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Ata nº 2428 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 13 de novembro de 2006. Aos treze dias do mês de novembro do ano
dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2428ª 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 2427, da Sessão Ordinária de
06.11.2006, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa solicitando a dispensa da leitura
do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Logo, o Sr. Presidente determinou que constasse da ata
o Expediente: 01) – Exemplares: “Jornal da Câmara”, “Jornal do Senado”; “Contas
em Revista”; “Boletim FZEA”; “Leão Corimbatá”; “Informe Eléktro”; 02) – Oferta de
livros – Editora NDJ Ltda.; 03) – Prospectos: Cursos IBRAP; Curso para formação
de Vereadores – Capacitação e Treinamento; 4) – Convite para eventos GDAM –
Geração de Desenvolvimento em Administração Pública; 5) – Convite da Prefeitura
Municipal e Secretaria de Cultura e Turismo, para a Abertura Oficial da Semana
Thatu Pereira de Música, dia 15/11/2006, no Teatro Municipal Cacilda Becker; 6) –
Convite do “Allegro” Stúdio de Dança, para o Espetáculo de Dança “Elementais”,
dias 10 a 12/11/2006, no Teatro Municipal “Cacilda Becker”; 7) – E-mail do Eng.
Jefferson J. Camilo, referente à visualização das leis disponíveis no site desta
Câmara; 8) – Ofício nº Ref: 10991894, do Ministério da Saúde, informando a
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde à Prefeitura
Municipal de Pirassununga; 9) – Comunicado nº CM171348/2006, do Ministério da
Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 10)
– Requerimento do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga,
solicitando cópia da Lei nº 3456, de 30/03/2006, sobre seguro aos servidores
públicos municipais; 11) – Ofício do Centro Universitário de Araraquara – UNIARA,
referente Processo Seletivo e concessão de bolsas; 12) – Ofício nº 949/2006/SR
Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, sobre desembolso FGTS/CTR 0155.34744/2003 – Pró Saneamento; 13) – Ofício da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação, nº 529/2006, em atenção ao Requerimento nº 263/2006, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre a construção de cobertura para a
quadra da EE Prof. Paulo de Barros Ferraz, deste município; 14) – Ofício nº
93/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
87/2006, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os
pareceres; 15) – Ofício Gab. Nº 687/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao
Requerimento nº 259/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando relação dos 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; 16) – Ofício Gab. Nº 695/2006, do Executivo Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 60/2006, de autoria da Vereadora Cristina
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Aparecida Batista, sobre verba para a construção de casas para os moradores da
antiga Fepasa; 17) – Ofício Gab. Nº 696/2006, do Executivo Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 59/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, referente à municipalização do ensino em Pirassununga; 18) – Ofício Gab.
Nº 697/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
58/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente à
municipalização do trânsito em nossa cidade; 19) – Ofício Gab. Nº 700/2006, do
Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 62/2006, de autoria
da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, sobre os projetos sociais da Secretaria
Municipal de Promoção Social para absorver as crianças fora da escola; 20) – Ofício
Gab. Nº 704/2006, do Executivo Municipal, solicitando certidão de exercício de
cargo de prefeito para fins de formalização de convênio; 21) – Projeto de Decreto
Legislativo, que recebeu nº 08/2006, de autoria dos Vereadores Natal Furlan e
Cristina Aparecida Batista, que visa conceder ao Sr. Clésio Alencar Reinig, o título
de Cidadão Pirassununguense. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 22) – Projeto de Decreto
Legislativo, que recebeu nº 09/2006, que visa conceder ao Ten. Cel. Cav. Paulo
Antonio Brignol Pacheco, o título de Cidadão Pirassununguense. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres.
