trata da complementação dos salários de
aposentadorias dos servidores municipais, fornecida através do INSS; 15) – Ofício
nº 740/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em atenção ao Requerimento nº
277/2006, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, encaminhado ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine urgentemente a revisão do contrato com a firma
VEROCARD Alimentação, estipulando prazo para que cumpra integralmente o
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quanto avançado no contrato firmado, proporcionando maior agilidade aos
beneficiários quando da passagem pelos caixas dos Estabelecimentos; 16) – Ofício
nº 745/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 67/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a
regularização das entidades e associações filantrópicas deste município; 17) –
Ofício nº 746/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 65/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a possibilidade de destacar viatura da Guarda Municipal para auxiliar a saída
de alunos do CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”; 18) – Ofício nº 747/2006 – GAB, do
Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 64/2006, de autoria
do Vereador Nelson Pagoti, referente ao novo cartão de vale-alimentação oferecido
aos servidores municipais; 19) – Ofício nº 748/2006 – GAB, do Executivo Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, referente ao pedido de aprovação do loteamento sob o nº
1350/03, protocolado junto ao Município pelo Engenheiro Agrimensor CREA/SP nº
060108279-1; 20) – Ofício nº 749/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 68/2006, de autoria do Vereador Juliano Marquezelli,
sobre a possibilidade de contemplar o Centro de Especialidades e Reabilitação com
geladeira ou freezer; 21) – Ofício nº 750/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 70/2006, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre obras e melhorias na Avenida Duque de Caxias
Norte; 22) – Ofício nº 751/2006 – GAB, do Executivo Municipal, em complemento
ao Ofício nº 687/06, em atenção ao Requerimento nº 259/2006, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente aos imóveis que já foram
reintegrados pela COHAB, com nomes dos atuais mutuários e endereços, bem
assim, rol daqueles mutuários cujos imóveis estão inadimplentes com as prestações
e que estão na iminência de serem despejados pela Justiça; 23) – Ofício nº
99/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de
Lei Complementar nº 9/2006, que altera e acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 49, de 30 de dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal,
com alterações posteriores. Encaminhada às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 24) – Ofício nº 99/2006, do
Executivo Municipal, apresentando emenda ao Projeto de Lei nº 76/2006, que visa
estimar a receita e fixar a despesa do município para o exercício financeiro de 2007.
Encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura, para dar parecer. As
indicações e pedidos de informações a seguir foram encaminhados ao Executivo
Municipal: 25) – Indicação nº 444/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que promova a dedetização das redes de esgoto e bocas
de lobo de todos os bairros da cidade; 26) – Indicação nº 445/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine os reparos
necessários na vicinal que dá acesso à Usina Ferrari, bem assim, na ponte lá
existente; 27) – Indicação nº 446/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que promova os reparos necessários na pavimentação da
Rua Governador Pedro de Toledo, bem assim, construção de drenagem no local,
asfaltando, inclusive, a Rua Antonio C. de Franceschi; 28) – Indicação nº 447/2006
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova os
reparos necessários na boca de lobo existente nas proximidades do Córrego do
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Andrézinho, bem como, construa calçada para pedestres naquele local, evitando-se
atropelamento de pessoas que transitam pelo leito asfáltico; 29) – Indicação nº
448/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que realize
a pintura nas lombadas existentes na cidade, principalmente nas ruas e avenidas
que possuem maiores fluxos de veículos; 30) – Indicação nº 449/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que verifique a possibilidade de
dotar a Avenida Painguás, trecho entre o antigo Posto do Bió até o cruzamento com
a Rodovia Euberto Nemézio Pereira de Godoy, de placas de trânsito, alertando os
motoristas dos perigos existentes; 31) – Indicação nº 450/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que realize os reparos necessários
na Cidade Jardim; 32) – Indicação nº 451/2006 de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, para que providencie iluminação na quadra esportiva próxima aos
prédios do Jardim Anversa; 33) – Indicação nº 452/2006 de autoria do Vereador
Natal Furlan, para que determine a reforma e ampliação da Unidade Básica de
Saúde do Bairro da Raia; 34) – Indicação nº 453/2006 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que construa canaleta entre as Ruas
Cherubin Jota e Ângelo Capello, Jardim São Lucas, evitando o aparecimento de
erosão no local e empoçamento d'água; 35) – Pedido de Informações nº 75/2006,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre a construção de
dois poços artesianos para auxiliar o abastecimento d'água da Zona Norte; 36) –
Pedido de Informações nº 76/2006, de autoria do Vereador José Arantes da Silva,
sobre os cargos em comissão na Prefeitura Municipal, Secretarias e SAEP. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos: 37) – Requerimento nº
309/2006 de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, e subscrito por mais oito
edis, para ser apreciado em regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº
11/2006, de autoria da Mesa Diretora, que visa instituir a Câmara-Jovem de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº
310/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por
mais sete edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
76/2006, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do
Município para o Exercício de 2007. Aprovado por unanimidade de votos; 39) –
Requerimento nº 311/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais nove edis, congratulando-se à Academia da Força
Aérea pela realização da Solenidade do Aspirantado da Turma Therion. Aprovado
por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 312/2006 de autoria do Vereador
Dr. Edgar Saggioratto, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se aos Policiais
Rodoviários, Bombeiros, Servidores Municipais da Central de Ambulâncias e
Bombeiros Municipais, pelo profissionalismo, rapidez e amor ao próximo, com que
desenvolvem suas honradas profissões. Aprovado por unanimidade de votos; 41) –
Requerimento nº 313/2006 de autoria dos Vereadores Dr. Edgar Saggioratto,
Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
seis edis, congratulando-se à 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga pela
solenidade de formatura do PROERD. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 314/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Sr.
Mário Cézar do Nascimento. Aprovado por unanimidade de votos; 43) –
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Requerimento nº 315/2006 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e
subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo passamento do Sr.
Milton dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº
316/2006 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por
mais oito edis, congratulando-se ao Centro Educacional Cristão – CEDUC, pela
realização das festividades em comemoração ao “Dia de Ação de Graças”.
Aprovado por unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 317/2006 de autoria do
Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se às chapas
“Dinâmica” e “Prosperidade”, pelo estímulo da prática da cidadania e difusão da
democracia demonstrada nas eleições ocorridas dia 30 de outubro. Aprovado por
unanimidade de votos; 46) – Requerimento nº 318/2006 de autoria do Vereador
Valdir Rosa, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se ao Dr. Luiz Flávio
Borges D'Urso pela vitória alcançada nas eleições para a Presidência da Secção
Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Aprovado por unanimidade de votos;
47) – Requerimento nº 319/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais oito edis, congratulando-se aos times vencedores da
primeira e segunda divisão, Independente Futebol Clube e Estrela do Leste, vem
como aos jogadores destaques no Campeonato Varzeano de Futebol. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Edgar
Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador inscrito. Inscrita, usou da
palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno: “Fiz alguns pedidos, recebi
alguns pedidos de informação também, algumas respostas, mas não vou entrar no
mérito hoje que a gente tem que analisar ainda as respostas, que ainda veio um
pouco vaga. Vou estar entrando em contato com algumas pessoas que fizeram
parte do projeto, principalmente daquela rotatória lá da zona norte, que já morreram
quatro pessoas, e mais alguns outros problemas de trânsito. A gente quer saber
realmente o porque de não ter sido feito como está no projeto; aí vem algumas
desculpas esfarrapadas aí, que eu nem entendi nada do que está escrito. Então,
vamos estar pedindo pra Assessoria nos auxiliar e procurar saber opiniões de fora
da Câmara. Mas o que mais me deu motivos pra falar hoje aqui, Sr. Presidente, é
em relação a um sonho que a gente vem plantando aí, eu e a Vereadora Marcia,
que ao longo desse projeto nós já estamos conseguindo o apoio de alguns
Vereadores, que já se declararam a favor em relação ao projeto, que é a Câmara
Jovem. Eu até pedi permissão ao jornalista, ao repórter Naressi, que na outra
semana, a terça-feira que divulga o que foi acontecido na sessão da Câmara, ele
comentou que havia um dez jovens aqui e que esses dez jovens não voltariam mais
aqui pra assistir a sessão porque tinha sido muito cansativo. Concordo com o
repórter Naressi na colocação de que seria cansativo e é cansativo, tendo em vista
de que foi parada a sessão, foi pedido tempo pra um projeto que fica aqui em
discussão às vezes um mês; e são Vereadores que, às vezes, nem aparecem aqui
na sessão. Perdão! Não aparecem no dia a dia na Câmara; na sessão, todos eles
vêm; isso aí a gente nota. É lógico que essas sessões, às vezes são pedidos os
tempos, é bom explicar também, pra tirar dúvida, da maioria dos projetos que vêm
são alguns polêmicos, alguns que tem que ser discutidos, mas, na verdade, na
maioria deles é que o projeto fica aí e ninguém vê. Então, é isso realmente que a
gente quer mudar; pôr pessoas que apareçam, compareçam, se aprofundem na
política, pra não continuar a política como está. Hoje a gente vê a cidade renovada,
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a gente sabe que o Prefeito é dinâmico, estamos dando todo apoio a ele no que é
possível, através dos Deputados nossos, que cada um aqui apoiou seu Deputado e
isso é bom; são dez Deputados diferentes representando a cidade; são dez
Vereadores pedindo pra dez Deputados diferentes, mesmo tendo o Deputado
Nelson Marquezelli aqui, que a gente também apoiou indiretamente, mas apoiou,
mesmo tendo o nosso candidato que trouxe algum benefício. Então, essa política da
Câmara Jovem não vai atrapalhar em nada; a gente quer envolver o jovem; apenas
dar uma liberdade para o jovem, que é isolada; ninguém visita escola; não precisa
falar, não precisamos, os jovens não podem se manifestar, mas analisem, pensem;
ver quem são os Vereadores, quem fica no dia a dia com a população, ou aqueles
que aparecem a cada quatro anos, tipo Papai Noel, só no fim do ano. Porque, por
exemplo, está aqui, como eu disse no começo aí, muitos jovens realmente, dos dez
que estavam na semana passada acho que não tem nenhum; lógico. Hoje vocês
vão ter uma sessão cansativa, mas é um projeto polêmico, que muitos Vereadores
já estão sabendo, é uma decisão pesada que vamos ter que tomar, que no futuro
pode prejudicar o município e hoje, talvez, vai tirar algum benefício do funcionário,
mas não vamos desamparar o funcionário; o motivo maior nosso aqui é a população
e os funcionários; porque o Prefeito está realizando, a cidade está sendo
transformada, mas tudo isso graças ao empenho dos funcionários, que se dedicam
e trabalham realmente. Nós estivemos visitando as escolas, a Vereadora Marcia, a
Cristina que aderiu a esse projeto nosso; muito foi o questionamento; alguns jovens
questionavam, foi perguntando até sobre comissão de meio ambiente, comissão de
saúde; não sei se aconteceu com você Marcia, que nós não comentamos sobre
isso; não teve nem tempo, que a gente tem que ficar articulando com os
Vereadores, pra ver se consegue passar esse projeto. Então, eles queriam saber se
haveria possibilidade de estar participando realmente; e há sim possibilidade.
Gente, não adianta; não podemos falar aqui: 'a Câmara Jovem vai tomar espaço
nosso aqui dentro da Câmara', ou 'ela vai tomar o lugar do Vereador que está
trabalhando aí'; não, nada disso. Tem lugar de sobra aqui. Vai dar mais trabalho?
Vai; a Assessoria talvez vai ter um pouco mais de trabalho; nós, Vereadores, vamos
ajudar os jovens a desenvolverem algum trabalho no bairro, na escola, ter uma
inclusão social dentro da política. Porque vocês, eu disse isso em todas as escolas
que fui, os jovens, pra alguns Vereadores, representam uma ameça, lógico que
representam, porque quando você tem mais gás, mais idéias, mais vontade, é uma
ameaça, lógico que é; mas, acredito que hoje aqui os Vereadores refletindo
realmente e sabendo de que não haverá nenhum prejuízo para a Prefeitura, para a
Câmara, inclusive até o Prefeito Municipal me disse, sexta-feira, ele falou: 'mas por
que não passa logo esse Projeto da Câmara, Wallace?'. Eu falei: 'não, Prefeito; no
ano passado nós não soubemos articular, não soubemos colocar para os
Vereadores; realmente, colocamos de sopetão o Projeto, mas esse ano não'. Eu e a
Marcia conversamos bem, visitamos as escolas; a Cristina também visitou bastante.
