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Ata nº 2432 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 11 de dezembro de 2006. Aos onze 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 2432ª 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 2431, da Sessão Ordinária de
04.12.2006, 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) – Relatório de Atividades 2006.
Neste momento, o Vereador Valdir Rosa requereu a dispensa da leitura do referido
Relatório, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, a Sra.
Secretária prosseguiu com leitura do Expediente: 02) – Exemplares: “Jornal da
Câmara”; “Jornal do Senado”; “Contas em Revista”; “Boletim FZEA”; 03) –
Prospectos: “Seminário de Fortalecimento do Poder Legislativo Municipal” - GDAM;
“Seminário de Qualificação do Poder Legislativo Municipal - DAP; 4) – Convite dos
formandos da EMEIEF “Catharina Sinotti”, para a formatura em 12/12/2006; 5) –
Convite da Câmara Municipal de Porto Ferreira, para a Sessão Solene de entrega
do título honorífico, dia 16/12/2006; 6) – Convite do SEBRAE-SP para apresentação
de suas diretrizes e prioridades para 2007, dia 06/12/2006, em Araraquara-SP; 7) –
Requerimento do Sr. Gilberto Lopes da Silva, solicitando cópia do Plano Diretor, da
Lei sobre a cultura e incentivos fiscais, para fins de conhecimento; 8) – E-mail da
Rede Social São Paulo referente a 3ª Jornada de Formação, Região de Araraquara;
9) – Ofício nº 1050/2006/SR Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, referente
Desembolso FGTS/CTR 0155.347-44/2003 – Pró Saneamento; 10) – Ofício da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, da Câmara dos
Deputados, encaminhando descrição dos Recursos do Orçamento da União
destinados ao Município em 2006; 11) – Circular nº 4477/2006, da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, oferecendo os serviços de Natal dos Correios;
12) – Ofício desta Presidência, encaminhando ao Plenário da Casa os Balancetes
da Receita e Despesas, referente ao mês de Novembro/2006; 13) – Ofício Gab. Nº
756/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
66/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre as obras
de drenagem na Avenida da Fepasa; 14) – Ofício nº 100/2006, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 91/2006, que visa
conceder gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos
municipais, conforme especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 15) – Ofício nº 101/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 92/2006, que
visa aumentar o número de emprego permanente mensalista de Professor no
quadro de servidores da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes
pertinentes à matéria, para darem os pareceres. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida Batista, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 16) – Requerimento nº 320/2006 de autoria da Vereadora
Marcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais oito edis, para ser apreciado sob
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regime de urgência o Projeto de Lei 91/2006, que visa conceder gratificação por
assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais, conforme especifica.
Aprovado por unanimidade de votos; 17) – Requerimento nº 321/2006 de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais nove edis, para ser apreciado sob
regime de urgência o Projeto de Lei nº 92/2006, que visa aumentar o número de
emprego permanente mensalista de Professor no quadro de servidores da
Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do
expediente, o Sr. Presidente Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se
havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves: “Não tem nem dúvida que votarei favorável, porque nossos funcionários
merecem até muito mais que isso. Então, já assinei, inclusive, estou em pleno
acordo. Em relação ao nosso ISSQN, o Imposto sobre Serviço hoje será cobrado
pelo padrão do imóvel: padrão luxo, padrão fino, padrão médio e padrão popular.
Para vocês terem uma idéia somente, hoje, o ISS de um imóvel de oitenta metros
quadrados seria pago trezentos e noventa e sete reais; esses trezentos e noventa e
sete reais e dez centavos, que estou dizendo agora, seria então para o padrão luxo;
o padrão popular seria cento e cinqüenta e oito reais e oitenta e quatro centavos;
padrão médio, duzentos e dezoito; e o padrão fino, duzentos e noventa e três.
Então, se estivéssemos acompanhando o que vinha sendo cobrado desde o ano
passado, este ano, todos aqueles que iam construir oitenta metros quadrados, iam
pagar os trezentos e noventa e sete; então, agora será de acordo com o padrão do
imóvel. O padrão do imóvel significa: tipo de piso, tipo de esquadria, tipo de forro,
tipo de pintura, tipo de metais, enfim, é o padrão do imóvel; quem faz um cimentado
é um preço, quem coloca um azulejo até o teto é outro preço e assim por diante, pra
vocês terem uma idéia. Acho que temos esses quatro padrões e quem vai ganhar
com isso é toda população. E imóveis até setenta metros quadrados está com
isenção, desde que a pessoa que vai construir setenta metros quadrados não tenha
outro imóvel; aí então ela está isenta; senão, vai virar comércio; as pessoas
começam a comprar terreninho e construir casa de setenta metros quadrados.
Então, setenta metros quadrados para aqueles que realmente não tenham outro
imóvel. E ele vai ter que tirar uma certidão no Registro de Imóveis para comprovar
que não tem outro imóvel. Então, está aí já uma apresentação nossa em relação ao
Imposto sobre Serviço, que foi muito discutido e desde o ano passado este
Vereador sempre falou do padrão do imóvel. Em relação à nossa Câmara, que
estamos discutindo vários assuntos, vamos aproveitar aqui a oportunidade pra falar
sobre a Lei 4.950, de 22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração de
profissionais diplomados em engenharia química, arquitetura, agronomia e
veterinária. Existe uma legislação e a nossa Administração Pública não está
cumprindo esta lei; se ela não está cumprindo esta lei, poderá acontecer a mesma
coisa que está acontecendo hoje nessa luta que estamos tendo em função do
Sindicato. Acho que lei foi feita pra ser cumprida; e este Vereador, desde já, solicito
que cumpra-se esta lei. Temos aqui também várias decisões já, tanto em
administrações públicas, está aqui também, no qual todos os profissionais
ganharam e as Prefeituras foram obrigadas a pagar todos esses atrasados, prejuízo
para o município. Então, a lei está já comigo aqui, as decisões estão aqui comigo
também; estou encaminhando tudo isso para o Executivo para que no próximo ano
não venha dizer que nós temos que pagar mais despesas. Então, se existe lei,
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temos que cumprir. Conversei também com vários elementos hoje ligados aos
funcionários públicos; eles estão tomando todas as posições para que dentro de
dois meses vão discutir com o Prefeito e apresentar suas propostas; pelo menos,
esses funcionários, conversando com eles, foi a posição que eles puderam me dar
até então; fico satisfeito com isso. Em relação àquela discussão que tivemos em
relação ao nosso município, que discute-se muito, que ninguém sabe o que é
Legislativo, o que é Executivo, o que é Judiciário. Então, temos aqui, em relação ao
Código Tributário Municipal, estamos aqui fazendo algumas emendas. E dentro
dessas emendas aqui, o Prefeito visa, por exemplo, alterar e acrescentar
dispositivos à Lei Complementar 49, de 30 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, com alterações posteriores”. O Sr. Presidente alertou ao Vereador
Antonio Carlos que o mesmo deveria falar sobre o expediente. Informou ainda que a
presente sessão destina-se apenas a encerrar a pauta e para a apresentação do
Relatório de Atividades. Logo, o Vereador Antonio Carlos encerrou seu
pronunciamento. 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 91/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa conceder
gratificação por assiduidade no trabalho aos servidores públicos municipais,
conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 92/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa
aumentar o número de emprego permanente mensalista de Professor no quadro de
servidores da Municipalidade. Aprovado por unanimidade de votos. Neste instante,
o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para colher assinaturas; 03)
– 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. Usou da palavra o Vereador Valdir Rosa, requerendo que os Projetos
que tratam de Códigos fossem votados por títulos ou capítulos. Em votação, o
requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa foi aprovado por unanimidade de
votos. Colocado em votação por capítulos, o Projeto de Lei Complementar nº
06/2006 foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente informou que, por
se tratar de Lei Complementar, será necessário o interstício de cinco dias úteis para
ser colocado em segunda votação; 04) – 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 (com Mensagem Aditiva).