As indicações e pedidos de informações a seguir foram encaminhados ao Executivo
Municipal: 23) – Indicação nº 417/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que determine os profissionais técnicos do SAEP
participarem do curso “Racionalização de Água em Prédios”, dias 23 e 24 do
corrente mês, na cidade de Jundiaí; 24) – Indicação nº 418/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine ao setor
competente construir rampas de acesso em todos os prédios públicos, ruas,
avenidas, cumprindo, assim, as normas que regem a matéria; 25) – Indicação nº
419/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que seja
fechado o canteiro central da Avenida VI de Agosto, no cruzamento com a Rua
Cristiano Franco, Jardim Verona, conforme croqui anexo; 26) – Indicação nº
420/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que dote
de sonorizadores e redutores de velocidade, na proximidade dos prédios públicos,
escolas, cruzamento de ruas de grande movimentação; 27) – Indicação nº 421/2006
de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, para que determine a retirada da placas
indicativas de “Obras” da rotatória da saída Km 210 da Rodovia Anhangüera, já
liberada para o trânsito; 28) – Indicação nº 422/2006 de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, para que construa passeio público (calçada) junto à quadra poliesportiva e praça de lazer do Jardim Anversa; 29) – Indicação nº 423/2006 de
autoria do Vereador Natal Furlan, para que mantenha entendimento com a
Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, a fim de viabilizar o fechamento
do comércio no dia 08 de dezembro; 30) – Indicação nº 424/2006 de autoria do
Vereador Natal Furlan, para que verifique a possibilidade de providenciar iluminação
para a quadra esportiva do Jardim Lauro Pozzi; 31) – Indicação nº 425/2006 de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que substitua a
tubulação de todo o Anel Viário, por aduelas, bem como, construir paredão de
pedras, a exemplo do que foi realizado no encontro do Anel Viário com a Avenida
Painguás; 32) – Indicação nº 426/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que seja colocado um bebedouro de água e ventiladores no
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Posto de Saúde do Jardim das Laranjeiras; 33) – Indicação nº 427/2006 de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que construa ciclovias nas
principais ruas, avenidas da cidade, tais como anel viário, Avenida Painguás,
Avenida Newton Prado, Avenida Chica Costa, entre outras ainda em fase de
projeto, ratificando proposituras anteriormente apresentadas por este Vereador; 34)
– Pedido de Informações nº 66/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sobre as obras de drenagem na Avenida da Fepasa; 35) – 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.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos: 36) – Requerimento nº
279/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, para
ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 87/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo –
FUSSESP. Aprovado por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 280/2006
de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais seis edis, para ser
apreciado sob regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2006, de
autoria do Vereador Natal Furlan e da Vereadora Cristina Aparecida Batista, que
visa conceder ao Sr. Clésio Alencar Reinig, o título de Cidadão Pirassununguense.
Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 281/2006 de autoria do
Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob
regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2006, de autoria do
Vereador Nelson Pagoti, que visa conceder ao Ten. Cel. Cav. Paulo Antonio Brignol
Pacheco, o título de Cidadão Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de
votos; 39) – Requerimento nº 282/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se ao apresentador Oliveira
Júnior pelo êxito e cunho social do “Programa Oliveira Júnior – O Programa do
Povo”, realizado dia 10/11/2006, na Praça Central Conselheiro Antonio Prado.
Aprovado por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 283/2006 de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, congratulandose ao “Allegro Studio de Dança” e parceiras, pelo Espetáculo “Elementais”.
Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº 284/2006 de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, congratulandose ao Grupo de Amor Exigente de Pirassununga – GAEP, pelos 11 anos de
existência. Aprovado por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº 285/2006 de
autoria dos Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais cinco edis, congratulando-se à Secretaria Municipal de
Saúde, Coordenadoria do Programa Saúde da Família, Pastoral da Saúde e demais
envolvidos na organização do I Seminário Ecumênico de Promoção de Saúde,
realizado dias 09 e 10/11/2006, no Centro Comunitário do Jardim São Valentim.
Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº 286/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento da senhora Cacilda Saggiori
Fontanari. Aprovado por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 287/2006 de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, consignando votos
de pesar pelo passamento da senhora Helena Bisagio Alves. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) – Requerimento nº 288/2006 de autoria do Vereador
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Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da senhora Jandira Donizetti Lourenço de Barros Matheus. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente
Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador inscrito. Não
havendo Vereador inscrito, o Sr. Presidente informou que, antes de passar à Ordem
do Dia, suspenderá a sessão por tempo indeterminado, até que o assunto a respeito
da municipalização seja esgotado. Usou da palavra o Vereador Juliano Marquezelli:
“Dada a unilateralidade dos presentes aqui, nós só temos o pessoal que é contra à
municipalização, acho que poderíamos deixar esse debate para após a sessão e
estar convocando o dois lados pra estar sendo feito, um dia, um debate”. Neste
instante, o Vereador Valdir solicitou ao Vereador Juliano Marquezelli que repetisse o
requerimento, pois o mesmo estava conversando com o Vereador Antonio Carlos.
Logo, o Sr. Presidente pediu ao Vereador Juliano que refizesse o requerimento.
Requereu o Vereador Juliano Marquezelli: “Requeiro para que a continuação, o
debate seja após a sessão camarária, devido a nós só termos um lado em questão
aqui e já deixo o pedido pra que sejam convocados prós e contras um dia que seja
designado pra ser feito o debate”. O Sr. Presidente colocou em discussão o
requerimento do Vereador Juliano Marquezelli. Usou da palavra o Vereador Valdir
Rosa: “Eu não acredito o que levou o nobre colega a fazer esse tipo de
requerimento, mas o convite foi feito para que a APEOESP viesse aqui, nós
queremos ouvir a APEOESP; estão todos aqui; e sempre esta Casa ouviu antes das
sessões. Deixar a discussão para após a sessão seria até uma falta de cortesia
desta Casa, uma falta de consideração. Entendo de que devemos prosseguir o
tempo que for necessário, ressaltando a importância da pauta que estamos tratando
hoje, a educação no nosso município, das nossas crianças. Então, eu gostaria de
que, se fosse a votação, eu vou votar contra o requerimento do Vereador Juliano e
para que a sessão continue. E peço aos colegas também que, até em consideração,
por uma questão de educação e cortesia, importância do fato, rejeitem o
requerimento e nós vamos continuar ouvindo aqui os representantes da APEOESP”.
Usou da palavra em seguida o Vereador Nelson Pagoti: “Também concordo com o
Vereador Valdir Rosa, que o nosso trabalho pode ser demorado, mas estamos
ganhando para isso; e os nossos professores aqui presentes talvez tenham seus
afazeres, deixaram os afazeres de casa para virem participar desse debate.
Concordo com o Vereador Valdir Rosa e vou votar contra o requerimento do
Vereador Juliano, para que não sejam prejudicados os presentes aqui que vieram
participar desse debate. E peço também aos nossos companheiros que votem
contra o requerimento do Vereador Juliano Marquezelli”. Com a palavra o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Também concordo com as palavras do Vereador
Valdir Rosa, como também do Vereador Bilo. Estamos aqui e tivemos a presença
da Professora Sônia, da Eliana Elias, como também da Maria Isabel, que é do
Conselho Nacional de Educação. Seria até um ato de descortesia nós passarmos
isso para o final da sessão. Então, voto também contra esse requerimento”. O Sr.
Presidente informou que está seguindo o Regimento Interno da Casa e colocou em
votação o requerimento verbal do Vereador Juliano Marquezelli, sendo rejeitado por
seis votos contra um (06 x 01). O Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo
indeterminado, até que seja esgotado o assunto sobre municipalização do ensino.