Inclusive, olha que coisa, chega a ser emocionante até; um jovem, um adolescente,
filho de um Vereador, olhe o orgulho para o Vereador sabendo que o filho quer
seguir a mesma carreira que o pai. Por que? Porque sabe que o pai se empenha e
tem vontade. Então, olha que legal; o próprio filho de um Vereador aqui, que não
vou nem citar o nome, ele já disse, ele disse: 'eu quero ser porque sei o que meu
pai passa, sei o que ele faz, sei o que ele corre atrás'; e ele quer ser Vereador
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Jovem; olha a cabeça dele. Muitos ainda, nós sabemos do empenho, do contato
que existe em São Paulo, que agora foi pra Brasília, vai desenvolver mais a cidade.
Gente, pra falar que o homem não trabalha e o filho querer ser um vereador jovem,
pra depois quem sabe defender; eu queria ter um filho assim na zona norte, quem
sabe mais pra frente; vai demorar, porque nem no ventre não está ainda, mas quem
sabe daqui uns vinte anos. Agora, vamos dizer que alguns pais, isso até em
entrevista no rádio,eu não ouvi, eu ouvi um comentário de um ouvinte, que um
cidadão ligou e que alguns outros jovens aqui comentaram comigo, de que os pais,
alguns pais disseram que: 'você não vai entrar nesse negócio, você não vai mexer
com política, não quero saber de você envolvido nisso'. São esses que às vezes
não souberam eleger os seus Vereadores, não souberam eleger seus Prefeitos.
Então, não pensem igual não; lutem pelo ideal seus, nós estamos aqui hoje, temos
certeza que esse Projeto vai passar; muito difícil não passar. Então, essa rejeição
dos pais, esse alerta talvez seja um medo que está adormecido dentro deles, que
eles não quiseram expor. É lógico, pra você sair candidato a vereador, pedir voto e
ter um projeto, não é pra qualquer um não, porque quando você está aqui dentro
você ouve muita coisa; agora, pra você sair candidato, não é pra qualquer um; você
tem que ter coragem; e vocês têm coragem; vocês estão representando uma massa
dos jovens aqui em Pirassununga hoje. Então, parabéns por vocês estarem aqui;
espero não ter ofendido ninguém; não é esse meu objetivo, pelo contrário, é alertálos para que a gente possa ter uma comunidade melhor, uma política mais
saudável, para que no futuro não aconteça esses embrólios que vêm acontecendo
aí na política. Só queria agradecer, Sr. Presidente, o seu voto que já é declarado a
favor da Câmara Jovem, e da própria Vereadora Cristina; os outros Vereadores nós
articulamos bem, não podemos falar, mas vocês vão estar sabendo. Gente, não
desistam do futuro seus; eu disse nas escolas, muitos alunos pensam assim: 'ah, eu
vou me formar, vou estudar, vou embora de Pirassununga'. Mas, vocês têm pai,
mãe, tios, têm sobrinhos, têm muitos familiares aqui; mesmo que vão embora, têm
que plantar uma semente pra que mude realmente Pirassununga. Em relação
àquele jovem que citei, é como o Juliano, por exemplo; quem sabe no outro
mandato a gente já não vê um outro Deputado renovado lá em Brasília né, com o
apoio de Pirassununga. Então, parabéns. Agora, conto com vocês e parabenizo
principalmente a vocês jovens que estão aqui hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente”.
Usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Primeiramente,
vamos dar início, fizemos um requerimento cumprimentando os aspirantes da turma
Therion, da Academia da Força Aérea, pela conquista, desejando sucesso e uma
carreira realmente brilhante daquilo que eles abraçaram. Fizemos aqui um pedido
de informação, que é muito importante, em relação ao Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga, que, em relação à Zona Norte, está sendo construído lá um poço
artesiano. Então, esse pedido de informação é sobre as obras em relação aos
poços artesianos que estão sendo abertos em Pirassununga, que é na Chica Costa
e também na Zona Norte. E aqui então estamos solicitando se as obras já foram
concluídas, se foram elaborados projetos para construção dos poços, quem são os
responsáveis técnicos, apresentar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica,
qual a profundidade de cada poço, qual o volume de captação de água em metros
cúbicos por hora de cada um deles, se foram analisadas as águas para averiguar se
são potáveis; qual o custo de cada poço, se essas obras foram licitadas; em caso
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positivo, quais empresas que participaram da licitação; qual foi a empresa que
executou os serviços e prestar outros esclarecimentos pertinentes. O que nos
preocupa é aquilo que foi publicado em jornal, tem que ser uma realidade; e foi
publico no Jornal da Cidade. Temos aqui também em mãos, sobre o Córrego do
Andrézinho, na ponte da Constituição, que ali o calçamento está em total abandono;
o pessoal que mora naquela região não tem como andar nas calçadas; e ali tem
uma boca de lobo muito perigosa, que qualquer chuva, se uma criança cair na
enxurrada vai acabar dentro desse córrego e poderemos ter um acidente fatal. Em
relação ao nosso anel viário. Estivemos percorrendo nosso anel viário desde à
avenida Painguás até o trevo da rodovia Euberto Nemézio Pereira de Godoy, o
Budigô. E pudemos observar que essa obra foi uma obra feita às pressas, corrida,
não foi uma obra política, porque é uma obra onde eu pude observar que não tem
acostamento adequado, existe acostamento com inclinações perigosas; se um
caminhão estacionar ali poderá ter um tombamento e cair dentro do ribeirão; não
existe nenhum tipo de placa naquela localidade; faltando placas com os seguintes
dizeres: 'acostamento com denível', 'curvas perigosas', 'pista sem acostamento',
proibido ultrapassagem', porque realmente são muitas curvas nesse trecho todo e a
pista também com índice alto de acidentes, que sabemos perfeitamente. Isso é uma
obra política, é uma obra que foi feita às pressas, às vésperas de eleições. Isso,
quem conhece a história do município, quem prestou atenção nas aulas, tenho
certeza que sabe o que é a realidade; está lá, então, estamos solicitando todas as
providências para o Executivo. Temos aqui também um problema em relação às
lombadas, cujas lombadas de nosso município não são padronizadas; muitas delas
não têm pintura; inclusive, uma aqui na Antonio de Souza Mourão, aonde os
veículos dirigem-se para a zona norte; à noite, não se enxerga essa lombada. Nas
proximidades ali da Igreja São Judas Tadeu, na esquina; e também, além dos
veículos passarem por ali, frearem na última hora, podemos ter uma queda de
alguém que esteja de bicicleta ou motocicleta, um acidente poderá ocorrer. E
também, essas lombadas foram feitas de maneira que tecnicamente a água da
enxurrada não passa naquele vão entre a guia e a lombada, adentrando a calçada
então, que vem prejudicando a população que por ali transita. Então, tem que se
tomar um cuidado tremendo para padronizar e, nesses locais que tem enxurrada,
temos que colocar não lombadas mas sim redutores tipo a tartaruga, onde as águas
passam com tranqüilidade e o cidadão é obrigado a diminuir a sua velocidade.
Também estivemos percorrendo vários bairros e a reclamação é grande quanto ao
problema de baratas existentes, ratos; então, estamos solicitando aqui uma
dedetização nas redes de esgoto, bocas de lobo, isso em todo o município, em
relação à saúde, para que tome as devidas providências. E em relação à zona rural,
estivemos passando pós Cachoeira, naquela estrada que passa pela família
Bertolini, em direção à Usina Ferrari, e pudemos observar que aquela estrada
também está em abandono. Quem está cuidando mais é o pessoal da Usina; e ali
tem um aponte que se encontra em condições precárias. Estamos solicitando ao
Executivo que tome as devidas providências nessa estrada e dê a manutenção
adequada. Temos também aqui no Jardim Roma, na rua Governador Pedro, que é a
última rua, o que está ocorrendo é o seguinte: ali existem vários buracos; aquela rua
tem que ser recapeada, feito um asfaltamento. E ali também temos um problema
seriíssimo de drenagem urbana; a drenagem urbana, tanto vocês sabem que estou
-7-

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

discutindo, sempre fui favorável a um projeto para todo município, um grande
projeto, porque à medida que se constrói alguma coisa, tapa-se a permeabilidade e
ocorre o seguinte, o volume de água está aumentando em relação a todos os
córregos e ribeirões, tanto do Andrézinho como do Ribeirão do Ouro. Os reparos
vêm sendo feitos e isso tem custo para o município; e quem paga esses custos das
obras que não foram executadas adequadamente? Isso a população está ciente,
porque está vendo o que está sendo realizado aqui nas nossas praças, na Rua
Amador Bueno, na Rua Visconde do Rio Branco, na própria Rua Duque de Caxias,
na própria José Bonifácio. Ocorre o seguinte: os paralelepípedos foram recolocados
duas, três vezes; não tem desculpa, porque segundo jornais, segundo entrevista em
rádios, foi contratada uma equipe que trabalha artesanalmente; só que não vi nada
disso; o que vi são mais gastos para o município. Então, as obras não podem ser
feitas a todo vapor; têm que ser feitas com técnica e muito bem organizada, para
que não possamos ter prejuízo no dia de amanhã. Então, esses paralelepípedos, as
pessoas falam que tem que tirar, asfaltar; por que então contrataram uma firma pra
fazer o serviço artesanal. Então, não havia necessidade; está aí uma colocação que
o dinheiro está saindo da população toda nossa. Em relação ao bairro Cidade
Jardim, é com tristeza que falo; tenho aqui uma série de fotografias em relação aos
pontos de ônibus; tenho lá a Praça dos Cajueiros também, totalmente abandonada;
tenho aqui as guias que estão totalmente quebradas; tenho aqui também a
pavimentação que não foi executada nas praças; temos na Praça do Ipê, na
entrada, foi feita uma pavimentação ao redor da praça, onde as pessoas podem
fazer suas caminhadas; e foi feita com asfalto em administração passada. Então,
estamos vendo aqui a situação em que se encontra; eu passo nas mãos dos
Vereadores; isso aqui é boca de lobo, a situação em que se encontra. Então, é com
tristeza que eu mostro tudo isso aqui; e aqui tem uma série de fotografias; nós
corremos todos os bairros da cidade pra poder observar o que está acontecendo;
passo aos demais Vereadores pra tomar ciência também; é muito importante vocês
tomarem ciência, porque o bairro Cidade Jardim se encontra totalmente
abandonado, na Praça das Laranjeiras, Praça do Ipê e principalmente do Cajueiros,
que é aquela última praça lá embaixo estão com as guias, com as bocas de lobo
sem limpeza e essa manutenção não vem sendo feita corretamente. Tenho muito o
que falar aqui hoje mas é mais ou menos um bom tempo. Só vou falar o seguinte;
hoje estive na Câmara Municipal de Araras. Fui fazer uma visita, conversei com
vários Vereadores; também conversei com toda equipe administrativa e gostaria de
falar para os nobres Vereadores de Pirassununga que Araras tem uma Câmara
Municipal de primeira linha, primeiro mundo. Lá temos onze vereadores, temos onze
assessores, cada vereador tem seu assessor, cada vereador tem sua sala, cada
vereador, tendo sua sala, tem uma mesa para reuniões, que é bom vocês tomarem
ciência. Então, a infra-estrutura é completa. Tive a oportunidade de fazer essa visita
e observar; existe o plenarinho da presidência; o presidente tem um plenarinho
especial pra conversar com todos os Vereadores; temos um hall da sala dos
vereadores com todas as salas com os nomes dos Vereadores; temos uma
assessoria de comunicação; temos lá também datashow. Obrigado, Presidente”.