Foram apresentadas as Emendas nºs 01 a 05/2006. Neste momento, o Vereador
Valdir Rosa requereu à Mesa a suspensão da sessão por cinco minutos para melhor
avaliação das Emendas apresentadas, sendo seu pedido deferido pela Sr.
Presidente. Logo, foi suspensa a sessão por cinco minutos. Reaberta a sessão, as
Emendas nºs 01 a 05/2006 receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões
Permanentes pertinentes. Em primeira votação, conforme requerimento verbal do
Vereador Valdir Rosa aprovado pelo Plenário a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
Complementar nº 09/2006 foi aprovada em por unanimidade de votos, bem como as
Emendas apresentadas. O Sr. Presidente informou que, por se tratar de Lei
Complementar, será necessário o interstício de cinco dias úteis para ser colocado
em segunda votação; 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
10/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir o Código de Posturas
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do Município de Pirassununga, e dá outras providências. Em votação por títulos,
conforme requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa aprovado pelo Plenário, o
Projeto de Lei Complementar nº 10/2006 foi aprovado por unanimidade de votos. O
Sr. Presidente informou que, por se tratar de Lei Complementar, será necessário o
interstício de cinco dias úteis para ser colocado em segunda votação; 06) – Eleição
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pirassununga, para o biênio 2007/2008.
Nos termos do artigo 12, da Lei Orgânica do Município, deu-se início à eleição para
renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pirassununga para o biênio
2007 a 2008, composta dos seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário e 2º Secretário. O Sr. Presidente informou aos demais Edis que o
quorum para deliberação deste processo é de maioria absoluta (presença) e a
votação (eleição) maioria simples. Na constituição da Mesa Diretora, deverá ficar
assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que
participam desta Casa. De acordo com o artigo 13 da Lei Orgânica do Município, os
candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos, concorrerão a
um segundo escrutínio e, se persistir o empate, discutirão o cargo por sorteio. O Sr.
Presidente apresentou aos nobres pares o modelo de cédula para a votação e
esclareceu que a cédula deveria ser assinalada com um “X” na frente do nome
Vereador que estava concorrendo para o cargo de Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário e 2º Secretário. A seguir, deu início ao processo de votação da Mesa,
feito pelo voto aberto. Os vereadores receberam uma cédula devidamente assinada
pelo Presidente e pela Secretária, que deverá também ser assinada pelo Vereador
por ocasião do voto. O Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária que procedesse a
chamada nominal; os Vereadores votaram na cabine eleitoral e depositaram a
cédula em urna própria, colocada na Mesa Diretora. Concluída a votação, o
Presidente convidou os vereadores Marcia Cristina Zanoni Couto e Natal Furlan
para servirem de escrutinadores. Efetuada a contagem dos votos, verificou-se o
seguinte resultado: Para Presidente, foi eleito o Vereador Nelson Pagoti, com sete
(07) votos. Para Vice-Presidente, foi eleito o Vereador José Arantes da Silva, com
oito (08) votos. Para 1º Secretário, foi eleito o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, com oito (08) votos. E, finalmente, para 2ª Secretária, foi eleita a
Vereadora Cristina Aparecida Batista, com oito (08) votos. Foram votados também:
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno para Presidente, com dois (02) votos;
Vereador Juliano Marquezelli para Vice, com um (01) voto; Vereador Natal Furlan
para 1º Secretário, com um (01) voto e Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto
para 2ª Secretária, com um (01) voto. Houve um (01) voto em branco. Proclamado o
resultado, a Presidente declarou que os eleitos para a Mesa Diretora tomarão posse
automaticamente em 1º de janeiro de 2007. O Sr. Presidente declarou encerrada a
eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador inscrito. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Este Vereador fez uma série
de perguntas em relação à drenagem urbana; acabei de receber aqui uma resposta,
mas, isso aqui vai ser analisado com muito carinho, inclusive por uma equipe
técnica. Então, não estou concordando com uma série de coisas aqui, neste pedido
de informação. Em relação à educação, o que muito me preocupa realmente é a
educação política em nossa cidade. E aqui temos em nossa mão aqui também, uma
cartilha modelo e várias cidades já lançaram esta cartilha, onde aqui diz assim:
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'Estou ligado na Câmara'; nós podemos colocar: 'Estou de olho na Câmara',
'Câmara cidadã'; 'Cidadã Pirassununguense'. Essa cartilha realmente tem uma
parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, nós temos aqui os Três Poderes,
a Constituição e os Três Poderes, Judiciário, Poder Federal, Estadual, Ministério
Público, como funciona o Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo, enfim,
como funciona toda uma Administração Pública em todos os segmentos, em todos
os setores nesses três Poderes. Depois temos a parte prática, onde realmente as
escolas deverão fazer visitas no Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, onde
alunos poderão fazer trabalhos. Essa apostila não é somente para alunos; essa
apostila vai servir para todo cidadão que queira se inteirar da política, que é muito
importante; saber como funciona uma Câmara, qual é a responsabilidade de cada
Vereador, o que é o Prefeito, as leis municipais, como são feitas as leis, enfim, tudo