Reaberta a sessão, o Sr. Presidente passou à Ordem do Dia, que constou do
seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 87/2006, de
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autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal, a
celebrar convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo –
FUSSESP. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2006, de autoria dos Vereadores
Natal Furlan e Cristina Aparecida Batista, que visa conceder ao Sr. Clésio Alencar
Reinig, o título de Cidadão Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos;
03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2006,
que visa conceder ao Ten. Cel. Cav. Paulo Antonio Brignol Pacheco, o título de
Cidadão Pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 03/2006, de autoria do Executivo
Municipal, visa instituir o Código de Obras e Edificações do Município de
Pirassununga e dá outras providências. (com Emendas). Neste instante, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Solicito adiar por uma
semana, porque o Código de Obras não é com urgência, uma vez que temos duas
emendas para adequar melhor nosso Código. Conforme o artigo 31 e o artigo 36,
que é parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, para que possamos inserir
para uma melhoria, para contribuir melhor com a população pirassununguense”. O
Sr. Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Antonio Carlos,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Logo, foi adiada a segunda discussão
por 01 (uma) sessão, a pedido do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves; 05) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 05/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o zoneamento urbano e rural do município de
Pirassununga. (com Emendas). Usou da palavra o Vereador Valdir Rosa:
“Considerando que muitas emendas deixam de ser técnicas, mas vão mudar o
Projeto de Lei, requeiro que o mesmo seja adiado por uma sessão. Impossível dar
parecer nessas emendas, considerando o teor das mesmas”. O Sr. Presidente
colocou em votação o requerimento do Vereador Valdir Rosa, sendo aprovado por
unanimidade de votos. Assim, ficou adiada a votação por 01 (uma) sessão, a pedido
do Vereador Valdir Rosa; 06) – Segunda Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 07/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa dar nova
definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do Município de Pirassununga e
determina outras providências. Em segunda discussão global, usou da palavra o
Vereador José Arantes da Silva: “Somente porque eu pedi que fosse adiado por
duas sessões e não fiz nenhuma complementação; vou explicar o motivo. Foi
porque a minha preocupação era que provavelmente poderia haver um aumento de
impostos para os que estiverem nessa região, coisa que, eu vi posteriormente, não
há. Segunda coisa, que também essa área abrange uma área que é manancial, e
eu estava preocupado realmente com essa área. Conversando com algumas
pessoas, inclusive com o Vereador Carlão, que conhece bem essa matéria, também
me assegurou que será observada a legislação vigente. Por isso que não fiz
nenhuma emenda, que minha intenção era diminuir aquela área, principalmente
atrás do Renascer. Obrigado, Sr. Presidente”. Colocado em segunda votação o
Projeto de Lei Complementar nº 07/2006, foi aprovado por unanimidade de votos;
07) – 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; 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 10/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir o
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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 para fazer uso da palavra na Explicação
Pessoal. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Nelson Pagoti: “Vou fazer uso
da palavra para focar dois assuntos. Primeiro, com relação à minha manifestação
durante o debate da municipalização, onde nós votamos contra o requerimento
apresentado nesta Casa e dissemos, sem querer ofender ninguém, que as pessoas
que aqui se dirigiram para assistir o debate e participar também, eles tinham saído
de suas casas, deixado seus afazeres, e nós, que temos que cumprir a nossa
obrigação e vir aqui votar a ordem do dia e também participar deste debate, nós
temos tempo suficiente e nós dissemos que somos remunerados para tal função.
Nós não queríamos aqui ofender ninguém, muito pelo contrário; de fato, nós não
mentimos; somos remunerados; não tenho conhecimento de nenhum Vereador que
não seja remunerado. Então, essa é minha colocação; não quis ofender ninguém;
seria até uma deselegância deixar as pessoas esperando aqui para tratar de um
assunto que nós podemos e sabemos que nossa pauta é extensa, mas quanto
tempo demorou? Não demorou nem meia hora; e nós temos até meia noite.