Usou da palavra o Vereador inscrito, José Arantes da Silva: “Público aqui presente,
numa sessão muito concorrida, o que não comum nesta Casa, eu gostaria de falar
sobre o Projeto que vai passar hoje dos servidores. Realmente, minha posição aqui
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é de preocupação porque estamos vendo, tem frente à minha mão aqui já uma
decisão que é desfavorável ao munícipe. Então, lá vai a nossa preocupação; quero
beneficiar os servidores. No entanto, se eu votar a favor do que eles pedem, eles
poderão perder. Então, qualquer lado que você vá, não existe uma definição de que
haja um benefício para os servidores, porque eles poderão ser prejudicados; não sei
se eles estão sendo bem defendidos lá no Sindicato. No entanto, existe também
aqui um pedido dos servidores, um pedido para que nós votemos de acordo com o
que eles pedem, para que não revoguemos essa lei que existe lá. Minha posição
será de atender aos servidores, contudo, sabendo que eles poderão estar
enveredando por um caminho que venha a prejudicá-los. Quanto à Câmara Jovem
que vai passar aqui hoje, eu queria fazer uma manifestação que eu fiquei assim um
pouco, estava me preparando para falar aos jovens na semana passada, e gostaria
de explicar para o jovem, aquele espaço que nós fizemos pra nós discutirmos lá
dentro era para inclusive abreviar, porque existiam muitas emendas. No entanto, a
hora que eu fui me pronunciar não achei nenhum jovem aqui. E duvido que estarão
aqui semana que vem e nas próximas sessões. O jovem é importantíssimo, sem
dúvida nenhuma; o jovem deve, a partir de hoje, porque é ali, quando jovem,
quando criança que você impregna nele os verdadeiros valores para o futuro da
quilo que nós desejamos, de uma honestidade, de não querer levar vantagem em
tudo. Porque o conceito que existe do político hoje é o pior possível na sociedade.
Acho até que nem precisaria exatamente você formular de uma maneira tão oficial
porque o jovem que quer enveredar pela política estão abertas as portas pra ele
estar presente junto com o Vereador, trazer os projetos; estude os projetos lá, traz
ao Vereador. Mas o jovem também, ele é ainda, tem toda energia do mundo, falta a
experiência; a experiência, só com os mais velhos, porque pra vocês terem a
experiência de cinqüenta anos, vocês vão ter que chegar nos cinqüenta. Impossível
ter experiência de cinqüenta anos, porque também eu fiquei assim um pouco em
dúvida sobre esse projeto porque logo, não entendendo o que se passava aqui, os
comentários foram ruins dos jovens, porque não entendiam; não entenderam o que
aconteceu aqui. E como disse o jovem Vereador, esse ânimo é do jovem, mas a
experiência é daqueles que já caminharam. De fato nós devemos ter políticos
melhores, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter. Agora, precisa de saber e
peneirar o jovem que é perseverante, o jovem que não é levado como massa de
manobra”. Aparteou o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno: “É exatamente
por isso, que às vezes a experiência, quando ela entra na política, ela já está com
uma cabeça diferente, formada errada. Então, talvez se envolvendo na política ele
vai ter um caminho diferente melhor. Acho que a experiência, sem dúvida, é
essencial na vida de todos; mas, se a gente não acompanhar desde cedo, talvez
você pode até se compenetrar por pessoas que pensam em si próprios; é isso que a
gente não quer; quer dar essa oportunidade para os jovens”. Voltou com a palavra o
Vereador José Arantes: “Pois é, mas eu vejo aqui um discurso e na hora do voto
muitas vezes uma posição diferente. Faço um discurso pra vocês, bonito e belo, e
na hora de pôr o meu voto aqui, não é bem de acordo com o discurso. A gente tem
que ter uma posição; a gente não pode ficar pula pra lá e pula pra cá. Então, acho
que deve ser aprimorada a Câmara Jovem, ver aqueles que são perseverantes,
estão abertas as portas; independente se vai existir a Câmara Jovem ou não, estão
abertas as portas. Como vocês viram, nós ainda não temos nem uma pessoa para
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auxiliar na fiscalização, porque a função nossa é essa; não temos um local de
trabalho; não temos, e isso aí interessa a quem? A quem interessa uma falta de
condições para o Vereador trabalhar? As pessoas querem, como foi no passado,
que eu falo sempre essa idéia, que nós tivemos prefeitos que foram eleitos porque
era um prefeito trabalhador; ele pegava no cabo da enxada junto com os
funcionários; isso já passou, essa época já passou. Se você for sair pra pegar no
cabo da enxada com alguém, existem milhares de assuntos importantíssimos que
você deve colocar administrativamente com pessoas capacitadas, cada um na sua
área, pra resolver os problemas; e ele faz uma boa imagem, vai lá e pega na
enxada, mas isso não anda. A população está aumentando, está crescendo, o
volume de pessoas hoje é muito importante; aliás, é muito maior do que no passado
as dificuldades. Então, acolho vocês, jovens; que sejam bons políticos no futuro.
Não serão todos porque aqui, no máximo, só dez; mas que sejam comprometidos e
no momento em que alguns de vocês entrarem aqui, que vocês mantenham firme a
posição que vocês aprenderam em casa; geralmente, é em casa que a gente
aprende; nem é na Câmara Jovem, nem é na escola, em lugar nenhum; é em casa
que a gente aprende. E que vocês mantenham isso; nós precisamos disso aí. Como
nós também, no passado, seguimos mesmo também sem Câmara Jovem; então,
meu voto é que haja uma melhor reestruturação para a Câmara Jovem, para que
ela se consolide, porque, no momento, acho que ainda não há uma certa
maturidade para o que vai sair de comentários aqui, na rádio, que são inadequados
para uma pessoa que quer ser um político. Tem que conhecer, tem que saber os
trâmites, como é a dificuldade; e lógico, todos nós que vivemos enfrentamos e
descobrimos as dificuldades da nossa vida”. Neste momento, o Sr. Presidente
informou a todos que as crianças e adolescentes que estiveram nesta Casa na
semana passada, não estavam para manifestação sobre a Câmara Jovem; eram
alunos da E.E. Nossa Senhora de Loreto e que, provavelmente, tinham problema de
locomoção e hora para pegarem ônibus e dirigirem às suas residências. Inscrita,
usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Vou me manifestar
referente a este Projeto que está em votação nesta Casa, pra instituir nesta Câmara
Municipal a Câmara Jovem. E eu poderia falar muitas coisas; vou falar as
experiências que tivemos, porque todos os Vereadores aqui já sabem, nós já
estamos falando isso há três meses aqui nesta Casa: nós vamos colocar o Projeto,
funciona assim, tem o regimento interno. Nós fomos nos colocando e explicando
como é que seria a Câmara Jovem. Então, os nobres Vereadores já têm a ciência
de como funciona. Mas, quero passar para os nobres Vereadores, a experiência
que eu, o Wallace e a Vereadora Cristina tivemos. Há mais ou menos um mês, um
mês e uma semana, começamos a ter reuniões aqui nesta Casa, pra sensibilizar,
pra ouvir o jovem, pra ver se é isso mesmo que ele quer; ou isso era uma ideologia
minha, do Wallace, da Cristina e do Edgar. Será que é nós que queremos? Então,
fomos ouvir esses jovens e fizemos várias reuniões aqui no plenário, onde este
plenário estava cheio da maneira que está hoje. E todos os artigos desse Decreto
foram discutidos e por eles; eles se manifestaram, eles leram os documentos; nós
passamos algumas experiências mas eles foram buscar; enfim, eles mostraram pra
nós quatro Vereadores que eles querem. E, partindo do querer deles que nós nos
organizamos e demos, nós quatro, uma assessoria pra eles. O que nós fizemos?
Nós orientamos, nós colocamos: 'olhas, vamos conversar sobre esse assunto';
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fizemos várias reuniões aqui nos gabinetes desta Casa, porque eles vêm com muita
ânsia; como eu entrei aqui como Vereadora também, com muita ansiedade. E não
era diferente. E eles têm uma clareza de idéias, de posicionamento, de participação.
Então, eles querem participar da vida política do município de Pirassununga; eles
querem ter o direito da participação política; eles querem ter o direito de cidadania,
exercer a cidadania. Então, nós conversamos com todas as escolas, fizemos
reuniões na Diretoria de Ensino; os professores; então, foi um conjunto de pessoas
que querem. Nós, dez Vereadores, não podemos dizer não a um direito deles
falarem, a um direito deles serem ouvidos; e um direito de se manifestarem. E tem
mais, não podemos dizer não a uma oportunidade. A Câmara Jovem hoje é uma
oportunidade. E o que observamos foi muita força, muita garra, muita perseverança;
nós tivemos este plenário lotado, uma comissão de dez vereadores jovens, futuros
vereadores jovens, que eles se organizaram entre si e foram; tinha comissão que ia
fazer matéria para o jornal, o Jornal JC publicou esta semana; eles foram em uma
comissão conversar com um político de nosso município; eles foram conversar com
o Senhor Prefeito; o Sr. Prefeito apóia esta idéia; o Sr. Prefeito disse pra eles que
com onze anos eles começou na vida política; e ele colocava lá que nunca é tarde e
nunca é cedo pra entrar na vida política; isso foi o Sr. Prefeito que disse. Os
Secretários Municipais eles conheceram, articularam, e todos apoiando. Mas eles
também, o mais importante, eles conversaram com Vereadores que não aprovam
esta idéia; e foi muito mais rico, porque eles se posicionaram com os Vereadores
que eles eles conversaram, que é contra o Projeto, e foi bárbaro. Quem estava ali
assistindo, eles se posicionavam e se colocavam; e as perguntas; eu pude observar
que eles estavam prontos; eles precisam de uma direção, de uma condução que a
Assessoria da Casa com certeza vai dar. Uma coisa muito importante que eu tenho
que dizer aqui, nós fomos na Rádio Piracema um dia dessa semana, e um vereador
jovem de Araras, como o Vereador Carlão disse nota dez da Câmara de Araras, nós
conhecemos, né Vereador Wallace? Realmente é uma Câmara espetacular. Acho
que, com certeza, ele não pôde ver a sessão da Câmara Jovem, que acontece na
terça-feira. Mas tenho certeza também, ele não disse isso, mas que funciona a
Câmara Jovem de lá. E esse jovem se manifestou no ar, por telefone lá de Araras
ao vivo aqui na Rádio, ele disse assim, o vereador jovem Bruno, que eles utilizam
somente o plenário da Câmara de Araras; eles fazem tudo na casa deles; eles
trazem para a Assessoria da Casa analisar e fazer a pauta da sessão da Câmara;
eles não vão utilizar os gabinetes, não vão utilizar as dependências da Câmara,
como não utilizam lá. Com certeza, este Projeto vai ser adaptado pra realidade de
Pirassununga. A realidade de Araras é uma; a nossa realidade é outra. E eu quero
dizer o seguinte, nós não podemos dizer não. Nós tivemos movimentos que tiraram
um presidente; e foram movimentos dos jovens caras-pintadas. Então, peço aos
ilustres Vereadores, repensem o seu posicionamento e que dê oportunidade pra
eles porque eles querem e são maioria no nosso País; e ajudam a eleger os velhos
políticos experientes. Não digam não a eles; digam sim, eu vou te dar uma
oportunidade. Até porque, se isso não for adiante, como é uma preocupação de
muitos, isso pode depois ser revogado; se ter muito problema, a gente pára. Mas dê
uma oportunidade; não diga não já de cara. Então, foi muito interessante a
experiência que tivemos. E mais, isso já é história de Pirassununga, porque eles já
se mobilizaram, já mostraram a força deles. E depende de nós oferecer pra esses
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jovens a oportunidade de participar da vida política da nossa cidade, sem medo,
sem receios e com certeza eles vão ser muito bem assessorados pela assessoria
desta Casa”. Aparteou o Vereador Valdir Rosa: “É apenas uma dúvida. Eu tive a
oportunidade de ouvir Vossa Excelência no programa da Kerigma sábado,
justamente no encerramento da entrevista; e Vossa Excelência fez uma colocação
assim, não deu pra gente perceber qual que seria a tonalidade, dizendo que um ano
após a implantação da Câmara Jovem em Araras, os Vereadores começaram a
trabalhar mais em Araras. Gostaria que a senhora comentasse”. Continuou com a
palavra a Vereadora Marcia: “Comento sim. Este foi um posicionamento do, acho
que o senhor ouviu também, que não sou eu que penso assim, foi um
posicionamento do vereador jovem Bruno, na Rádio Piracema, que com certeza
está gravado lá. E ele disse que depois, quando instituiu a Câmara Jovem lá de
Araras, todos os Vereadores trabalhavam mais. Foi isso que ele disse”. Aparteou
novamente o Vereador Valdir Rosa: “Gostaria de saber a opinião de Vossa
Excelência a esse respeito”. Voltou a palavra com a Vereadora: “Acho que eles vão
ser muito atuantes e nós trabalhamos, nobre Vereador. Eu já trabalho bastante;
acho que isso não vai ser uma ameça pra mim e nem pra nenhum outro Vereador.
Eu já trabalho e o nobre Vereador também trabalha; nós vemos constantemente.