relativo à política municipal, estadual e federal. Então, já fizemos uma indicação
dentro da Câmara Municipal e devemos entrar em contato com firmas que poderão
patrocinar também e aqueles que tiverem interessados poderão, desde já, entrar em
contato conosco. Já temos vários modelos de apostilas com esse teor que é muito
importante, porque, na realidade, a população não sabe o que significa uma
Câmara Municipal, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tudo isso é muito
importante; visita no Judiciário, no Executivo e aqui na Câmara Municipal. Isso aqui
é um modelo; o que está aqui é de Araras, mas também tem de várias cidades da
nossa própria região. Em relação às emendas que fizemos ao Código Tributário,
são emendas que vêm só beneficiar a população pirassununguense, principalmente
as entidades de classes, porque aqui nós temos uma emenda em relação ao que
'fica suprimido o inciso III, do artigo 3º da proposta'; aí realmente o Prefeito estava
cortando em relação filantrópicas e eu não acho justo; continua como era antes; as
entidades têm direitos; não podemos, porque senão, as entidades, amanhã ou
depois, serão obrigadas a ir até o Executivo pra solicitar isenção. Eu não concordo
com isso; a isenção deve ser mantida normalmente pra todas as entidades, porque
senão vamos dar margem a coisas que eu não gostaria de falar, que é a realidade,
não com esse mas com qualquer Prefeito. Ele vai atender as pessoas que possam
interessar; não é exclusivamente para nosso Prefeito; isso é no âmbito geral, que
não existe só esse e teremos vários Prefeitos daqui pra frente. Acho que todas as
entidades devem ser atendidas da melhor maneira possível; jamais cortar. Então,
entrei com essa emenda que acho que é a justiça. Em relação ao ISS, nós sempre
falamos nesta Câmara que o ISS é uma vergonha; ele é cobrado pela metragem;
daqui pra frente vai ser cobrado pelo padrão, o Imposto sobre Serviço. Então, temos
aqui os padrões que já citei hoje pra vocês, que temos a tabela aqui que é padrão
luxo, padrão fino, padrão médio e o padrão popular. Pra vocês terem uma idéia, o
padrão luxo, aquele que é de granito, que tem azulejo até o teto, que tem aquela
porta maciça; e aquele que tem sua casinha, que tem um piso cimentado, não é
justo que ele pague o mesmo preço. Pra vocês terem uma idéia, um vai pagar
trezentos e noventa e sete e o outro vai pagar cento e cinqüenta e oito. Então, aí
estamos fazendo justiça também, que acho que estou de acordo e é muito
importante, passamos hoje em primeira votação. Aqui temos também a supressão
do artigo que se justifica para que não ocorra inversão de valores durante a
elaboração, lançamento e fiscalização de tributos, que é responsabilidade exclusiva
do município. Cabe ao município impor ao contribuinte a obrigação do lançamento
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com a declaração, o auto-lançamento, ficando exclusivamente responsável pelo
recolhimento do tributo e eventual cadastramento no município; não é possível que
se atribua a terceiros responsabilidade individual do sujeito passivo da obrigação
tributária. O que vem a ser isso? Se o cidadão está construindo uma casa e
contratar um pedreiro, ele passa a ser responsável pelo pedreiro também, para
pagar o ISS. Então, compete à Prefeitura fiscalizar se o Pedreiro paga ou não paga,
se o construtor paga ou não paga; não responsabilizando o proprietário. Então, aí
está jogando em cima do proprietário um serviço que é público, um serviço que tem
que ser feito pelo Executivo; por isso tem fiscalização lá, é pra isso. Isso também vai
ficar como estava e não vai prejudicar o nosso cidadão de Pirassununga. Também,
a lei deve continuar como está em relação à cobrança de comerciantes, industriais;
aqui uma colocação que ficaria por conta da Administração Pública de fiscalizar e
ter direito e acesso a tudo isso; então, não será mudado; então, não vamos deixar
que o Executivo entre numa firma, senão amanhã ou depois podemos prejudicar
alguém; não é o caso desse Prefeito, mas outros Prefeitos poderão querer
prejudicar alguém; então, pra resumir, as nossas colocações foram sempre pra
beneficiar, fazer justiça e fazer a democracia correta em nosso município. A gente
tem observado também que, em relação aos trabalhos que foram feitos em nossa
cidade na época indevida, e vocês sabem que já virou uma novela essa história de
paralelepípedo e outras coisas mais, vocês vêem o estado que ficou a nossa
cidade, que quantos anos vocês sabem que tem nossa cidade, quantos anos vocês
sabem que já tem esse paralelepípedo; nunca ocorreu o que está acontecendo
agora; e foi contratada firma especializada. Me desculpem a franqueza, foi dinheiro
jogado fora, dinheiro público jogado fora. E quando pedi a informação do projeto da
drenagem urbana de todo município e desde o começo de janeiro do ano passado,
antes de ocorrer as chuvas, este Vereador sempre falou como Vereador e não
como engenheiro, que os projetos deveriam ser executados em todo território do
município de Pirassununga, para que no dia de amanhã não aconteça o que
aconteceu em Catanduva, que o ribeirão lá transbordou; lá em Bauru, onde tivemos
acidentes terríveis, morreram muitas pessoas também por causa de um córrego que
estourou todinho; em São Paulo também, o rio Tietê, o que vem acontecendo e foi
obrigado a fazer um aprofundamento do leito e nas laterais aquelas concretagens
que vocês viram. Então, a única preocupação nossa é a seguinte; acho que serviço
tem que ser executado numa só única vez. Eu recebi uma resposta aqui, não estou
contente com a resposta, porque foram executados outros serviços que tem que ser
apresentado projeto e justificativa; e o Executivo é a obrigado a fazer isso, Sr.