Procurei aqui na página 27, capítulo 14, das sessões ordinárias, onde que as
sessões têm duração de quatro horas. Então, é isso que estou fazendo uso da
palavra. Mas, também sabemos que nós temos mais quatro sessões adiante e é
conhecimento público e notório da nossa pretensão em disputar a Presidência desta
Casa e nós estivemos conversando com alguns Vereadores e chegamos aí a uma
conclusão e montamos uma chapa, de nome 'Transparência', onde vamos disputar
a Presidência, juntamente com o Vereador Dr. José Arantes, que será nosso VicePresidente, juntamente também com o Vereador Antonio Carlos, o Carlão, que será
o 1º Secretário, e também a Vereadora Cristina irá compor a nossa chapa,
ocupando a 2ª Secretaria. E eu gostaria desde já pedir o apoio dos nobres
companheiros para que nós pudéssemos chegar a presidir esta Casa. É esta a
minha manifestação. Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres Vereadores”. Informou
o Sr. Presidente que na Explicação Pessoal o assunto é de livre escolha do
Vereador. A seguir, passou a palavra à Vereadora inscrita, Marcia Cristina Zanoni
Couto: “Gostaria de abordar alguns temas nesta noite; um, não deu tempo de
protocolar aqui nesta Casa, mas farei uma indicação para o Executivo verificar uma
das pontes da estrada do Barrocão, até onde chega o próprio Barrocão. A ponte
está bastante deteriorizada, então necessita de alguém que vá e verifique, pra que
não tenha um problema sério naquele local. Nós fizemos uma indicação, no início
do ano passado, ao Executivo, pra criar um programa de reabilitação profissional
aos funcionários. Isso ainda não foi feito e existe um problema sério, porque o
servidor que não pode mais executar a função dele de origem; exemplo, uma
pessoa faz um concurso pra varredor de rua; e ele tem uma artrose, tem várias
complicações devido à idade, enfim, e não pode mais executar aquela função, mas
ele pode executar outra função. Então, o que acontecia anteriormente?
Encaminhava-se, ficava uns quinze dias pela firma, pela Prefeitura, e depois se
encaminhava ao INSS que faria a reabilitação; não faz mais; eles não fazem. Então,
dá alta pra pessoa e encaminha para o município. Então, isso precisa ser articulado
rapidamente, porque as pessoas querem retornar ao trabalho, mas muitas vezes
não pode executar aquela determinada função. Então, existe uma necessidade de
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olhar pra este projeto. Queria agradecer o Vereador Bilo que, eu creio, atendeu uma
solicitação nossa, que hoje eu passei na frente do CRICA e está denominando:
Centro de Referência à Criança e o Adolescente. Então, já está denominado o local
adequado ali. Quero também, Sr. Presidente, gostaria também de informar que no
dia 25 deste mês, haverá no nosso município um mutirão pra exames de
mamografia. É a nível nacional; então, os municípios que querem fazer esse
mutirão, eles podem estar fazendo. Então, dia 25 de novembro, nós vamos ter aqui
no Raio-X da nossa Santa Casa um mutirão de mamografia; é somente procurar, as
mulheres que precisam fazer esse exame, procurar o Raio-X com o pedido pra fazer
o agendamento pra esse dia; não tem limites; isso é bastante importante porque é
um dos examos que se trava; a mulher, muitas vezes, se aparece um nódulo
mamário e fica alguns meses na fila aguardando pra fazer essa cirurgia. Então, isso
eu creio que por esse tempo vai; o mutirão é dia 25, só dia 25 de novembro; isso é
um grande benefício para o município e para mulheres que ficam aguardando
meses; sabemos que existe quota e aquela situação toda. Então, é um grande
benefício. Outra questão que eu queria estar colocando esta noite é que na terçafeira passada, nós tivemos uma reunião aqui às dezesseis horas da tarde, eu e o
Vereador Wallace, sobre o assunto Câmara Jovem, Parlamento Jovem. E nós
tivemos aqui, das escolas, temos aqui treze escolas que foram convidadas, e nós
tivemos seis escolas participando, com justificativa, porque agora é um período de