Uma das colocações desse vereador jovem na Rádio foi que Vereadores da
Câmara de Araras utilizam em cem por cento as idéias da Câmara Jovem de
Araras. Sr. Presidente, conto com o apoio dos nobres colegas para apoio deste
Projeto. Por enquanto é só”. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador Juliano
Marquezelli: “Direto e objetivo. Pegando o gancho da nobre Vereadora Marcia a
respeito da Câmara Jovem aqui, eu, em minha época de estudo, fui presidente do
grêmio estudantil, vice-presidente; aprontei muito e também espero ter aprendido
muito; acho que a nossa época de escola é a época ideal e a melhor época que
temos pra aprender, pra estar lá. Na época de estudo meu, hoje em dia acho que
nem temos mais, tínhamos o OSPB, que chamava, é isso?”. Aparteou o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Introdução à Política Brasileira. Está aqui, fiz
questão de trazer”. Continuou com a palavra o Vereador Juliano: “Organização
Social Política Brasileira. Coisas que, esse também é um exemplo também do apoio
que dou à municipalização do ensino, que é uma coisa que poderíamos trazer de
volta e resgatar aos nossos alunos. Acredito que da forma como foi feita a lei,
elaborando a Câmara Jovem, infelizmente, será difícil passar. Dou meu apoio à
Câmara Jovem, vou votar favorável a esse Projeto, mas acredito que deveria ter
sido melhor estruturada e que onde cada escola tivesse sua Câmara Jovem; e não
uma Câmara Jovem municipal, entendeu? Como vai ser a participação, a divisão
entre as escolas; essa parte achei meio confusa. Mas, é de incentivo; acho que o
jovem tem que estudar, tem que se preparar também para o futuro, não só político
como social. Então, apóio, embora achando que deveria ser cada escola a sua
Câmara Jovem”. Aparteou o Vereador Wallace: “Haverá um vereador para cada
escola, representando”. Continou o Vereador Juliano: “Mas nós não temos só dez
escolas”. Aparteou novamente o Vereador Wallace: “Mas algumas escolas nem vão
participar; então, talvez algumas escolas vão ter dois Vereadores. Mas agradeço já
o apoio de Vossa Excelência ao Projeto”. Aparteou também a Vereadora Marcia:
“Isso consta no regimento interno da Câmara Jovem, que vai ser feito, se passar
esse Projeto hoje, em fevereiro e março do ano que vem, uma explanação em todas
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as escolas; as escolas vão se registrar aqui nesta Casa, as escolas que querem
participar; e vão estar fazendo eleições nas escolas e vão estar elegendo o
vereador jovem mais votado com três suplentes. Então, temos mais escolas do que
dez vagas; então, essas vagas vão ser distribuídas, porque não é o vereador e os
três suplentes, eles participam de todas as sessões uma vez por mês”. Voltou com
a palavra o Vereador Juliano: “Concordo com você, mas eu só acredito que se você
tivesse, caso aconteça e espero que sim, a municipalização do ensino, você colocar
como uma matéria curricular fosse a política em uma sala de aula ou alguma coisa
assim, e você pudesse hoje em dia até a próxima vez que, se caso não passar essa
lei de primeira vez, se puder ser melhor elaborada, vocês trabalharem em cima dos
grêmios estudantis; vocês têm uma força grande na escola, que já existe e é muito
mal usada. A respeito do nosso outro Projeto que temos aqui, meio polêmico”.
Aparteou o Vereador Antonio Carlos: “Eu tive a oportunidade de observar que na
Câmara Municipal de Araras temos Câmara Cidadã. Esse simples livreto que está
aqui na minha mão hoje é um projeto onde temos a constituição dos três Poderes,
Poder Judiciário Federal, Estadual, Ministério Público, o que é Ministério Público.
Então, temos aqui praticamente completo. Aqui estamos vendo a figura principal,
que é a professora, que é a educação, levando os alunos para uma câmara
municipal, para verificar o Ministério Público, como funciona. Estamos aqui, estou
ligado na Câmara. Acho que o interesse é da educação estar presente sempre
conosco, em todas as sessões, e a Câmara sempre vai estar aberta. Caso
contrário, se convidar, os Vereadores irão também até as escolas”. Voltou com a
palavra o Vereador Juliano Marquezelli: “Agradeço a explanação que deu a respeito
do assunto e numa oportunidade próxima e breve possa terminar. A respeito do
plano de carreira que foi feito em 2002 para os servidores municipais e hoje é
pedido para que nós revogamos essa lei, e um pedido dos servidores municipais
para que não seja revogada essa lei, lendo todos os enumerados da época, não há
nada contrário a essa lei. Todos os Secretários que passaram, que deram parecer,
foram todos aprovando e dizendo que não haveria maiores problemas para o
financeiro da Prefeitura. Acontece que, desde 2002 até agora, ninguém aderiu,
ninguém fez esse fundo, muito menos nenhum funcionário aderiu ao fundo, então é
um fundo que existe na teoria, que nem chegou a existir na prática, e que ninguém
contribuiu para ele, ninguém foi onerado. Então, não entendo quando dizem que
temos que revogar essa lei porque senão eles têm direito de receber; se, no próprio
fundo quando foi criado, diz que teria descontado seis por cento dos funcionários. E
pelo que me consta não foi descontado seis por cento jamais do funcionário. Então,
ao meu ver, se não foi descontado, mesmo a lei tendo existido no papel, não têm
direito a receber nada porque não tiveram participação nisso. Agora, o que foi
passado é que temos que revogar uma lei pra que seja feita uma conversa entre os
funcionários e cinqüenta e um por cento decidir pra que seja criado o fundo, manda
a mesma lei de volta pra gente fazer ou com poucas mudanças. Acho que deveria
ter sido implantado na época de 2002; se hoje alguns lugares em algumas outras
prefeituras existem acordos que estão sendo prejudiciais ao Executivo, à Prefeitura
desta cidade, foram por causa do tempo que se passou. Então, deveria ter sido feito
na época e não serão os funcionários que terão que pagar por isso. Obrigado”.
Inscrito, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa: “Primeiramente, queria dizer que
fiz dois requerimentos nesta noite parabenizando as eleições da Ordem dos
- 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

Advogados, Secção de São Paulo; a nível estadual, tivemos a reeleição do Duz,
que foi um excelente presidente, um grande representante dos senhores
advogados. E a nível municipal, da 9º Subsecção, a nossa aqui de Pirassununga,
nós tivemos um exemplo de cidadania, de democracia, quando tivemos no dia 30 a
eleição para o presidente local. Eu gostaria de parabenizar o Edivaldo Leal e o
Sidney Landgraf que foram os dois candidatos; os dois são vitoriosos, pela
excelente aula de democracia que eles deram. Primeiramente, gostaria de dizer,
parte do meu discurso já foi proferido pelo nobre colega Vereador Arantes. Então,
não vou repetir; apenas ratificando as palavras do nobre colega. Com relação à
Câmara Jovem, eu gostaria de dizer as palavras que a Vereadora Marcia, que disse
que não podemos dizer não aos jovens. Entendo que Vossa Excelência falou como
uma excelente Vereadora, mas eu gostaria de falar como um pai de família. É
preciso às vezes dizer não aos jovens; é preciso. Vossa Excelência não tenha
dúvida disso. Eu já tive esse problema quando uma filha minha tinha quinze anos,
se eu não tivesse dito não, com dor no coração, não sei se eu a teria junto comigo
hoje. Não vamos nos melindrarmos, guardarmos as devidas proporções, mas temos
que dizer não sim. Enquanto eles estiverem sob a nossa tutela, até os dezoito anos,
nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos, pelo que eles vão ser; são os
pais, não os políticos. Os pais sim são responsáveis. E quando veio esse projeto da
maneira que ele veio, com envolvimento dos jovens no meio político, na idade que
eles têm, de crianças e adolescentes, eu me coloquei como um pai. E aquilo que eu
não quero para minhas filhas, eu não quero para os filhos de ninguém. Então,
entendo de que, com a experiência que temos, pelo que nós já vivemos, pelo que
conhecemos de política, não somos contra a entrada do jovem na política; aliás, nós
concordamos, mas no seu devido tempo; não vamos atropelar esse futuro; o jovem
vai ter o tempo; o líder nato nas escolas, que tem a vontade de ser político, que ele
se destaca, ele tem o grêmio; o grêmio estudantil ele é inerente à idade dele, à
escola em que ele está; ele não tem que sair da escola dele pra cuidar da vida
política da escola, do bairro, de quem quer que seja. Eu tive a oportunidade também
de ligar pra Araras, pra pegar mais informações; depois de um ano da implantação
da Câmara Jovem em Araras, se desvirtuou totalmente aqui que quando foi criada,
porque a política é contagiante; e será que o nosso jovem tem essa percepção
nessa idade? Me citaram exemplo de um vereador jovem, de um bairro onde foi
criado, onde ele tem que ficar na sua escola, na sua comunidade, ele já estava
fazendo política nas outras escolas, nos outros bairros, do outro lado da cidade
porque disseram a ele que ele era um vereador em potencial. Ele estava deixando
dos seus afazeres escolares pra andar atrás da política; e até os dezoito anos,
quem responde pelos jovens não somos nós, são seus pais; sepois dos dezoito
anos, quem responde são os próprios, porque eles atingem a maioridade, já são
maiores. Aí sim, eu entendo quando o nobre Vereador Wallace diz 'não desistam do
futuro de vocês'; claro que não; não devem desistir, mas política não é profissão;
não entendo política como profissão; no meu entendimento, eu já tive oportunidade
de conversar com os jovens, são pessoas inteligentíssimas, eles já têm uma cabeça
feita, eles são, contestam e estão certos em contestarem; só que entendo que a
responsabilidade ainda é dos pais”. Aparteou a Vereadora Marcia Cristina:
“Também sou mãe e tenho três filhos; e muitas das vezes eu digo não para meus
filhos, porque a gente tem um certo conhecimento e muitas vezes eu digo não; mas,
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quando percebo alguma habilidade de algum filho meu, eu incentivo muito. Outra
coisa, discordo do nobre porque a vida política faz parte da vida das pessoas; a
política já faz parte da vida de todas as pessoas”. Continuou o Vereador Valdir:
“Acho que faz, mas no meu entendimento tem a hora certa pro jovem entrar na
política e não é com quatorze, quinze, dezesseis anos”. Aparteou novamente a
Vereador Marcia: “É uma grande preocupação nossa também isso, mas uma das
coisas que tem no regimento interno da Câmara Jovem é a assiduidade e boas
notas. Muito obrigada”. Voltou com a palavra o Vereador Valdir Rosa: “Com relação
à Câmara Jovem de Araras, o que aconteceu depois de um ano? A Câmara Jovem
passou a fazer indicações e requerimentos e despachando diretamente com o
Prefeito. Eles vão despachar por que? E toda vez eles colocam: é o vereador jovem
fulano. Então, essa percepção nessa idade, esse auto-controle de não se envolver,
de saber quando a pessoa está falando a verdade ou não, quando a pessoa está
falando para agradar ou não, é muito cedo; por que? Como disse o Vereador
Arantes, eles não passaram pela experiência de vida que temos; vão passar”.
Aparteou o Vereador José Arantes: “Existe inclusive o perigo, numa questão como
foi a de Araras, aqui não vai acontecer isso, mas lá em Araras eles estão
despachando com o Prefeito, eles podem estar sendo usados pelo Prefeito; até nós
aqui somos ludibriados por políticos mais velhos; quanto mais lá. Então, esse risco
não é para o adolescente. Acredito que o jovem político é assim, de vinte e poucos
anos; é um jovem político”. Voltou com a palavra o Vereador Valdir: “E nós
corremos o risco de lá termos um professor político, que queira manipular; é um
professor querido, todos gostam dele na sala de aula. Então, a partir do momento,
começa a entusiasmar o cidadão e começa a trazer problemas aonde não existe”.
Aparteou o Vereador Juliano Marquezelli: “Acho que a preocupação maior em
relação à Câmara Jovem é uma só; um vereador jovem foi eleito através do seu
trabalho. Acho que é isso que preocupa aos nobres que não querem aprovar o
Projeto”. Continuou o Vereador Valdir Rosa: “Eu não sei para quem possa servir
essa carapuça, mas Vossa Excelência é um vereador que foi bem votado, de
primeiro mandato e eu sou um vereador de cinco mandatos consecutivos, aliás, o
primeiro vereador da história de Pirassununga a conseguir cinco mandatos
consecutivos. Então, acho que Vossa Excelência está confundindo as coisas. Vossa
Excelência está enfatizando de que talvez, eu não sei, não é o meu caso, que
alguém possa estar preocupado que algum vereador vai tomar o lugar de alguém.