Presidente; e não veio em minhas mãos em quinze dias; e eu quero que se tome
providências para que, agora vou falar com o futuro Presidente, que a lei seja
cumprida. Os pedidos de informações têm quinze dias, de acordo com a legislação,
e tem que vir pra cá correto, na íntegra. Então, solicito, vamos entrar no ano novo;
tenho certeza de uma coisa, aprendi muito nesses dois anos, aprendi muito na
Secretaria de Obras; aprendi muito com todos vocês e com o povo; aprendi muito
com as entidades; aprendi muito no Estado de São Paulo, correndo em muitos
municípios, mais de duzentos e trinta municípios. E digo a vocês, com toda
sinceridade, hoje posso dizer a vocês que o ano que vem estamos entrando em
campo porque estávamos nos preparando, coisas que chegaram de última hora
aqui, o Dr. Arantes apavorado, não sabia; o Vereador Valdir Rosa, com todo
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respeito, é um Vereador mais experiente, mais velho, mas hoje nós também, com
essa contribuição, o próprio Edgar, a Cristina, que está aqui presente, a Marcia está
chegando, o Bilo já foi Vereador várias vezes; então, deu pra se aprender muito;
cada coisa no seu lugar. Aqui é pra ser discutido assunto relativo à Câmara
Municipal; aqui é pra ser discutido assunto relativo ao Legislativo; cada coisa no seu
lugar; lá é o lugar do Executivo; e aqui é o Legislativo. Se tiverem que vir dar
explicação, que não venham aqui abrir porta em última hora com seus Secretários e
querer convencer Vereadores, porque não é assim que se trabalha. Quem quer
trabalhar, quem quer realmente lutar, tem um plano, um projeto e tem que cumprir o
projeto. E o Plano Diretor é um plano para que seja realmente cumprido a partir de
então por este Prefeito, na seqüência de qual for o Prefeito que entrar, ele é
obrigado a cumprir aquele projeto, para que nossa cidade cresça, desenvolva
ordenadamente para que o cidadão tenha uma vida melhor; e se acabe com esse
ódio, essa coisa boba, esse revanchismo, porque é meu parente, porque é amigo,
atende na hora, porque aquele Vereador é de tal bairro, porque teve tantos votos
em tal bairro então vai lá, fala que fui eu que fiz; vamos acabar com tudo isso. E a
partir do ano que vem, a palavra dos Vereadores deverá estar em todos os bairros.
Aí então a população vai conhecer cada vez melhor aquele Vereador que ela votou
para colocar como representante do povo nesta Casa de Leis. Chega! Vamos dar
um basta em tudo isso. Se temos um caminho correto, vamos segui-lo. Já falei a
minha parte; agradeço a Deus, a todos vocês e peço que neste Natal realmente
venha essa luz a brilhar em todos os corações. E parabéns, Bilo, pela eleição de
hoje; e parabéns para todos que participaram, porque acho que todos ganharam. E
vamos ganhar cada vez mais. Obrigado, Sr. Presidente, e que Deus ilumine a
todos”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Eu
gostaria somente de dizer que uma grande preocupação sobre o Projeto que veio
pra esta Casa, sobre o Código Tributário Municipal, foi solucionado. Fui informada,
foi um erro de digitação a questão onde diz do IPTU pago como parcela única
antecipado. Então, realmente vai ter os dez por cento quem pagar antecipado, sem
problema, senão vai ter dez parcelas mensais. Então, já foi corrigido; está ótimo. Eu
pedi a palavra hoje pra agradecer, só pra agradecer. Primeiramente, agradecer a
Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, guardado a
minha vida, guardado a vida dos meus, guardado a vida de todos os nossos
colegas, que está em oração também pra proteção, e de todas as pessoas que
amamos. E, Sr. Presidente, este ano foi um ano atípico na minha vida; foi um ano
que cumpriu-se alguns versículos da Bíblia na minha vida, e eu quero deixar
registrado, somente dois; de tantos, dois. Um que está em Salmos 17:17, que diz
assim: 'Em todo tempo, ama o amigo; e para a hora da angústia, nasce um irmão'.
Então, foram muitos os momentos difíceis este ano, muitos momentos de lutas, mas
teve algo tão fantástico, que muitos irmãos verdadeiros foram conhecidos este ano.
E cumpriu-se também mais um versículo que eu gostaria de estar dizendo, em
Salmos 34:7, que diz assim: 'Que o Anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que
o temem e os livra'. E assim foi este ano todo; o temor à Deus e o Anjo do Senhor
guardando a todos nós, porque estamos aqui, vencemos mais um ano; estou
dizendo isso porque é a última sessão ordinária deste ano. Então, todos nós
estamos aqui de pé, com muito mais conhecimento do que nós começamos o ano.
Muito mais, Sr. Presidente, foram as conquistas que tivemos, as vitórias que
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tivemos este ano, do que as dificuldades. Então, tenho que agradecer a Deus em
primeiro lugar, agradecer por ele ter sustentado com a mão forte as nossas vidas, a
minha vida. Sr. Presidente, depois dos agradecimentos, quero agradecer a
presença dos jovens que estão aqui hoje, que nós conhecemos recentemente, da
Comissão da Câmara Jovem. Nós não acabamos com isso; isso já floresceu, já deu
frutos e já temos uma estratégia para o próximo ano, em fevereiro; e nós vamos
estar trabalhando inicialmente em todas as escolas, fazendo esse projeto nas
escolas, afunilando pra, se Deus quiser, o ano que vem conseguirmos implantar
aqui. Mas nós vamos com uma outra estratégia. Quero dizer também que meu
desejo pra este final de ano, pra este Natal, que cada dia Jesus Cristo venha nascer
em cada coração. É isso que eu desejo porque sabemos quais são as
comemorações do dia de Natal, sabemos as comemorações que nós pensamos,
refletimos para o próximo anos, e é esse meu desejo pra todo cidadão
pirassununguense, pra todo cidadão do Estado de São Paulo e do Brasil, porque
tudo tem uma saída; não há vento que não passe. E temos uma nação na mão de
Deus. Então, é isso que eu desejo; que cada dia Jesus venha nascer em nossos
corações; aí vamos ter muito mais temor e fazer muito menos coisas que o Senhor
não se agrada. Então, essas são minhas palavras; que Deus venha abençoar cada
um aqui que está presente, cada um Vereador, iluminando para o próximo ano, nós
trabalharmos mais efetivamente e efetivarmos o que nós acreditamos. Sr.