provas, é um período bastante pesado para as escolas, com muitas atividades. E foi
muito importante, foi uma discussão, foi mais uma conversa pra tentar adequar,
trazer as idéias, e as pessoas que participaram, eles já se movimentam neste
sentido, nos grêmios, até com um nome que eles dão 'Grêmio Municipal', que é a
Câmara Jovem; só o nome que muda. Então, eles já se mobilizam; se mobilizaram
o ano passado e eles não tiveram tanto sucesso por não se mobilizarem de acordo,
vamos estar colocando assim. Então, eles gostaram da proposta e solicitaram uma
nova reunião. Então, amanhã, neste Plenário, às dezesseis horas da tarde, se os
nobres Vereadores puderem vir, tomar ciência pra dar sugestões, porque vamos
fazer esta reunião amanhã e pretendemos colocar ainda este ano esse Projeto em
votação, com algumas adequações, se for necessário. Sr. Presidente, por hoje é só;
são só essas colocações. Que Deus abençoe a todos. Sr. Presidente, só mais uma
coisa, eu havia me esquecido. Existem algumas pessoas no meio das
comunicações aqui do nosso município que tentam ser videntes; sabe o que
vidente, Sr. Presidente? É tentar sentir o que você sente, ou sei lá, prever ou quer
colocar palavras na sua boca, ou quer mostrar você de uma forma, caracterizar
você de uma forma que a pessoa pensa. Então, acho que essa pessoa nunca
ganharia na loteria; não jogo na loteria, mas essa pessoa jamais ganharia na loteria,
porque essa pessoa fala algumas coisas sobre a minha pessoa que passa tão
longe, não acerta uma. Então, vou conversar com essa pessoa por esses dias pra
dar algumas orientações, algumas informações da minha vida, dos meus
sentimentos, como nós estamos trabalhando, porque, além de tudo, é uma pessoa
desinformada. Então, está no meio de comunicação e é uma pessoa desinformada.
Todos sabem o nome dessa pessoa, não preciso nem dizer. Enfim, Sr. Presidente,
por esta noite é só e que Deus abençoe a todos”. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Valdir Rosa: “Vou iniciar um dos meus assuntos pelo término do assunto
colocado pela Vereadora Marcia, com relação aos meios de comunicação. Eu
também fiquei sabendo, Vereador, semana passada, no programa do Sr. Antonio
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Ademir Naressi, vamos citar o nome, o mesmo fez uma reportagem em Cachoeira
de Emas, um caminhão com uma pessoa trabalhando, dizendo que este Vereador é
desinformado, que eu tenho que me informar melhor e que a obra da conclusão da
ponte de Cachoeira de Emas, aquelas obras estão em pleno funcionamento. Aqui
fica uma crítica, não ao Sr. Naressi, que nós o conhecemos e sabemos que o
mesmo não tem o mínimo de, como seria a palavra correta?; qualificação,
exatamente, pra fazer esse tipo de coisa. Porque, veja bem, na sexta-feira também
estive em Cachoeira de Emas, quatro funcionários estavam trabalhando. E o que
acontece? Uma ponte, que teve uma verba liberada de seis milhões e trezentos mil
reais, sendo tocada por meia dúzia de funcionários, uma obra daquela
grandiosidade, imagine só quando isso vai terminar. Nós vamos passar mais um
século e aquelas seis pessoas não vão conseguir terminar uma ponte daquele
porte. Claro que a ponte está em banho-maria; quando disse que está parada,
lógico, sabemos que tem meia dúzia trabalhando e sabemos que essa meia-dúzia
está lá pra dizer que a obra está em andamento. E realmente, o que eu fiquei mais
magoada, é que a TV Mix, que tão bem temos ouvido falar aqui sobre a TV Mix, ela
se propõe a colocar esse tipo de reportagem no ar sem nenhuma preocupação pra
saber se aquela reportagem tem ou não fundamento. Acho que aí há
responsabilidade sim da direção da TV Mix, que coloca esse tipo de reportagem
num programa sem saber se tem ou não fundamento. Se existe intrigas pessoais,
que o nosso apresentador, vamos dizer assim, não tenha muita afinidade com este
Vereador, mas eu respeito ele pelo cidadão que ele é, pela família, mas não admito
de que faça conotações dizendo que este Vereador teria que se informar melhor.
