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Ata nº 2424 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 16 de outubro de 2006. Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano
dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2424ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto,
José Arantes da Silva, Marcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti,
Sidnei Antonio Pires, Valdir Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo
número legal, o Sr. Presidente, Vereador Edgar Saggioratto, declarou abertos os
trabalhos e, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Juliano Marquezelli,
nos termos do art. 23, § 1º da Lei Orgânica do Município, convocou o 1º suplente
partidário, Sr. Sidnei Aparecido Pires, para ocupar a cadeira de Vereador no período
de 31 (trinta e um) dias. Estando presente neste ato, o Sr. Presidente convidou o Sr.
Sidnei Aparecido Pires a tomar assento no Plenário e entregar sua declaração de
bens, para ser transcrita em livro próprio. Em seguida, solicitou ao Sr. Sidnei
Aparecido Pires que prestasse o compromisso regimental, repetindo de pé, com a
Presidência, as seguintes palavras: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o
meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do Município”. Após o
juramento, a Presidência declarou-o empossado no cargo de Vereador. Ato
contínuo, colocou em discussão a Ata nº 2423, da Sessão Ordinária de 09.10.2006,
a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, 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”; “Leão Corimbatá”; 02) – Prospectos: Cursos Consultre – Destaque:
“Cerimonial e Protocolo em Eventos” e “A Secretária x Assessora”; Cursos IBRAP:
“A Avaliação de Desempenho” e “Técnicas Secretariais”; “7º Congresso Brasileiro
de Tecnologia da Informação para os Municípios”, realização APM; Seminário
CEPAM: “Recursos Hídricos”; 03) – E-mail do IBAM encaminhando Nota de
Esclarecimento do Ministério das Cidades, sobre o que dispõe a Lei Federal
10.257/2001; 4) – Comunicado 29/2006 – Griffon, referente à apreciação das contas
anuais das Câmaras Municipais; 5) – Cartão de Apresentação da empresa
elevadores Atlas Schindler; 6) – Convite da EMEIEF(R) “Profª. Anna Mahnic Daniel”
para a 1ª FESPIRA, dia 20/10/2006; 7) – Ofício CGC.ARC nº 2178/2006, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente o Processo TC800295/554/02; 8) – Ofício do Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB),
requerendo o uso das dependências da Câmara Municipal para a realização de
Convenção Municipal do partido, dia 22/10/2006; 9) – Telegrama Nº Ref: 10905493,
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de Pirassununga; 10) – Telegrama do
Senador Marcelo Crivella, acusando recebimento do Requerimento 248/2006, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, como Moção de Apoio às
reivindicações dos membros da ASSOCITRUS – Associação Brasileira dos
Citricultores; 11) – Telegrama Senador Osmar Dias, acusando recebimento do
Requerimento nº 248/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, em Moção de Apoio às reivindicações dos membros da ASSOCITRUS –
Associação Brasileira dos Citricultores; 12) – Ofício nº 325/2006-3, da 3ª Promotoria
de Justiça de Pirassununga – Ministério Público do Estado de São Paulo, referente
instauração do Inquérito Civil nº 17/2006; 13) – Ofício nº 14/06, da Procuradoria
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Geral do Município de Pirassununga, em atenção ao Ofício nº 779/2006, desta
Presidência, referente o Processo TC nº 800294/554/02; 14) – Ofício SMS
202/2006, da Secretaria Municipal de Saúde, convidando para o “I Seminário
Ecumênico de Promoção da Saúde”, dias 09 e 10/11/2006, no Salão do Centro
Comunitário do Jardim São Valentim; 15) – Ofício nº 88/2006, do Executivo
Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 83/2006, que visa revogar
a Lei nº 3.126, de 15 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. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 16) – Ofício nº 89/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 84/2006, que
visa autorizar o Poder Executivo a conceder espaço público para instalação de
placas indicativas de vias, logradouros e similares, assim como veicular
propoagandas. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria, para darem os pareceres; 17) – Ofício nº 90/2006, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 85/2006, que visa autorizar
suplementação de dotação orçamentária para atender despesas da rede de ensino
e saúde do município. 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: 18) – Indicação