Acho que não é por aí; eu não tenho essa preocupação. Acho que Vossa
Excelência está confundindo; está querendo passar uma imagem que não existe.
Apenas dizer sim, às vezes é necessário dizer não. E também dizer que a
Vereadora Marcia, no seu excelente trabalho junto aos jovens, dizer de que no meu
entendimento faltou um pouco de ética também à Vossa Excelência porque, veja
bem, entedemos de que quando vem a APEOESP aqui fazer pressão, quando
temos o Sindicato, temos aí as entidades de classe, é justo; agora, um Vereador,
uma Vereadora trazer pessoas para pressionar os colegas, Vossa Excelência
inaugurou nesta noite. Não venha dizer que Vossa Excelência não tem nada com
isso não; é meio complicado”. Aparteou a Vereadora Marcia: “Eu não organizei
essa movimentação; eles organizaram-se”. Declarou o Vereador Valdir: “Mas Vossa
Excelência falou na rádio sábado isso”. Vereadora Marcia: “Nós estávamos todos
juntos; eu não organizei e não pedi para estarem aqui; eles se organizaram”.
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Vereador Valdir: “Mas eles são bem vindos, não tenha dúvida”. Vereadora Marcia:
“Com certeza; como todos que chegam a esta Casa e podem se manifestar”.
Aparteou o Vereador José Arantes: “Como não foi citado nenhum nome de
Vereador e nós todos formos colocados numa vala comum como termos medo dos
jovens, eu deixo uma pergunta: será que o vereador também não está querendo
captar os votos dos estudantes aqui. Eu não tenho medo; pra mim, se eu não for
eleito, toco minha vida normalmente”. Retornou com a palavra o Vereador Valdir
Rosa: “Essa é a grande preocupação; essa manipulação é exatamente uma das
coisas que nos deixa preocupado. Por isso que eu digo mais uma vez, como pai de
família, aquilo que não quero para minhas filhas, não desejo para as filhas de
ninguém; e faço um apelo aos pais de Pirassununga, experiência de quem criou
duas filhas: deixem seus filhos entrarem na política, mas na hora certa, no tempo
certo; vamos se preocupar com a escola, vamos se preocupar com o vestibular.
Então, se este Vereador não aceita pressão, não é Vossa Excelência, Vereador que
está no primeiro mandato, que vai me pressionar. Não tenha dúvida disso; com todo
respeito. Obrigado”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Realmente
a política inflama as pessoas. Vou fazer uma colocação bem rápida. Na minha
trajetória de vida, sempre tive muitos amigos; sempre fui de fácil poder de amizade
com os companheiros. E quando em 92 fomos convidados a ingressar na vida
pública, até eu não aceitei; não conhecia, fazia minha política em bairros, comércio;
e nós fomos praticamente colocados, por livre e espontânea pressão, até do
Deputado Federal Nelson Marquezelli, do partido PTB, do qual, depois de noventa
dias fomos eleitos Vereador. E chegamos aqui, ficamos perdidos, porque era uma
coisa nova pra mim. Mas, a gente se inteirou rapidamente procurando conhecer a
Câmara; fomos eleitos por dois mandatos; tivemos a infelicidade de perder um,
coisa que não me afetou; disputamos eleição novamente, até desgastados na vida
comercial, com pessoas que realmente já que estavam eleitas, e nós fomos eleitos
novamente, porque temos credibilidade. E, portanto, não vai, este Vereador, ficar
procupado se formos reeleitos ou não, porque não sabemos o dia de amanhã. Mas,
ouvindo atentamente o pronunciamento de alguns Vereadores, até foi colocado que
os Vereadores podem ser enganados. E não foi diferente, quando foi criada essa
Lei 3.126, da qual foi colocado para os nobres Vereadores que eu não estava
naquela legislatura, e tem três Vereadores remanescentes que faziam até, alguns
deles faziam parte das Comissões que deram parecer, como colocou o Vereador
Juliano Marquezelli, onde foi colocado de um modo que, se não aprovasse aquele
projeto naquele dia, a Prefeitura deixava de receber subsídios até para honrar sua
folha de pagamentos. E como as Câmaras em Pirassununga sempre foi ordeira e
pensando no bem estar do município e também dos servidores, aprovaram, foi
induzida a aprovar, e foram, passaram a perna nos Vereadores, onde ocasionou
esse impasse que está para nós resolvermos hoje, uma atitude antipática, que às
vezes a função do líder é espinhosa; e quando nós suspendemos as sessão para
deliberar sobre um assunto, não é porque não temos conhecimento; muito pelo
contrário, nós conhecemos e muito bem; não só eu como os demais Vereadores;
agora, não precisamos ficar oito horas por dia aqui na Câmara para se inteirar dos
projetos, principalmente o líder, quando pede a suspensão; muito embora, nós
suspendemos a sessão a semana passada, aonde reprovamos uma emenda da
Vereadora Marcia e também novamente suspendemos a sessão e onde nós
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reprovamos cinco emendas propostas pelo Vereador Juliano Marquezelli, onde
tinha parecer contrário. Se essa liderança deixasse passar despercebido, nós
teríamos aprovado seis emendas que trariam prejuízos para a população. Nós não
fomos bem compreendidos por alguns jovens que estavam presentes nesta Casa; e
nós vamos todas e quantas vezes forem necessárias suspender a sessão, este
Vereador fará o pedido da suspensão, porque é um direito que temos. Cabe aos
Vereadores votar; nós estamos aqui para votar os projetos de acordo com a lei e
também tem os projetos técnicos e tem os políticos. A função do líder é realmente
trazer à discussão. E nós vamos hoje, querendo os presentes ou não, vamos pedir
a suspensão para conversar sobre esse Projeto que está para revogar a Lei 3.126,
porque temos que colocar para os Vereadores, fizemos reunião hoje no gabinete,
apareceu quatro Vereadores, e me parece que foram todos convidados; apareceu
só o Vereador Valdir Rosa, Vereador Carlão, à tarde; Vossa Excelência esteve de
manhã. Então, nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo; e temos que se
posicionar de acordo com nossa visão; nós não temos aqui, porque se tiver cheia a
platéia e nós ficarmos impedidos, pensando que vai desagradar os presentes e
atropelar a votação de alguns projetos, trazendo prejuízo para o município, este
Vereador não vai votar; vai pedir a suspensão quantas vezes forem necessárias”.
Aparteou a Vereadora Marcia Cristina: “Quando o senhor disse que só foram
presentes quatro Vereadores nessa reunião, eu recebi o convite por telefone e hoje
eu trabalhei até cinco e meia da tarde, no pátio da Prefeitura, vacinando na
campanha de vacinação de todos os funcionários. Então, impossível estar ali
porque eu estava trabalhando; e essa reunião, se não me falha a memória, foi
marcada bem em cima da hora. Independente disso, esta Vereadora já tomou
ciência de tudo que contém nesse Projeto”. Aparteou o Vereador Nelson Pagoti:
“Nós não estamos criticando nenhum Vereador. Nós só fizemos essa reunião;
mesmo assim vai ter que ser interrompida a sessão para deliberar sobre o Projeto
de Lei 83/2006”. Aparteou o Vereador Juliano: “Relacionado com a explanação que
você deu a respeito dos Vereadores, que muitas vezes foram enganados, se não
prestar atenção passa uma coisa que seria proibido, que prejudicaria a comunidade,
o nobre colega acabou citando os projetos que indiquei semana passada. Acho que
o nobre colega não deve saber a respeito do que se trata, porque era a criação de
áreas ambientais, e isso acho que não ia prejudicar a população. E quanto ao fato
de ser enganado aqui, acho que até pela boca do nobre colega, foi que já existe lei
federal pra isso. Nós não precisamos fazer; ninguém proibiu a gente; não era
proibido o que eu tinha indicado a semana passada. Só que a gente não precisava
porque já existe um federal. E uma pergunta que fico é que tudo bem; em 2002 foi
enganado, mas só descobriram o engano agora, em 2006. Por que não foi revogado
antes então?”. Voltou com a palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Quando Vossa
Excelência apresentou as emendas, essas emendas iriam prejudicar pessoas; é
área privada. E Vossa Excelência colocou emenda para a preservação, se já tendo
em vista que já existe lei federal, não havia necessidade de Vossa Excelência
colocar emenda. Por isso este Vereador deu parecer da Comissão de Justiça, onde
assinamos eu, o Vereador Carlão, demos parecer contrário e votamos contrário,
onde sua emenda foi prejudicada. Mas nós não vamos adentrar o assunto”.
Aparteou o Vereador Antonio Carlos: “Em relação à lei 83/2006, este Vereador fez
uma indicação o ano passado, em setembro de 2005, prevendo tudo que ia
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acontecer; a um ano e meio atrás, tempo suficiente para o Executivo tomar todas as
posições necessárias. Não sei, mas tenho a impressão que a Assessoria falhou,
porque se eu te alertar uma coisa, nobre Vereador, tenho certeza que você vai
pensar com calma, antecipado; se eu não alertar, aí já viu. Então, foi alertado”.
Continuou com a palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Há mais de um ano o Prefeito
já contratou uma empresa onde fez um estudo e já apresentou ao Sindicato o
projeto do regime geral da previdência; desde maio já está pronto. Portanto, um ano
e cinco meses de mandato, onde foi feito um estudo há mais de seis meses.
Aproveitando o ensejo onde a Vereadora Marcia nos disse que o Prefeito, com onze
anos iniciou na política, a política vem no sangue; não existia Câmara Jovem e hoje
o Prefeito está onde está. Então, acho que não há, ele não teve prejuízo da criação
ou não; nós já sabemos, já temos noção; o pessoal já conhece minha posição;
enquanto estiver a Câmara nesta dependência, não tiver um espaço físico maior,
este Vereador votará contra a Câmara Jovem”. Inscrita, usou da palavra a
Vereadora Cristina Aparecida Batista: “Nós fizemos nesta noite um requerimento
congratulando junto com o Presidente desta Casa e o Vereador Wallace,
congratulando com a Polícia Militar pelo PROERD, que é um curso que é dado nas
escolas aos alunos de quarta série, em relação à prevenção de drogas, onde as
crianças se interam sobre o assunto e também contra violência. É um problema
muito importante para o município, no qual a Soldado Carla é instrutora e tinha em
média seiscentas crianças que foram diplomadas no Médice, sábado, e nós vimos
realmente o fruto desse trabalho. E acreditamos que, daqui pra frente, virão muitos
frutos em relação a esse trabalho. Também, no ano passado, fizemos uma emenda,
pedimos uma emenda ao Deputado Estadual, Pe. Afonso Lobato, para cobertura da
Escola Paula de Barros. E foi concluída a obra, a escola foi contemplada; estamos
aguardando agora a inauguração da quadra. Também, conseguimos uma verba de
cem mil reais para o asfaltamento da Vila Santa Fé, mas em pedido de informação
que fizemos através desta Casa ao Secretário de Planejamento, ele nos colocou
que essa verba será utilizada para galerias pluviais. Então, estamos fazendo uma
emenda no Orçamento para que após a conclusão das galerias pluviais, possa ser
asfaltado o bairro da Vila Santa Fé, que é o único bairro que não possui asfalto.
Existe um grande número de ruas que não possuem asfalto. Então, vamos estar
fazendo essa emenda. Quero dizer em relação à Câmara Jovem. É muito bonito ver
um jovem querendo entender da política, porque hoje, muitos jovens andam
desligados do que está acontecendo às vezes ao seu redor. Eu também entrei na
política em 1996, tinha vinte e quatro anos, também era considerada uma jovem, e
quando entrei, até lembro que a Câmara era ali na Biblioteca, eu cheguei, sentei e o
Dr. Nilton falou: 'O que você está fazendo aqui?'; 'Eu?, eu vim trabalhar'; ele disse:
'Não, não precisa; pode ir embora pra casa; aqui você só vem votar de terça-feira'.