Presidente, é só. Que Deus venha abençoar a todos”. Inscrito, usou da palavra o
Vereador José Arantes da Silva: “Já foi falado um pouco mais sobre o Código
Tributário e realmente o meu comentário é somente de que veio um grande número
de alterações e, apesar de ter vindo já há uns dez dias, é difícil a gente observar
todas as emendas propostas pelo Executivo. No entanto, que já foram feitas
emendas importantíssimas, mas ainda acho que necessita de uma visão mais
acurada neste Projeto para não pesar ainda mais a carga tributária e a carga de
responsabilidade do contribuinte. Somente uma visão deste Vereador. Bom, pra
terminar o ano, que eu disse que sempre faria o discurso até daqui quatro anos,
quero lembrar que o município ainda precisa da estação de tratamento de esgoto.
Isso vai, volta, tem licitação e tal, mas o fato é que nós precisamos; e estou
torcendo para que até o final desta legislatura a gente possa, o município, o meio
ambiente possa ser contemplado com essa obra que a tanto tempo aspira. Outro
ícone importante é a construção da ponte de Cachoeira, e eu tenho visto, estou
torcendo para que ela se concretize. No entanto, existem alguns sinais
preocupantes e espero que seja somente passageiro, que as temeridades que a
gente possa sentir não se concretizem, ou seja, de que a obra se esvazie; vamos
torcer e pedir a Deus, que todos nós precisamos dessa ponte. Falando em
Cachoeira de Emas também, sou obrigado a dizer uma coisa. Estive lá nas
festividades de Cachoeira de Emas, e nós não podemos negar que foi muito bom.
Ninguém pode negar, pelo menos nos dias que fui, nos dois dias, sexta e sábado,
estava muito bom. O público, a população, principalmente a população mais pobre,
que não tinha acesso à determinados shows, como são esses shows da época da
semana da cidade, acho que pelo menos foi premiada com shows que puderam ver;
o show estava muito bom, a temperatura agradável, não vi nenhum tumulto, as
barracas muito amplas; vi também atividades culturais como danças regionais, vi
comidas típicas, coisas que acho que foi muito positivo. Aquilo que é positivo temos
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que mencionar e falar. O show foi excelente; eu nem ia ficar até o final do show do
Sérgio Reis, no entanto, estava tão aprazível que acabei ficando até o final. Acho
que foi um marco; as pessoas da Vila Santa Fé estiveram presentes, da Cachoeira,
muitas pessoas presentes e eu não vi nenhum, pelo menos eu não presenciei,
nenhum tumulto. Então, a gente não pode deixar, porque isso é um benefício pra
cidade e, obviamente, se isso continua, logo se torna um ícone na região, uma festa
pra região. Então, parabéns ao Sr. Secretário de Cultura e Turismo que,
logicamente, em nome do Executivo, em nome do Prefeito, é que executou toda
aquela festa. Quero parabenizar hoje o Vereador Bilo pela conquista da Presidência
desta Casa e que Deus o ilumine, e que a gente possa caminhar bem. A gente sabe
que a política é como se pisar numa pedra que não seja firme. Política é muito
difícil; e se a gente conseguir nesses próximos dois anos, sob a sua Presidência,
não somente através da sua atitude, mas todos nós como Vereadores, pudermos
diminuir um pouco a imagem negativa que o político tem hoje no Brasil, talvez a
gente possa caminhar um pouco; isso significa fazer a coisa certa. Que Deus o
ilumine e ilumine a todos desta Casa. Agradecer também a esta Mesa, que durante
esses dois anos caminhou tão positivamente no sentido de comandar as sessões,
fazer o gerenciamento desta Casa com a preocupação de não deixar problemas
para o futuro. Então, fica aqui os parabéns a todos, ao Presidente, à Mesa e a todos
os funcionários desta Casa. E para terminar, como é final de ano, estamos
terminando o ano, eu gostaria de desejar à população boas festas a todos, todos os
familiares dos que estão aqui presentes, à Imprensa, aos que participam desta
sessão, porque não é fácil vir a esta sessão, permanecer aqui, ouvir discursos, ouvir
explicações pessoais que às vezes não, mesmo essa minha explicação pessoal
pode não interessar a ninguém, no entanto, a pessoa fica aqui ouvindo; e como diz
o título, é explicação pessoal; e todos nós temos necessidade de falar, mas ouvir
não é fácil; talvez seja mais difícil ficar aqui ouvindo. Então, obrigado a todos vocês
que este ano estiveram aí e isso tem um papel importante para o anseio da
população. Quero também pedir desculpas se houve alguma falha minha, porque
em política às vezes você toma uma oposição; e se nós políticos não tivermos essa
experiência, como tem por exemplo o Vereador Valdir Rosa, de tantos anos, o
Vereador Bilo, o Vereador Saggioratto, a Vereadora Cristina, que por muitos anos
passaram nesta Casa, às vezes, o colega pode se sentir ofendido por ter sido
preterido, mas em algumas vezes a pessoa não consegue fazer aquilo que deseja,
como por exemplo a eleição de hoje; pode ser que algum colega tenha ficado
ofendido por ter sido preterido; no entanto, a política é assim mesmo. E no mais,
desejar que todos nós possamos caminhar bem no ano que vem; que o contribuinte
do ano que vem se sinta melhor, que o munícipe se sinta melhor, que ele sinta o
peso do tributo cada vez menor e o benefício do seu tributo retorne a cada
munícipe, de uma maneira melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente e a todos os
presentes”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa: “Nós tivemos mais
uma aula de democracia nesta noite, com a eleição da Câmara. E é muito
importante que a gente acate as decisões de cada colega, a opinião de cada
colega, o voto de cada colega é importante e nós devemos respeitá-lo, mesmo
quando eles não vêm de encontro com nossos interesses. Apenas dizer algumas
palavrinhas ao novo Presidente, antes de parabenizá-lo, dizer da importância desta
Casa. Vossa Excelência está assumindo a partir de 1º de janeiro um dos três
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Poderes do nosso município. De acordo com nossa Constituição, temos o Poder
Executivo, o Judiciário e o Legislativo. A importância é muito grande. Vossa
Excelência está em igualdade de condições com o Prefeito Municipal e com os
nossos Juízes. E temos que andar lado a lado; não podemos ser servil de ninguém.