nº 357/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova juntamente com o setor competente a execução de drenagem para
escoamento das águas das chuvas no encontro da Avenida Felipe Boller Júnior com
a Rodovia SP-225, a fim de se evitar acidentes no local; 19) – Indicação nº
358/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
providencie reparos na calçada para pedestres localizada junto ao Ribeirão do
Ouro, no encontro da Rua Dr. Moretz Shons com Avenida Painguás; 20) – Indicação
nº 359/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova urgentes reparos na erosão existente ao final da Rua Martimiano dos
Santos, junto à Rodovia SP-225; 21) – Indicação nº 360/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine o setor competente
da municipalidade promover os devidos reparos no leito asfáltico da Rua Siqueira
Campos, esquina com a Rua Antenor Pereira, Jardim Morumbi; 22) – Indicação nº
361/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova reparos na Rua Martimiano dos Santos desde a entrada da Cidade Jardim
até a Transportadora Salviatto, bem como, apor sinalização de “PARE” e “PERIGO”
no cruzamento desta via pública com a Rodovia SP-225; 23) – Indicação nº
362/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova os reparos no leito do Ribeirão do Ouro, margem esquerda do sentido
bairro/centro, cruzamento com a Rua Dr. Moretz Shons com Avenida Painguás; 24)
– Indicação nº 363/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que determine a construção de “balanços” no percurso da Estrada do
Mamonal, onde existem cruzamentos com acessos para áreas rurais, intimando os
proprietários para que não joguem águas pluviais para a estrada, sob pena de
sofrerem com as multas previstas na Legislação Municipal; 25) – Indicação nº
364/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova análises técnicas necessárias para a realização de obras em nosso
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município, evitando-se assim acidentes como o ocorrido na Avenida Juca Costa,
próximo à antiga FEPASA; 26) – Indicação nº 365/2006 de autoria da Vereadora
Cristina Aparecida Batista, para que coloque brinquedos na praça do Jardim
Anversa; 27) – Indicação nº 366/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que promova a manutenção das estradas rurais de nosso município;
28) – Indicação nº 367/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
para que tome urgentes providências com relação à falta de vagas nas Creches
Municipais, bem como estude possibilidade de firmar parcerias com empresas do
município para criação de creches que servirão às suas trabalhadoras; 29) –
Indicação nº 368/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que promova o reparo no leito asfáltico esburacado, presentes nas ruas do
Jardim São Valentim e Jardim das Laranjeiras, antes mesmo do recapeamento que
se dará no próximo ano; 30) – Pedido de Informações nº 57/2006, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre a remuneração dos profissionais
do ramo da engenharia, arquitetura e técnicos do quadro funcional da Prefeitura
Municipal; 31) – Pedido de Informações nº 58/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, referente à municipalização do trânsito em nossa cidade;
32) – Pedido de Informações nº 59/2006, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, referente à municipalização do ensino em Pirassununga. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos: 33) – Requerimento nº
257/2006 de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para
ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 82/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito suplementar no
orçamento vigente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP,
conforme especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos;
34) – Requerimento nº 258/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito
por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
85/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar suplementação de
dotação orçamentária para atender despesas da rede de ensino e saúde do
município, no valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais). Aprovado por
unanimidade de votos; 35) – Requerimento nº 259/2006 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que o Sr.
Prefeito Municipal encaminhe a esta Casa 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 36) – Requerimento nº 260/2006 de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, congratulando-se
à Rádio Piracema FM pela excelente cobertura dos Jogos Varzeanos 2006.