Eu falei assim pra ele: 'Não, doutor, vou ficar aqui dando atendimento ao povo;
quero ficar aqui na Câmara'. Eu não sabia o que era uma indicação, um
requerimento, um pedido de informação, um projeto de lei. Entrei na política porque
fui incentivada por amigos que viam meu trabalho dentro da igreja e me
incentivaram. Mas fiquei totalmente perdida; o que é isso? E eu vejo que a Câmara
Jovem vem para ensinar o jovem aquilo que eu não aprendi; a Câmara Jovem vem
mostrar pro jovem como funciona um trabalho de Câmara; como pode funcionar ao
longo do tempo. Temos aqui o Vereador Carlão, que tem uma proposta ótima em
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relação à política dentro das escolas, politizar as crianças dentro das escolas. Hoje
ele me mostrou até um livro, muito importante o conteúdo. E lá é a teoria que vai
estar sendo implantada, com a prática; a prática vai realizar aqui dentro, uma vez
por mês, meio período apenas, que não vai causar transtorno aqui na nossa Casa
porque nós sabemos que os professores estão incentivando esses alunos e dentro
da escola também tem disciplina; e aqui também vai ter essa disciplina, onde eles
vão trazer esse trabalho prontinho da escola pra ser discutido aqui dentro da nossa
Casa. Isso é incentivar os nossos jovens. Acho e acredito que um jovem, quando
está participando de uma questão de cidadania, pelas questões do nosso município,
se preocupando com as questões do nosso município, ele nunca vai ter coragem de
quebrar um orelhão público, ele nunca vai ter coragem de quebrar um quadra, de
destruir uma quadra, como muitas vezes nós vemos os vandalismos, quebrando
banco; ele nunca vai ter coragem de destruir aquilo que o município está oferecendo
pra população, porque ele passa a ser um fiscal daquilo que o município está
fazendo e trazendo as propostas pra nós, Vereadores, proposta para o Prefeito; por
que não? Por que que um jovem não pode sentar com o Prefeito pra conversar e
falar o que ele pensa, o que ele espera para o município dele? Então, eu não vejo a
Câmara Jovem querendo criar profissionais da política; não é isso. A Câmara
Jovem quer despertar vocações, pessoas que tenham vocações pra estar aqui na
política, porque acredito que estar na política é uma vocação, um chamado; todos
nós somos chamados. Então, nós temos que dar essa oportunidade. Então, quero
dizer que quando entraram com esse Projeto aqui na Câmara novamente, eu fiquei
bem satisfeita e quis apoiar realmente; tenho o maior prazer de fazer parte da Mesa
Diretora e estar assinando esse Projeto junto com os dois Vereadores, os três
Vereadores: o Presidente, a Vereadora Marcia e o Vereador Wallace. E quero dizer
que sou favorável ao Projeto, vou votar pelo Projeto; tenho visto o ânimo dos jovens
em quererem participar; acredito que a maioria dos Vereadores também vão votar.
E se acaso esse Projeto, por algum motivo às vezes não venha a passar, quero
dizer aos jovens que não desanimem, que façam essa câmara na escola, que
discutam esse problema dentro da sua escola, que convide Vereadores, Prefeito,
Secretários para palestrar dentro da escola; traga suas reivindicações da mesma
forma, que vamos estar aqui à disposição de vocês”. Aparteou o Vereador Valdir
Rosa: “Apenas quando Vossa Excelência diz que temos que incentivarmos nossos
jovens, apenas uma colocação; quero dizer que apenas incentivei minhas filhas a
estudarem, a fazerem um vestibular; eu as incentivei a fazerem uma faculdade, e
hoje as duas são funcionárias da TAM; e me deixa muito orgulhoso. Acho que o
jovem, acho que minha posição talvez não tenha ficado muito clara; entendo que o
jovem não pode atropelar seu tempo; tempo de escola é tempo de escola; é a fase
mais bonita do jovem é o tempo escolar. Então, eles devem aproveitar essa época
escolar da melhor maneira possível, porque o tempo não volta, o ponteiro não se
atrasa. Então, acho que o jovem tem que estar no meio dele, fazendo aqui inerente
à atividade escolar. Isso é o meu entendimento”. Continuou a Vereadora Cristina:
“Está certo, mas acredito que esse Projeto não vai tirar os outros sonhos que cada
um aqui tem. Por exemplo, temos uma garota aqui no plenário, que é a Naiara, que
ela foi ser uma deputada jovem na Câmara de São Paulo; tive o prazer de
acompanhá-la, junto com a professora dela, Professora Elenita, que está sentada
aqui, e na qual ela defendeu um projeto que um deputado acolheu o projeto e
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apresentou na Câmara. Essa menina não deixou de estudar, muito pelo contrário;
ela hoje está numa escola particular, estava na rede pública e passou em primeiro
lugar numa escola particular, conseguiu uma bolsa e está estudando”. Aparteou
novamente o Vereador Valdir Rosa: “Quantas vezes essa menina foi pra São Paulo
por mês?”. Respondeu a Vereadora Cristina: “Duas vezes; por ano, uma vez”.
Aparteou o Vereador Valdir: “Concordo com isso; tanto é que já temos o Parlamento
Jovem, que se reúne uma vez por ano, aprovado nesta Casa com voto favorável
deste Vereador. Obrigado”. Voltou a Vereador Cristina: “Sim, então temos que fazer
o Parlamento Jovem funcionar, como estamos trazendo uma nova proposta aqui,
que é uma vez por mês, funcionar nesta Casa uma reivindicação de um jovem; isso
é cidadania; isso é democracia. Respeito a opinião do senhor, mas penso diferente;
infelizmente, penso bem diferente do senhor em relação a essa questão, e por isso
que vou votar favorável; mesmo porque, lá na Escola Paulo de Barros, quando nós
reivindicamos a emenda ao Deputado Padre Afonso Lobato para construção da
cobertura, foi através também do grêmio estudantil. O grêmio estudantil da escola
se reuniu, fez um abaixo-assinado solicitando a esta Vereadora a cobertura daquela
quadra. Eu falei assim: não prometo que vou conseguir, mas vou lutar por vocês.
Apresentei a emenda e o pedido dos jovens; e foram contemplados. Então, isso é
cidadania. Eu vou votar favorável a esse Projeto e espero que, se não for aprovado,
que vocês não desistam de ser um cidadão perseverante, participar das coisas da
nossa cidade. Obrigada, Sr. Presidente”. Não havendo mais Vereador inscrito, o Sr.
Presidente passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 76/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o Exercício de 2007,
com Mensagem Aditiva. Foram apresentadas as emendas nºs 01 a 17/2006. Usou
da palavra o Vereador Valdir Rosa: “Apenas uma justificativa em relação às duas
Emendas de minha autoria, do cemitério de apenas vinte mil reais, que apenas pra
estudos, em vista que o Prefeito está providenciando a ampliação do atual. E com
relação ao Raio-X, extamente é uma verba maior pra Prefeitura passar para o RaioX, pra evitar aquelas filas que temos todos os dias de manhã. E como as Emendas,
após, se forem todas aprovadas pelas Comissões, como são Emendas já
conhecidas, requeiro à Mesa que elas sejam votadas em bloco”. O Sr. Presidente
colocou em votação o requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa, sendo
aprovado por unanimidade de votos. Usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti:
“Só a título de esclarecimento, fomos procurados pelo AGOPI – Associação de
Ginástica Olímpica de Pirassununga para fazer emenda e nós fomos alertados que
não podemos fazer emenda e temos que aprovar o Projeto dessa maneira, porque
foi feito um convênio com a ANDE, onde já tem a verba destinada. E nós temos o
compromisso de, junto ao Prefeito, reivindicar uma verba de suplementação para
esta Casa pra gente aprovar pra ser destinado um recurso para a ANDE apoiar e
repassar a verba de suplementação para a Associação da Ginástica Olímpica de
Pirassununga”. As Emendas apresentadas receberam pareceres verbais favoráveis
das Comissões Permanentes pertinentes. Colocado em primeira e segunda
votação, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 76/2006 foi aprovada por
unanimidade de votos, bem como as emendas apresentadas, ficando prejudicado o
Projeto de Lei original, nº 76/2006; 02) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
83/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa revogar a Lei nº 3.126, de 15
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de agosto de 2002, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social como
regime previdenciário de todos os servidores do município e dá outras providências.
Neste momento, o Vereador Nelson Pagoti requereu a suspensão dos trabalhos
por até cinco minutos para deliberarem sobre o referido Projeto, sendo seu pedido
deferido pelo Sr. Presidente. Logo, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por até
cinco minutos. Reabertos os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei nº 83/2006. Usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Nós
conversamos já com os Vereadores e determinamos o seguinte: votaremos contra
esse Projeto do Executivo e já ficou acertado que o ano que vem, de janeiro até
março, prazo de noventa dias, se o Sindicato não se manifestar, não fizerem a
assembléia e as votações necessárias para determinar qual o regime que vão fazer
a opção, o Prefeito enviará este Projeto, da Lei 3.126, e nós, Vereadores, iremos
revogar essa lei. Assim fica o servidor, o Sindicato, já preparado para que não
alegue ignorância, que dentro de noventa dias, se não houver uma reunião ou
determinação do Sindicato, se o Prefeito enviar esse Projeto após esse período, os
Vereadores irão se posicionar a favor, revogando esta lei”. Usou da palavra o
Vereador Valdir Rosa: “A gente até entende o entusiasmo do nobre líder, mas ele
está falando por ele; nós nos reservamos o direito de quando adentrar novamente
esse Projeto de Lei, estudá-lo. E de acordo com nossa concepção, votar a favor ou
contra”. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos: “Concordo com as palavras do
Vereador Valdir Rosa”. Usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno: “Nós também estivemos participando da reunião juntamente com o
Sindicato, e temos que tomar uma decisão em cima disso, porque no futuro vai
prejudicar a Prefeitura. Eu estou fazendo hoje, dando mais um tempo também para
o Sindicato se organizar; estivemos com o advogado do Sindicato lá hoje no
Gabinete do Prefeito, junto com a Presidente, e a preocupação é realmente não
prejudicar o funcionário, mas também temos que pensar no futuro da Prefeitura pra
também não prejudicar o município. Então, fica um prazo determinado e também
peço ao Presidente que requeira ao Sindicato uma agilidade maior em relação ao
Projeto, porque esse Projeto já faz um tempo que está aqui na Câmara, o Prefeito
fala que foi convocado o Sindicato, o Sindicato fala que o Prefeito não falou com
eles em relação a isso, e nós não participamos. Então, não podemos dizer. Hoje sim
ficamos sabendo do que aconteceu. Então, vou dar esse prazo e não sei qual será
minha votação daqui noventa dias porque realmente vai prejudicar o município no
futuro, mas não quero desamparar o funcionário”. Aparteou o Vereador Nelson
Pagoti: “Só uma pergunta. Vossa Excelência estava presente na reunião, quando foi
perguntado ao advogado do Sindicato se ele tinha se inteirado do Projeto e lido o
Estatuto e também o Projeto, qual foi a resposta do advogado?”. Respondeu o
Vereador Wallace: “Ele queria ouvir as duas partes; foi o que eu entendi. Acho que
ele não teve tempo suficiente”. Aparteou o Vereador Nelson Pagoti: “Vossa
Excelência não entendeu a minha pergunta. Quando o Vereador Valdir Rosa
perguntou ao advogado se ele tinha lido o Projeto e também o Estatuto, qual foi a
resposta que ele deu para o Vereador Valdir Rosa?”. Vereador Wallace: “Eu, na
minha ignorância, entendi que ele quer ouvir as duas partes”. Aparteou o Vereador
Nelson Pagoti: “Mas eu vou lhe responder então; ele disse ao Vereador Valdir Rosa,
que quase trocaram farpas, que ele não tinha lido o Projeto; e o Vereador Valdir
Rosa disse que ele era inexperiente para defender aquele projeto”. Com a palavra
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ainda o Vereador Wallace: “Vamos esperar os noventa dias pra ver o
posicionamento do Sindicato e votar naquilo que for melhor para o funcionário e,
principalmente, para o município”. Usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto: “Nós participamos de uma reunião sábado próximo passado como
funcionária, que foi ali no Paço Municipal, e ali já havia se decidido o que foi
encaminhado pra esta Casa hoje. Então, meu manifesto hoje vai ser contrária ao
pedido do Prefeito. Mas eu faço um pedido nesta noite, que ele, nesse ano que
vem, 2007, ele encaminhe pra esta Casa a criação do fundo e faça todo um
levantamento, juntamente com o Sindicato, pra ver se os funcionários públicos
querem ou não a criação do fundo. Sabemos que tem que ter a porcentagem certa.