O Poder não permite que um Poder se sobreponha a outro. Então, é muito
importante o cargo que Vossa Excelência vai ocupar, a importância de ser o
Presidente do Poder Legislativo Municipal; e Vossa Excelência será analisado e
cobrado pelas atitudes que tomar quando estiver sentado na Presidência desta
Casa. E este Vereador particularmente gostaria de desejar à Vossa Excelência e
aos componentes da Mesa, ao Dr. Arantes, ao Carlão e à Vereadora Cristina, tudo
de bom; que vocês realmente façam, nesse biênio 2007-2008, tudo de bom pra que
a população seja atendida nos seus anseios. Desejo felicidade a vocês. Sr.
Presidente, uma preocupação nossa também com relação ao Código Tributário, que
vamos olhar também com bastante carinho a partir do ano que vem, é que estamos
preocupados com a indústria da arrecadação; estamos sentindo uma voracidade do
Poder Executivo em termos de arrecadação. Temos a doença, temos o remédio,
mas temos também a dose certa que tem que ser dado; não podemos penalizar o
nosso consumidor, o contribuinte principalmente, no intuito de arrecadarmos. A
Prefeitura não precisa ter dinheiro sobrando; a Prefeitura não precisa aplicar
dinheiro; ela tem que arrecadar o suficiente para suas necessidades e o
desenvolvimento da cidade, não mais do que isso. Talvez eu não devesse nem falar
o que vou falar agora, mas nesses dois anos tivemos a oportunidade de aprovar
leis, rejeitar leis, fazermos debates, aprovamos leis importantíssimas, que vão
mexer no dia a dia dos contribuintes, dos pirassununguenses. Mas, particularmente
este Vereador, uma das leis que deixamos de aprovar nesta Casa, que realmente
no meu entendimento foi uma atitude acertada desta Casa, foi quando rejeitamos a
Câmara Jovem. Entendo que nós devemos deixar os nossos adolescentes na
escola. Trazê-los para o meio político nesta idade, podemos causar danos em
alguns desses jovens. E aí fica a pergunta: quem será responsabilizado por esses
danos? O próprio jovem? Seus pais? Nós entendemos que o jovem deve participar
da vida pública e política, depois que ele fizer sua faculdade; nós temos um jovem
Vereador aqui, o Wallace, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco anos; são jovens
vereadores. Estão na idade certa pra entrar nesse meio político: quatorze, quinze,
dezesseis anos, pelo amor de Deus, vamos deixar nossos jovens ficarem no seu
meio, aproveitarem a sua idade, os seus meios; é muito importante que jovem não
atropele o tempo; estamos atropelando o tempo com relação à parte política. A
política, o jovem tem que fazer dentro das suas escolas, seu grêmio estudantil, fazer
suas campanhas de arrecadação; às vezes, vemos jovens passando aí, até de
faculdade, arrecadando alimentos, óleo, para as entidades carentes; ótimo,
concordo plenamente. Mas, deixo bem claro, trazer o jovem adolescente nesta
idade, para o meio político, conhecendo a política do jeito que nós conhecemos,
como a política é levada neste País, acho prematura; é atropelar o tempo. Sr.
Presidente, eu gostaria, pra encerrar, desejar boas festas, um feliz Natal, próspero
ano novo aos nossos colegas Vereadores, aos funcionários desta Casa, aos nossos
queridos ouvintes que estão aqui neste plenário e à população pirassununguense
de um modo geral; que realmente tenhamos um 2007 profícuo, cheio de paz,
tranqüilidade, saúde, muito trabalho, principalmente que não falte trabalho no lar
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dos pirassununguenses, porque tendo trabalho nós vamos ter uma questão de
cidadania; com certeza seremos muito mais felizes, todo nós, principalmente
aqueles que têm um trabalho no dia-a-dia. Obrigado”. Com a palavra, o Vereador
incrito, Nelson Pagoti: “Como bem disse o Vereador Valdir Rosa, tudo tem seu dia,
tudo tem sua hora; e hoje quero agradecer o apoio e a confiança dos Vereadores
que depositaram seu voto para este Vereador ocupar a Presidências nesses dois
últimos anos. Também quero agradecer a confiança dos componentes da Mesa,
que acreditaram neste Vereador; e podem ter a certeza que nós não vamos
decepcionar nem vocês e nem a população pirassununguense; que nós temos um
trabalho já realizado nesta Casa, uma postura, um perfil do qual os nossos
posicionamentos conseguiu adquirir a confiança de Vossas Excelências para que
hoje depositasse o voto para este Vereador. Quero dizer também que, quando
ingressamos na vida política, a gente chega cheio de sonhos e às vezes até em
algumas atitudes precipitas, você atropela a sua hora. Nós tivemos oportunidade de
ser candidato à Presidência outrora e abrimos mão para Vereadores mais
experientes naquela oportunidade. Por isso, nesta Legislatura, estávamos
pleiteando a Presidência, da qual nós participamos de um processo democrático,
não fomos bem sucedidos, mas hoje eu fico até agradecido de ter não obtido
sucesso naquela oportunidade que talvez não poderíamos, até por problema de
saúde, fazer um bom trabalho na nossa Casa de Leis; e talvez eu não fosse exercer
uma Presidência a contento, devido aos nossos problemas. Mas hoje, graças a
Deus, com a ajuda de Deus, nós estamos prontos a ocupar esta Presidência e
tentar inovar e melhorar cada vez mais o trabalho tanto da Assessoria quanto dos
Vereadores, porque em comum acordo sempre iremos estar abertos ao diálogo e
sempre trabalhando como nós exercemos nossa função de líder, porque é uma
função espinhosa e é difícil às vezes você contentar esse ou aquele Vereadores;
mas, nós sabemos fazer o trabalho e às vezes não somos bem compreendidos pela
platéia que aqui está; às vezes há necessidade de interromper as sessões, porque
não podemos atropelar as votações. E sempre digo, quando me dirijo a esta Casa,
me dirijo sem pressa, que aqui é um ambiente de trabalho e temos que trabalhar
com serenidade, para não atropelar e vir prejudicar tanto a Administração e também
o povo da nossa cidade. Por isso, o nosso trabalho vai ser redobrado, a nossa
responsabilidade é dobrada, porque, como bem falou o Vereador Valdir Rosa,
estamos assumindo o Poder Legislativo e não podemos tomar os pés pelas mãos
para não ficar marcado para a história uma Presidência que não agiu de acordo
como deve ser feito e agir quando ocupar a Presidência desta Casa. Muito obrigado