Várias vezes que fui em Cachoeira de Emas, tinha apenas três ou quatro pessoas
trabalhando. É lamentável. E quando a gente faz isso a gente cobra o Executivo
porque a gente quer ver essa obra o mais rapidamente possível concretizada,
realizada, terminada. É um sonho nosso; então, a gente realmente vê com tristeza;
lógico, sabemos que o ano que vem ela tem tudo pra terminar. O Governo que aí
está entrando é o mesmo do Executivo Municipal; eu não vejo como as pessoas
que vieram aqui e prometeram não vão cumprir. Então, a ponte é uma questão de
tempo? É uma questão de tempo, mas neste momento ela praticamente está
parada. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar. Com relação ao PSF, eu
vou dizer algumas palavras. Nós sabemos que a Promotoria abriu um inquérito com
relação ao PSF, aquela coisa do GAAP, uma séria de coisas; e me parece que o
Secretário Municipal foi ao rádio dizer de que o pessoal que vai ser contratado a
partir do ano que vem, só por concurso; e quem está lá vai ficar. Não é isto que vai
acontecer; não é isso que está no acordo firmado com a Administração Pública. Até
o final de 2006, a Prefeitura pode colocar no PSF quem ela quiser; a partir de 2006,
concurso público; e esses que aí estão, a partir de 2008, serão dispensados, todos;
todos serão dispensados. Então, veja bem, não vamos dizer, enganar essas
pessoas de que eles vão ficar e, de repente, sem o concurso público, eles vão ficar
com cargos permanentes na nossa Prefeitura. Não é esse o caso; esse pessoal
todo, a partir de 2008, serão dispensados. E aqueles que a Prefeitura tiver que
contratar, através de seleção, concurso público. Sr. Presidente, também o Vereador
Bilo apresentou a sua chapa pra concorrer aí, no próximo mês, às eleições da Mesa
Diretora. Eu gostaria de dizer ao Vereador Bilo que a chapa 'Transparência', ao
Carlão, ao Dr. Arantes e à Cristina de que este Vereador, o voto é aberto, votará na
chapa 'Transparência'; já tem o compromisso deste Vereador de que nós votaremos
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na chapa 'Transparência'. E também gostaria de dizer que, com relação aos
problemas de drenagem do nosso município, o Vereador Carlão está coberto de
razão quando faz aí um pedido para um sistema de drenagem. Carlão, acredito que
você está com a razão”. Aparteou o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Na
realidade, em relação à nossa drenagem urbana, estamos observando um correcorre tremendo e nós não estamos em época de fazer drenagem urbana porque é
época chuvosa. O exemplo está aí; tudo que se faz acaba realmente refazendo. E
nós podemos observar na Fepasa, principalmente na drenagem, onde colocaram
um acesso pra idosos, que são aquelas rampas que foram executadas, que foram
feitas incorretas em relação à drenagem, porque ali eles colocaram uma rampa
adentrando a rua, colocando um tubo de quatro polegadas e não fizeram realmente
na calçada; então, ficou incorreto. E também, essa grande preocupação minha com
a drenagem urbana é em relação às rampas, lógico, que temos em nossa cidade.
Inclusive, tem um modelo simples aqui que não prejudica nada, que estamos
encaminhando ao Prefeito, que tem o sonorizador antes e depois temos a rampa
com uma passarela de dois metros pra todas as escolas, estabelecimentos
públicos, pra dar total segurança. E podemos aqui observar, em relação à
drenagem urbana, nós estivemos lá na Avenida Painguás e nós estamos com as
fotos onde podemos observar que estão elaborando lá obras, constantes
adaptações. Então, estou solicitando uma explicação do Sr. Executivo, através dos
órgãos competentes, que expliquem pra nós como foi feito esse projeto e apresente
esses projetos a nós aqui na Câmara, os responsáveis técnicos por tudo que foi
executado, está executando e o que vai executar, para que não possamos ter
prejuízos para os nossos cofres públicos; é muito importante. Então, a drenagem de
nossa cidade, infelizmente, está numa situação delicada; tem que ter um projetão,
porque essas chuvas de hoje já andaram provocando também enormes prejuízos