É o meu pedido, Sr. Presidente”. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves: “Na realidade, o Prefeito tem a caneta na mão. Acho que o Prefeito tem
que tomar uma posição mais drástica nesse assunto. Acho que ele tem que
convocar todos os funcionários, só que, como disse o nobre líder, que o advogado
estava presente e não havia lido, não havia se inteirado, acho que o Prefeito tem
que se inteirar da situação porque é um problema do município, um problema que
tem que ser resolvido. Ele tem que convocar todos os seus funcionários, fazer uma
reunião com seus funcionários e ver a posição dos funcionários, porque não é justo
ficarmos nas mãos de pessoas que não leram realmente aquilo que o nobre
Vereador falou, que não lei e não se inteirou dos fatos. Então, o assunto é sério; o
Prefeito tem que tomar as rédeas para que ocorra o melhor. E nós sabemos que os
interessados estarão presentes. Temos cinqüenta mais um por cento pra tomar
posição. Tenho certeza que as coisas serão resolvidas. O que não pode é ficar esse
jogo de empurra-empurra; vai-não-vai, e volta; já está demais. Temos que tomar
posição aqui, mas existe uma posição que tem que ser tomada que, infelizmente,
tumultuou-se alguma coisa dentro do Sindicato nesses últimos meses, nesses
últimos anos, e eu não acho justo que todos os funcionários paguem por isso que
está acontecendo. Então, o Executivo tem que tomar uma posição e não esperar o
tempo passar; pra ontem já”. Com a palavra o Vereador José Arantes da Silva: “Eu
só quero manifestar aqui uma preocupação que eu já manifestei, se existe, e existe,
pessoas no Sindicato, são líderes de uma classe. O líder, é ele que enxerga, ele
que é obrigado a visualizar o futuro daqueles a quem ele lidera. Porque eu,
realmente, estou numa situação, se tivesse que votar aqui, nós vimos já duas
situações que realmente o Bilo tem razão; dois funcionários perderam a causa. E
por mais que a Vara do Trabalho, até onde conheço, é muito voltada para o
trabalhador; e eles perderam a causa. Então, paternalista. Se, porventura, o líder
encaminhar, der o encaminhamento tal que os funcionários continuem nesse
caminho, poderá haver um prejuízo para todos. Não haverá, no meu entender,
despeja para o município, como a gente imagina, porque vai ganhar todas as
causas. Daí sim, um processo bem feito, vão ganhar. Então, estou preocupado
também com a Prefeitura, mas de não tirar o direito dos trabalhadores, dos
servidores. Por isso, estamos pedindo que os líderes dos servidores se interem
profundamente, procurem diversificar opinião de advogados; eu tenho experiência
com isso, de empresa; o advogado diz vai por aqui; você vai e nem sempre ganha a
causa; eu não quero desfazer do advogado, porque Juiz hoje, entende uma coisa
que não é exatamente aquilo que o advogado fez”. Aparteou o Vereador Nelson
Pagoti: “Só para esclarecer a Vossa Excelência, essa reclamação trabalhista, que
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foi prejudicado, foi com o mesmo advogado; o Juiz deu ganho de causa numa outra
ação anterior e esse mesmo advogado perdeu a ação idêntica para outro servidor;
depende muito da interpretação e julgamento de cada Juiz. Por isso que é
complicado a decisão do Juiz; cada um entende de um jeito; às vezes, um
advogado com um Juiz ele ganha e o mesmo advogado com outra causa idêntica
perde no ponto de vista de um outro Juiz. Foi o que ocorreu no fato”. Voltou com a
palavra o Vereador José Arantes: “Então, na realidade existe uma preocupação com
os servidores. Então, a exemplo de ilustração, temos uma cooperativa que foi
orientada por um advogado ilustre, nobre, ilustre no Brasil todo. Não paga tal tributo
porque a cooperativa tem o direito; a quantia chegou a onze milhões. O mesmo
advogado pra defender a causa que só ele sabia, pediu trezentos mil pra defender
aquilo que ele encaminhou errado. Então, é essa preocupação que temos que ter
com os servidores. Se fosse votar hoje, a maioria até retirou porque a gente tem
que pensar nos servidores; e muitos manifestaram a posição de votar contrário pelo
pedido que os servidores enviaram a esta Casa; é justo, mas estamos preocupados
com isso. Então, precisa pôr o advogado pra ver qual é o melhor caminho e vocês,
líderes, o líder é aquele que enxerga mais longe em nome de seus liderados.
Obrigado”. Usou da palavra a Vereadora Cristina Aparecida Batista: “Nós também
estivemos em reunião no Gabinete do Sr. Prefeito, acompanhados da Presidente do
Sindicato e o advogado; vimos que o Advogado não tem conhecimento das
propostas que o Prefeito tem apresentado aos servidores e muito menos a maioria
dos servidores públicos de nosso município. Fomos fazer algumas visitas em
algumas repartições e vimos que ninguém está entendendo nada. Então, existe um
projeto feito pelo Prefeito, um estudo que foi realizado, mas onde a maioria dos
servidores não tomaram conhecimento. Quero dizer que não sou favorável à
maneira que está sendo tratada a questão desta lei, que foi aprovada no Governo
do João do Sal; na época eu era Presidente da Câmara; mas, por que? Porque ela
tem dois pesos e duas medidas; nós já ouvimos vários testemunhos aí de pessoas
que foram beneficiadas e outras não. Mas, também não podemos deixar um vácuo
na vida do servidor, porque como estamos revogando essa lei e não estamos
votando uma outra, estamos deixando um vazio nesse perído na vida do serdor; e
nós não podemos deixar isso acontecer. Então, quero em reunião com os demais
Vereadores, me propor a também fazer parte de uma comissão, não só eu mas os
demais Vereadores, para que possamos nos unirmos aos servidores, estudar as
propostas do Prefeito, para que esta Câmara possa tomar providência a partir do
ano que vem. Não pode continuar da maneira que está, porque quem vai ser
prejudicado vai ser o servidor e a Prefeitura. E nós temos que criar mecanismos pra
poder regularizar a situação também do servidor. Então, quero dizer que estou
votando contra essa lei, acreditando que vamos trabalhar juntos para uma nova
proposta, a todos aqui presentes. E aproveitando também o pedido do servidor que
diz: '...para complementação de seus salários com a participação do próprio
servidor'. Então, isso quer dizer que o servidor tem consciência que ele tem que
contribuir pra poder estar recebendo um dia, porque hoje não é isso que esta
acontecendo; ninguém está contribuindo e está recebendo a complementação.
Então, temos que trabalhar e ver o que está escrito aqui; isso vou cobrar do
Sindicato, vou cobrar dos funcionários e vamos ter que votar, porque se vir essa lei
e o Sindicato não fez nada, os servidores não se manifestarem, eu vou votar pra
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revogar. Obrigada”. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 83/2006 foi rejeitado
por unanimidade de votos; 03) – Primeira Discussão do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11/2006, de autoria da Mesa Diretora, que institui a Câmara Jovem de
Pirassununga e dá outras providências. Em discussão, usou da palavra a Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto: “Uma coisa eu gostaria de estar deixando bem claro
aqui, para os nobres Vereadores não confundirem manipulação com organização e
que repensassem a posição; nós já sabemos, muitos se colocaram; dê a
oportunidade. É só isso que estamos pedindo aqui nesta noite; dê a oportunidade.
Nós vamos estar todos aqui nesta Casa, todos acompanhando esse Projeto;
ninguém vai ficar sem assessoria; tem a Assessoria da Casa, tem os nobres
Vereadores que vão ajudar também todos a conduzir. E, por favor, não falem do
jovem como foi dito aqui, como uma massa de manobra ou coisa assim, porque
massa de manobra pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto,
pode ser um idoso; depende de cada pessoa. Só isso”. Com a palavra o Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno: “Só pra finalizar, faço minhas as palavras da
Vereadora Marcia, só queria agradecer quem está aí hoje, os futuros jovens
políticos do nosso município e realmente não esquecer de que quem faz o futuro
somos nós; diferente da Marcia, eu estive em algumas escolas e pedi para os
alunos virem aqui hoje; eu disse a eles que nós, no meu nome, em nome de mais
ninguém, que nśo precisaríamos deles aqui hoje pra poder estar tentando passar
esse Projeto. Não é pressão, como disse o nobre colega Valdir, porque disse elogiar
os quatro, cinco mandatos que existe na Casa, mas pra tão pouco realizado não
espero ficar aqui tanto tempo. Então, peço que se puderem reavaliar o voto; e
agradecer mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado”. Com a palavra o Vereador
Valdir Rosa: “Primeiramente, não vou responder ofensas pessoais porque eu não
posso abaixar o nível; só lamento essa acusação pessoal. Acho que todos nós
temos nosso valor, todos nós somos importantes, dentro do nosso meio, todos nós
temos um trabalho voltado para o bem da comunidade. Eu vejo com, se o Vereador
jovem desta Casa, bem votado, tem certas posições, a minha preocupação
aumenta com relação ao jovem de quatorze, quinze anos; acho que fica muito
complicado. Não tenho nada, o Vereador Wallace sabe do meu carinho que tenho
por ele e não são essas palavras que vão quebrar ou criar qualquer tipo de atrito
entre nós. Continuo respeitando; sempre disse: o Vereador Wallace é um Vereador
que tem um futuro muito grande nesta Casa; só depende dele. Obrigado”. Usou da
palavra o Vereador José Arantes da Silva: “Antes de declinar o meu voto quero
dizer o seguinte: o fato desse Projeto passar ou não passar, mesmo que não passe,
nada impede o jovem de continuar na política; é importantíssimo continuar. E um
povo só consegue melhorias, como os povos que são educados não são por causa
dos políticos; são por causa do povo que se mobiliza, em todos os lugares. E se nós
na política hoje, temos essas coisas ruins que temos é por causa que faltou
educação para o povo de cobrar; e não educar pra ser um político; nós nascemos
políticos até na hora de amamentar, nós somos políticos, porque nós choramos, nós
fazemos manha; isso é a política; nasce daí já; todos nós somos políticos. Então, o
fato de não passar não implica em nada que vá diminuir o ânimo e a coragem de
continuar na política. Estarão abertas, todos os Vereadores, inclusive eu estou
aberto a todas as manifestações, indicações que precisarem. E não é por causa se
passar a Câmara Jovem ou não que vai diminuir o ânimo dos senhores. É somente
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essa minha manifestação. Obrigado”. Com a palavra o Vereador Nelson Pagoti:
“Vereador Valdir Rosa, nós que já estivemos em situações opostas, já tivemos
muitas brigas, brigas realmente memoráveis, mas eu sempre respeitei Vossa
Excelência, e muito mais, o povo respeitou muito mais o seu trabalho tendo em vista
as votações que Vossa Excelência teve em todas as suas eleição e reeleições; é
muito difícil a reeleição; a eleição em si, a primeira, não é tão difícil, mas a
reeleição, que nós já passamos por várias, sabemos o quanto é difícil. Está de
parabéns, Vossa Excelência, e tem o respeito deste Vereador, independente das
nossas posições outroras, onde brigamos pra valer, mas nunca deixamos
transparecer nossa mágoa. Nós estamos aqui votando, participando de um regime
democrático e não estamos pra avaliar as posições e o trabalho de cada Vereador.
Saio em defesa do Vereador Valdir Rosa, respeito muito o Vereador Wallace, que é
meu amigo pessoal, tem um futuro promissor, é claro e evidente; é um Vereador
que trabalha e muito, representante legítimo da Zona Norte e defensor árduo
daquele núcleo habitacional; e ele realmente está levando grande desenvolvimento
junto ao Prefeito para aquela região. Mas, como estamos num regime democrático e
temos que respeitar a posição cada Vereador; não é se passar ou não a Câmara
Jovem; acho que as pessoas precisam e devem ocupar o seu espaço de acordo
com sua vontade e com sua perseverança; é isso que é importante, não a posição
de cada Vereador, se vai criar ou não a Câmara Jovem; independe; nós temos que
respeitar a opinião. E já é conhecimento dos demais Vereadores e da população
aqui presente que este Vereador votará contra a Câmara Jovem, tendo em vista o
espaço físico da nossa Casa de Leis; não porque sou contra; se amanhã vier
também uma reivindicação dos Vereadores para os próximos anos para lutar junto
ao Prefeito para que se construa uma Câmara nova, com mais espaço, certamente
este Vereador votará favorável à Câmara Jovem”. Com a palavra a Vereadora
Cristina Aparecida Batista: “Se for só em relação ao espaço físico, gostaria de
convidar o Vereador Bilo a votar, porque será usado uma vez por mês somente o
plenário aqui, e cabem todos os jovens normalmente. Eu gostaria de parabenizar as
professoras, os jovens que chegaram até aqui, que participaram, que reivindicaram,
que estão vivendo esse processo democrático. Quero dizer pra vocês que todos os
Vereadores que estão aqui, independente de votarem favorável ou não, são
pessoas de boa fé e que trabalham realmente para o município. Ninguém está aqui
enrolando, cada um tem sua área de atuação; são pessoas honestas, trabalhadoras
e é por isso que acredito também que chegaram até aqui, que tiveram confiança da
população. Então, passamos aqui por um processo democrático; nem tudo às vezes
que eu quero que seja aprovado dentro de um plenário é aprovado; nós temos
pensamentos diferentes e temos que saber se respeitar; e que essa votação sirva
de exemplo de democracia pra todos vocês que estão aqui presentes”. Aparteou a
Vereadora Marcia: “Pelo que nós já sentimos aqui nesta Casa, já prevemos como
será a votação. E uma palavra que deixo para os jovens também, é que
permaneçam, porque nós que vivemos e sentimos o que eles sentiram, pra nós é
uma grande tristeza nesta noite. Mas, que permaneçam e nós vamos estar aqui.