aos senhores Vereadores, aos componentes da Mesa, e podem ter certeza que nós
não iremos decepcionar. Iremos fazer as modificações necessárias para o bom
andamento da nossa Câmara, fazer tudo de acordo com a legalidade, trazendo
realmente condições melhores, tanto para a Assessoria quanto também para os
senhores Vereadores e para o público em geral. Mas, também falando em
compromisso, a gente não pode deixar aqui de fazer algumas considerações a
respeito da Administração Novo Rumo. Uma delas foi e também agradecer os
Vereadores de terem aprovado o Projeto onde dá um prêmio de assiduidade aos
servidores municipais; é um compromisso da Administração já desde o primeiro
ano, e no segundo ano também manteve; e quero crer que no terceiro e quarto ano
vai manter também essa gratificação para os funcionários. Também não quero
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deixar de mencionar aqui, como passou despercebido para alguns Vereadores, mas
como falou o Dr. Arantes, e não sei se mais algum Vereador falou com respeito à
festa de Cachoeira de Emas; realmente, está de parabéns a Administração, está de
parabéns Pirassununga e muito mais, principalmente, Cachoeira de Emas, porque
Cachoeira de Emas era tida como um distrito esquecido pelos Prefeitos que
antecederam esse atual. Realmente, você, quando se dirige para Cachoeira de
Emas, finais de semana, você vê o volume de pessoas que lá se dirige para ter seu
entretenimento. Realmente, tivemos lá, na minha visão, muitas vezes já estivemos
em Cachoeira de Emas, eu nunca vi tanta gente em Cachoeira de Emas num
domingo que não fosse especificamente no dia 8 de dezembro, a qual é o feriado
municipal, onde que já é tradicional a visita das pessoas naquele distrito. E
realmente domingo estivemos lá, ficamos surpresos e até muito contente em ver a
movimentação realmente demais; tivemos no campo de futebol, onde estavam
armadas as barracas, vendo a Esquadrilha da Fumaça; realmente estava
superlotada a Cachoeira de Emas. E os comerciantes também, os donos de
restaurantes estavam rindo à toa porque realmente venderam tudo que tinham
direito. E mais uma vez está de parabéns e espero que esse sucesso se realize e
seja uma festa tradicional essa FENACEMA; e dure para muitos anos. Também
quero dizer aos senhores, que esse final de semana, sexta, sábado e domingo, será
o Encontro de Motociclistas, onde vai haver uma visitação muito grande de pessoas
de fora que gostam desse esporte, que é o motociclismo; e realmente vocês podem
esperar que esse final de semana, mais uma vez, Cachoeira será muito visitada e
espero que seja um sucesso esse Encontro de Motos, que Pirassununga estava
carente desse evento, que começou aí, acho que é o segundo Encontro de Motos
que está sendo feito, ou o terceiro, se não me falha a memória. E realmente é um
compromisso da Administração e a gente tem cobrado muito a Secretaria, para que
dê apoio à pessoa que está realizando esse evento. E também queremos cobrar no
dia-a-dia a Administração para que acampe essa idéia e faça o Encontro de
Motociclistas da Administração e não pessoas terceiras realizando esse evento,
porque quando a Administração faz um evento dessa natureza, acho que a
divulgação é bem maior e o apoio logístico para a realização desse evento é muito
mais divulgado e tem um apoio muito melhor. Realmente, espero que o Prefeito
acolha essa idéia e no ano de 2007 faça um Encontro muito maior do que será
realizado este ano. E quero também desejar a vocês um feliz Natal e um próspero
ano novo, cheio de paz e saúde e prosperidade. Muito obrigado”. Inscrita, usou da
palavra a Vereadora Cristina Aparecida Batista: “Também gostaria de agradecer os
colegas por terem me escolhido, votado na minha pessoa pra 2ª Secretária;
parabenizar o Vereador Bilo, por mais essa conquista; apoiamos o Vereador Bilo
porque realmente acreditamos na sua capacidade, no seu espírito de liderança. Foi
já demonstrado com a história dele, com a vida dele no seu dia-a-dia. Também
estivemos em Cachoeira de Emas, uma festa muito bonita. Queremos parabenizar o
Secretário de Cultura, o Prefeito, essa festa porque vimos a alegria dos moradores
de Cachoeira de Emas, de estar sediando aquela festa naquele local. Foi muito
bonito; todos os momentos tivemos lá. Também, fomos procurados por moradores
do Laranja Azeda, que vieram até esta Casa preocupados com um acontecimento
que estava ocorrendo, em relação às suas residências, onde uma máquina estava
passando ao lado da casa pra abrir um comércio. E as pessoas se revoltaram com
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aquela atitude e vieram nos procurar. E assim que fomos procurar o Sr. Prefeito
municipal, saímos de lá muito satisfeitos porque naquela momento disse que não
permitiria que abrisse aquele tipo de comércio naquele local, passando dentro do
Laranja Azeda e muito menos amedrontando os moradores que lá residem. E
tentanto solucionar também o problema de cada um daqueles que lá estão, onde
existe um poço artesiano que foi construído na época do ex-Prefeito Tatalo e que
não foi ativado; o Prefeito pediu para que o SAEP pudesse ativar aquele poço; e
também, na mesma hora, ligou pra Eléktro para que possa puxar energia elétrica
àqueles moradores. Então, estamos muito felizes porque é realmente uma situação
precária daquele povo que mora ali; muitos tomam banho com a água do poço, não
tem rede elétrica. É uma situação realmente muito triste. E nós ficamos satisfeitos
pelo Prefeito ter tomado uma atitude imediata, já ter realmente ligado, já tomado as
providências; então, saímos de lá muito contentes, felizes e vimos também a alegria
no rosto, um semblante de cada um que estava nos acompanhando naquele dia;
pessoas ficaram até emocionadas, uma senhora começou a chorar, ela não
acreditava que aquilo estava acontecendo na vida dela. Então, isso foi um grande
presente de Natal pra mim e para aquelas pessoa, de ver a alegria daquelas
pessoas, porque nós, muitas vezes, nós temos facilidade de entrar na nossa casa,
ligar a força e acha normal, puxar uma descarga de um banheiro ou até abrir nosso
chuveiro pra tomar um banho; e ver que tão próximo de nós existem pessoas que
não têm essa oportunidade, que há anos já vivem nessa condição desumana.