para o município mais uma vez. Então, acho que não é a época adequada porque
qualquer pessoa que for mexer com construção, mesmo leigo, não vai começar uma
obra debaixo de chuva, principalmente no centro da nossa cidade de Pirassununga,
onde temos nossos comerciantes, que dependem do comércio, e o trânsito hoje
estava impedido mais de três horas, que foi uma vergonha, porque temos que ter
sim uma organização do trânsito. Eu luto por isso, em função da drenagem urbana
que estava sendo feita na rua Duque de Caxias. E também estou solicitando que os
nossos profissionais da área técnica participem de um curso dias 23 e 24 sobre
racionalização de água em prédios, que também vai dar seqüência na drenagem
urbana. Estou solicitando ao Prefeito que tome toda posição e mande a equipe
técnica, que esse curso será em Jundiaí, estou mandando também telefone, e será
graciosamente; nós precisamos sim trazer tecnologia e coisa boa pra cidade; não
deveríamos ter começado obras de drenagem em época de chuva. Obrigado pelo
aparte; e vou dizer mais uma coisa que é muito importante: Bilo, parabéns porque
você está levando os recados direitinho para o Executivo; é por isso que estou com
você; e você será o futuro Presidente desta Câmara, tenho certeza, com grande
compromisso, honestidade, transparência para com todos os Vereadores; o
compromisso que você tem conosco não é conosco; é com a cidade, com o
município de Pirassununga; e você será, tenho certeza, um grande presidente,
dando seqüência aos trabalhos do elogiável Presidente atual, o nosso querido e
amigo Dr. Edgar. Muito obrigado”. Voltou com a palavra o Vereador Valdir Rosa:
“Antes de encerrar, eu gostaria de dizer meu agradecimento aqui ao Secretário de
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Administração, que às vezes eu o critico, o ex-Vereador Jóia, quando sábado, ao
passar pela Rua Duque de Caxias pela manhã nós nos deparamos com um artesão
da cidade de Limeira que, simplesmente, chegou na Duque de Caxias, naquele
movimento, em frente ao Banco Real, armou sua barraca; simplesmente armou sua
barraca lá, três vezes maior do que a do cidadão que fica em frente, que é o
Paulinho, que paga e recolhe mensalmente pra poder ficar lá, que é um cidadão de
Pirassununga, casado com uma professora, morador aqui, que cumpre com suas
obrigações; simplesmente, o cidadão chegou lá e colocou. Ainda conversei com o
Paulinho e falei: 'Mas, Paulinho'. Ele falou: 'Ah, mas Seu Valdir, ele está aqui faz
uma semana; uma hora ele fica no jardim, outra vem pra cá; ele vai aonde bem
entende'. E nós nos dirigimos naquele momento, programa que estava em
andamento na Rádio Kerigma, do Marrocos, o Pergunte e Responderemos,
chegamos lá e encontramos exatamente, dando entrevista, o Secretário da
Administração, o Jóia; e colocamos toda nossa indignação, até de uma maneira
bem objetiva, e imediatamente ele tomou providências. Quando este Vereador saiu
da Rádio Kerigma, voltou novamente pra Duque, ia falar 'ó Paulinho, já tentei tomar
providência', já tinham tirado o artesão de Limeira. Oxalá a Prefeitura sempre
tomasse realmente essas providências rápidas. O nosso trânsito, o nosso
movimento, principalmente no sábado de manhã, é muito grande. Há necessidade
de alguém da Prefeitura que fique pra disciplinar, porque realmente as pessoas vêm
de fora, vêem aquele movimento, montam, não vêem nenhum tipo de fiscalização,
fica-se à vontade. E eu gostaria de pedir desculpas ao Vereador Natal Furlan,
quando também eu teria que falar em nome dos dois com relação ao apoio ao
Vereador Bilo e à chapa 'Transparência', ao Vereador Dr. Arantes, Carlão e a
Vereadora Cristina; que o Natal também está conosco apoiando a chapa
Transparência”. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente informou
aos Senhores Vereadores que o prazo para protocolar as emendas ao Projeto de
Lei nº 76/2006, que é o Orçamento do Município para o exercício de 2007, vai até
sexta-feira, dia 17/11/2006, pra depois ser passado à Assessoria Jurídica e ser
votado o Orçamento. 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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