Quem sabe com uma outra proposta, uma proposta diferente, que não precise desta
Casa”. Finalizou a Vereadora Cristina: “Quem sabe até mesmo já pedindo pra que
entre em vigor a lei que já existe na Câmara, pra que possa funcionar; é só colocar
em andamento. Tenho certeza que vai ter apoio de todos os Vereadores porque foi
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aprovada já, já existe. Então, temos vários meios ainda pra poder estar auxiliando
os jovens no que for necessário. Só quero que vocês levem essa imagem da
Câmara, não uma imagem negativa, mas uma imagem de democracia, onde as
pessoas discutem, nem todos pensam igual. Tem aqueles que são favoráveis,
aqueles que são contra, mas todos aqui têm o seu trabalho digno de ser respeitado.
Obrigado”. Usou da palavra o Vereador Antonio Carlos: “Em relação a esse assunto
que é pra mim muito interessante, porque sou favorável à criação de novas
lideranças. No nosso país, infelizmente, pais desses alunos que estão aqui
presentes nesta plenária, sabem perfeitamente que temos uma política onde os
grandes líderes nunca deram abertura, Paulo Maluf, Orestes Quércia e companhia
limitada. Vamos começar por aí. São eternos que estão no poder e querem o poder
somente pra si. Participei de três eleições, nunca me senti derrotado; fui presidente
de grêmios, participei aqui do Instituto de Educação naquela época, Clube Dr.
Alberto Einstein, fui presidente também quando jovem; Interacto Clube, com onze
anos fui presidente também; trabalhamos em várias obras sociais, fizemos
excursões pelo Estado todo, para que levássemos os nossos jovens a tomar ciência
do que existia fora de Pirassununga. Que os nossos jovens hoje, uma grande parte
mal conhece o Brasil. E muitos também, políticos, conhecem no mínimo um raio de
cem quilômetros. Então, temos que crescer e evoluir. Me preocupo tanto que eu
falei sobre a introdução da política brasileira, que as nossas escolas têm que ter sim
um ensinamento político para que o jovem saiba o que é um vereador, o que é um
deputado, o que é uma promotoria, enfim, tome uma consciência de todo esse
assunto, esse tema. Está aqui um exemplo de Araras: 'Tô ligado na Câmara'. É um
trabalho feito com todas as escolas, junto à Câmara Municipal, onde os alunos,
através de seus professores, são encaminhados, vão até a Câmara numa sessão
ver como funciona realmente; fazem perguntas, fazem trabalhos, vão à promotoria
pública, vão aos fóruns, enfim, o caminho é esse. Acho que os jovens têm, que
participar. E não é somente hoje que estamos votando aqui não, o Prefeito apóia
você, não é nada disso não; é nas próximas sessões também. Vocês têm que estar
presentes aqui pra aprender política, aprender realmente o que é um Vereador, e o
Prefeito é obrigado a receber vocês, mesmo vocês não sendo um Vereador, ele é
obrigado a receber qualquer cidadão, como também esta Câmara Municipal, que é
uma casa de leis, é uma casa do povo; somos obrigados a receber vocês também;
vocês têm direito às suas reivindicações; vocês têm todo esse direito. Basta tomar
conhecimento do que é cidadania, o que é um plano diretor, que trabalhamos desde
janeiro do ano passado e muita gente não se interessou por isso. E o plano diretor
de Pirassununga foi feito e está aprovado por esta Câmara Municipal. Nós estamos
aprovando as leis complementares. Então, vocês, jovens, têm que tomar ciência;
temos que levar a educação pra escola; isso é importante; não é do dia pra noite
querer transformar as coisas que ninguém transforma nada do dia pra noite. Pra
mim chegar onde estou aqui eu sei o quanto custou, eu tenho uma família, eu sei o
quanto eu lutei, largando meus filhos em casa, minha esposa e uma série de coisas.
Eu não sei nem que cor é o carro da Câmara; nunca usei o carro da Câmara
Municipal, enquanto Araras tem quatro veículos e três motoristas, esta Câmara
Municipal não tem nem motorista; nós temos praticamente um carro que não
podemos usar; nós não temos aqui uma infraestrutura que vocês merecem. Cada
vereador no município de Araras tem um assessor; cada vereador tem seu gabinete
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completo, totalmente informatizado; nós não temos realmente aqui assessor e não
temos um gabinete cada um; temos quatro gabinetes praticamente pra dez
vereadores. Tudo isso, temos que crescer, temos que evoluir, temos que contar
com vocês, jovens. Participem e não só hoje; o Prefeito, onze anos. Todos nós
somos gente, todos nós temos família; chegou o momento de somarmos forças; sou
Vereador hoje, amanhã não sei; não dependo da política; estou envolvido na política
porque tenho amor ao próximo; tenho amor naquele um que está lá no fundo da vila
hoje sofrendo, em todos os bairros. E não é fazer aqui uma fantasia em cima de
uma coisa série, que é muito séria; não é pra isso não. Isso é culpa do Governo
Federal; isso vem lá de cima. Só com uma infraestrutura pra acolher vocês porque
não quero ver vocês frustrados no dia de amanhã como eu fui frustrado e usado por
políticos maldosos da nossa terra, de nossa Pirassununga, e líderes até hoje que
não abandonam o pode em hipótese nenhuma. Vamos parar com isso. Procurem
conhecer a história de Pirassununga todinha. O homem você conhece pela família;
o homem você conhece desde a hora que nasceu até agora; não é pelas palavras
bonitas, chorando em público, que ama a Deus daqui pra fora e não lá dentro. Muito
obrigado; uma boa semana pra todos”. Colocado em votação, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 11/2006 foi rejeitado por falta de quorum de aprovação (05 x 05); 04)
– Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 06/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo e dá outras
providências. Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres das
Comissões Permanentes pertinentes; 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 09/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar e
acrescentar dispositivos à Lei Complementar nº 49, de 30 de dezembro de 2003 –
Código Tributário Municipal, com alterações posteriores. Retirado da pauta dos
trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões Permanentes pertinentes;
06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 10/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa instituir o Código de Posturas do Município de
Pirassununga, e dá outras providências. Retirado da pauta dos trabalhos ante a
ausência de pareceres das Comissões Permanentes pertinentes; Terminada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador
inscrito. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Eu
gostaria de estar me manifestando agora, pelo discurso dos nobres Vereadores, nós
sentimos qual seria a votação. Mas, todos os jovens que participaram conosco, que
sonharam conosco e nós sonhamos com vocês, isso aqui que aconteceu nesta
Casa hoje ficou meio a meio; de dez Vereadores, ficou meio a meio. Isso aqui é só
o começo, porque fazer o que vocês fizeram neste período, os jovens que se
organizaram, que foram nas escolas, que falaram de política, que enfrentaram
Vereadores muito experientes nesta Casa, com muitos argumentos, que
contestaram, que mostraram como vocês têm fibra, isso aqui é só um começo. E
quero dizer que esses jovens já começaram fazer história de uma nova política de
Pirassununga. Independente, sinto não ter passado, mas dá mais garra pra gente
começar um novo projeto o próximo ano. Então, podem contar com os Vereadores
que aprovam os jovens na política, os jovens com a participação política no
município de Pirassununga. Nós vamos estar, continuar a estar juntos, querendo
pessoas ou não querendo, nós vamos estar juntos. E já tivemos proposta, Sr.
Presidente, de uma rádio aqui de Pirassununga que já se manifestou, em off, mas
- 27 -

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

disseram que já poderia estar falando, independendo do resultado, que em uma
rádio da nossa cidade vamos ter a Câmara Jovem lá uma vez por mês; o jovem vai
ter voz de estar falando lá. Então, se é de um jeito, é de outro; então, vamos ficar
firmes, neste propósito, e vocês vão trabalhar quanto mais agora. O jovem vai
trabalhar quanto mais. Quem sabe o ano que vem, quem sabe essa proposta de
estarmos aplicando a lei que já tem, quem sabe a proposta que já foi dada aqui, de
estar fazendo lá na escola; não dá pra ser aqui a casa do povo, nós vamos lá na
escola, fazemos a Câmara Jovem lá na escola. Vamos, a partir do ano que vem,
sentar e conversar; quem sabe, não precisar da Casa, mas articular politicamente o
jovem no município de Pirassununga. Como já foi dito aqui pelo Vereador Carlão, o
Prefeito atende vereador, possíveis vereadores jovens ou toda população. Nós já
entendemos o recado. Então, quero parabenizar todos os jovens, todos os
professores que passaram com a gente, que se organizaram, a todos os diretores
de escola, que apoiaram esse Projeto. Não foi em vão. Isso aqui é só o início. Como
já foi dito, democracia, a gente luta, a gente faz propostas, mas muitas vezes não
conseguimos. E o que mais me chamou a atenção, antes de dar o aparte, é que
nenhum falou mal do Vereador Valdir Rosa e nenhum falou mal do Vereador Bilo,
porque foram os dois Vereadores que foram confrontados, pelo menos na minha
presença, e eles tinham opiniões contrárias do Projeto, não estamos falando da
pessoa dos Vereadores, estamos falando das idéias dos Vereadores; e eles
defendiam a idéia deles e os jovens no mesmo nível se colocando; isso foi
magnífico. Então, perseverem, porque isso aqui é o ponto final”. Aparteou o
Vereador Antonio Carlos: “Tenho certeza que os jovens estiveram atentos quando
eu falei e me inflamei com algumas coisas em relação à família, em relação ao
professor e eu digo que aqui é a casa do povo; este Vereador está freqüentemente
nesta Casa e está à disposição dos jovens, assim também como o Prefeito, assim
como também todos os demais Vereadores. Continua e sempre, sempre será. E
tudo que vocês precisarem, se tiverem indicações, idéias, em relação ao bairro de
vocês, procurem-nos. Estaremos sempre à disposição. Tenho certeza que muita
coisa boa vai acontecer, principalmente, toda discussão é importante, todo debate é
importante, porque já encaminhamos ao Executivo para que todos os
estabelecimentos de ensino já realmente comecem a preparar e entrar com a
matéria orientativa na parte política educacional dos jovens desde já. E eu transfiro
essa grande responsabilidade para todos os nossos professores, os quais eu
respeito, são mal remunerados, mal pagos e sofredores. E eles serão os grandes
responsáveis pelo futuro da nossa nação”. Finalizou a Vereadora Marcia:
“Estendam pra todos os alunos os nossos agradecimentos, estendam aos diretores,
professores e, na medida do possível, nós Vereadores que fomos em todas as
escolas vamos estar lá, explicar o que aconteceu e agradecer. Sr. Presidente, por
hoje é só. Que Deus abençoe a todos”. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Sr. Presidente declarou: “Gostaria de cumprimentar a todos que participaram desta
batalha democrática, e dizer a todos os jovens que a democracia é assim mesmo;
uma vez se ganha e uma vez se perde. Não podemos perder a fé, a esperança. E
acho que isso vai servir de lição pra que no futuro vocês possam estar aqui e estar
lutando pela democracia, que é a razão de tudo isso aqui. Gostaria de informar
também a todos que durante todo esse tempo eu já sou Vereador há quatro
mandatos, não consecutivos, dizer que raramente ouvi, ou posso até dizer que
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durante esses dois anos em que estive na Presidência, nunca vi todos os gabinetes
dos Vereadores lotados, com Vereadores trabalhando”. Nada mais havendo a tratar,
a Presidência deu por encerrada a presente sessão. E para constar, foi por mim,
Giselle Benatti Bodini, Oficial Parlamentar, digitada e conferida por Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que vai devidamente assinada.
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