Então, queremos também deixar registrado o nosso agradecimento ao Sr. Prefeito.
Também, gostaríamos nesta noite também de agradecer o Sr. Presidente por toda
dedicação ao Poder Legislativo, por ter sido uma pessoa que conduziu muito bem
esta Câmara Municipal. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. E
agradecer também a todos os funcionários desta Casa, que têm desempenhado seu
papel corretamente, pela conduta profissional e ética que cada um desses que aqui
trabalham têm. Então, quero agradecer a todos vocês, desejar a vocês e seus
familiares um ano 2007 de muitas realizações. E ao público presente, Vereadores,
também desejo a paz do Senhor Jesus em cada coração, que o Menino Jesus
possa reinar trazendo consolo, harmonia, amor e a paz. Obrigada por tudo,
obrigada por vocês existirem e um feliz 2007 a todos”. Neste instante, assumiu a
direção dos trabalhos a 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida Batista, ante a
ausência do Vice-Presidente do plenário, para fazer uso da palavra na tribuna o Sr.
Presidente, Vereador Edgar Saggioratto: “Nós pedimos para fazer uso da palavra
por ser esta a última sessão ordinária em que este Vereador presidirá esta Casa de
Leis. Tudo que começa um dia acaba; e este Vereador sabia disso; tanto é que este
Vereador sempre procurou dizer que não era o Presidente desta Casa, ele estava
Presidente desta Casa. E acho que isso é muito importante para que quando acabe
não se desiluda, não sofra decepções. Foi muito bom estar na Presidência desta
Casa, foi muito bom ter os senhores como companheiros nesta Casa; foi muito bom
poder representar o Poder Legislativo. Gostaria de dizer a todos que nos
empenhamos de corpo e alma e termino os meus dias como Presidente desta Casa
com a consciência tranqüila que o dever foi cumprido totalmente. Nos empenhamos
ao máximo, demos o melhor, fizemos todo o possível para que tudo ocorresse
dentro da maior normalidade. É lógico que é muito difícil agradar a todos, como o
nobre Vereador Bilo acabou de dizer. Mas, procuramos nos empenhar para fazer o
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melhor e temos certeza que a nossa missão foi cumprida. Gostaria aqui, neste
momento, antes de começar os agradecimentos, eu gostaria aqui de cumprimentar
o nobre Vereador Bilo, que assumirá a Presidência no dia 1º de janeiro. Realmente
é uma grande responsabilidade, porque, como o Vereador Valdir falou, é liderar, é
chefiar um dos três Poderes que constituem a democracia, que é o Poder
Legislativo. Eu gostaria de desejar muitas felicidades ao nobre Vereador Bilo e a
todos os componentes da nova Mesa Diretora e dizer que estaremos sempre lado a
lado com os senhores para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu
não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, por ter me concedido a
honra de ser Presidente do Legislativo, da Câmara Municipal de Pirassununga. Em
segundo lugar, eu gostaria de agradecer aos Vereadores que acreditaram na minha
pessoa e que me colocaram como Presidente desta Casa de Leis. Depois, eu
gostaria de agradecer a todos os Vereadores indistintamente, que todos torceram,
todos me ajudaram, todos, de uma maneira e de outra, deram a sua parte com o
seu conhecimento, com as suas experiências, para que eu, na Presidência,
pudesse me sair tão bem e sair com a consciência tranqüila como saio hoje, tendo
em minha mente o dever cumprido. Muito obrigado a todos os Vereadores. Não
poderia deixar aqui de agradecer aos funcionários desta Casa e dizer ao nobre
Vereador Bilo, Vossa Excelência encontrará na sua assessoria um time de primeira;
Vossa Excelência pode ter certeza que em momento algum se sentirá sozinho ou se
sentirá em dúvida a respeito de qualquer posicionamento que os nossos
Assessores, que os nossos funcionários tomarem, porque, durante esses dois anos,
com a Assessoria da Casa, eu jamais me senti perdido, eu jamais me senti solitário,
eu jamais me senti em dúvida, porque realmente o nosso time, os funcionários da
Câmara, desde o menor funcionário, desde o mais novos até os mais antigos e os
mais altos cargos são eficientes, são pessoas que realmente trabalham em união e
para ver, são apaixonados pelo Poder Legislativo. Então, ficam aqui os meus
agradecimentos a todos os funcionários desta Casa. Enfim, eu gostaria também de
agradecer a todos os senhores que aqui vêm quase que semanalmente, alguns
praticamente todos os dias, todas as segundas-feiras, pra nos ouvir, porque nos
incentivam, vêm aqui e trazem suas críticas, fazem com que nós Vereadores
procuremos ser cada vez melhores. Aos nosso jovens, venham à Câmara
Municipal; a Câmara Municipal é o lugar onde se forma a cidadania; aqui vamos
conhecer como funciona um dos três pilares da democracia; um é o Legislativo, o
outro é o Executivo e o outro é o Judiciário. Aqui é o lugar do povo
pirassununguense. E eu, como mensagem de fim de ano e de Natal, eu gostaria de
dizer algumas palavras e que esse fosse o meu cartão de Natal e de próspero ano
novo a todos os pirassununguenses e em especial aos nosso servidores e aos
nossos Vereadores. Eu gostaria de dizer que aquele que conhece o outro é
inteligente; aquele que conhece a si mesmo é sábio; aquele que conquista o outro é
forte; aquele que conquista a si mesmo, é poderoso; aquele que controla a si
mesmo tem força de vontade; aquele que se satisfaz é rico; aquele que não muda o
seu posicionamento é durável; e aquele que faz não morre em vida. Essa é minha
mensagem ao povo de Pirassununga, aos senhores Vereadores. E gostaria de dizer
que tenho certeza que no ano de 2007 e 2008, nós, Vereadores, não morreremos
em vida, porque durante esses dois anos, o nosso trabalho foi um trabalho sério, em
prol da nossa comunidade e, com certeza, esses dois anos que faltam, tenho
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certeza que os Vereadores estarão imbuídos da melhor boa vontade e com muito
trabalho para o benefício da população. Muito obrigado, Sra. Presidente”. Após
reassumir a Presidência, não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente 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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