Aprovado por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 261/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
congratulando-se à EMEIEF “Catharina Sinotti”, pela realização do “II Jogos da
Amizade”. Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 262/2006 de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais sete
edis, congratulando-se à todos os professores do nosso município pela passagem
de mais um 15 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 39) –
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Requerimento nº 263/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e
subscrito por mais sete edis, a ser encaminhado ao Diretor Executivo da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação – FDE, para que verifique a possibilidade de
informar os trâmites para a construção de uma cobertura na quadra poliesportiva da
E.E. “Prof. Paulo de Barros Ferraz”. Aprovado por unanimidade de votos; 40) –
Requerimento nº 264/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por
mais sete edis, congratulando-se ao Artista Plástico Carlos Eduardo Zornoff, pela
conquista do 1º Prêmio Aquisitivo da XV edição do Salão Brasileiro de Belas Artes
de Ribeirão Preto. Aprovado por unanimidade de votos; 41) – Requerimento nº
265/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Sr. Silvio Mangetti. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Edgar
Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador inscrito. Manifestou-se o
Vereador inscrito, José Arantes da Silva: “Hoje estamos passando nesta Casa uma
votação sobre o Veto do teste da orelhinhas, que eu gostaria de explanar aos
senhores Vereadores e pedir que votem contra o veto. A dúvida maior é que este
Projeto de Lei, do teste da orelhinha tenha custo para o município, coisa que não é
verdade. Antes de mais nada quero dizer especificamente sobre o teste da
orelhinha. Temos aqui um folder que nós já entregamos a semana passada: 'A
triagem auditiva neonatal, conhecida como teste da orelhinha, é um exame que visa
prevenir e detectar a surdez em recém-nascidos e deve ser feito até seus primeiros
trinta dias de vida, realizado por fonoaudiólogos durante o sono natural do bebê.
Não causa nenhum tipo de dor ou incômodo à criança. É um exame muito
importante para seu filho pois, a cada dez mil testes do pézinho, um bebê
demonstra alteração, ao passo que a cada dez mil testes da orelhinha, trinta bebês
demonstram alteração. Informe-se sobre o teste da orelhinha e garanta um bom
desenvolvimento auditivo e intelectual para seu filho'. O meu Projeto de Lei é muito
simples; diz o artigo primeiro: 'Ficam as maternidades e estabelecimentos
hospitalares e congêneres, no município de Pirassununga, obrigados a realizar
exames de emissão otoacústica em todos os nascidos vivos'. Logo a seguir,
parágrafo único: 'Em caso de inexistência de aparelhos específicos, fica obrigada a
informar à parturiente os locais para realização do exame, previamente cadastrados
pela Secretaria Municipal de Saúde'. Ora, todos os consultórios e locais de exame
médico têm obrigatoriamente que ser cadastrados na Secretaria Municipal de
Saúde. Então, não é uma obrigação estritamente da Santa Casa. Ou ela faz o teste
ou informa o local aonde a mãe pode levar a criança. São as duas condições, que
não dá custo pra mãe. Segunda coisa importante, nós temos aqui, até o meu
conhecimento, que duas fonoaudiólogas, Dra. Maira, que já faz esse teste para os
conveniados da UNIMED, que já compra esse serviço dela; e a Dra. Cláudia
Valsecchi. Recebi um pedido da Dra. Cláudia Valsecchi dizendo: 'Arantes, procure
colocar logo esse teste porque já estava para colocar o teste. Quanto mais rápido
você colocar é melhor, porque eu recebo pelo SUS, o SUS me paga se houver lei
municipal para isso'. Então, baseado nessas informações é que nós fizemos esse
Projeto de Lei e, definitivamente, em Leme já funciona assim. Como Leme já tem o
teste da orelhinha aprovado, então ela recebe, a Cláudia, recebe do SUS. Então, é
somente uma questão de transformarmos esse exame em lei municipal. Não gera
custo para o município”. Aparteou o Vereador Valdir Rosa: “O alcance social desse
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programa é extraordinário; eu discordo de Vossa Excelência quando está
enfatizando que não vai gerar custo pra municipalidade. Mesmo que gere custo pra
municipalidade, é importante esse teste. Se a Prefeitura tiver que fazer algum
esquema realmente de ter que desembolsar, nós estamos aprovando tudo do Sr.
Prefeito Municipal nesta Casa; tem mais suplementação de verba hoje, onde ele
está gastando dinheiro onde ele bem entende. Nós não estamos falando não pra
ele; nós estamos colaborando com a Administração; ele está administrando de
acordo com sua capacidade e seu entendimento. Então, mesmo que esse teste
venha a ter algum custo pra Prefeitura, entendo que a Prefeitura tem obrigação de
arcar com esse custo e dar essa segurança para as nossas crianças recémnascidas. O meu voto será favorável a Vossa Excelência”. Voltou com a palavra o
Vereador José Arantes da Silva: “Muito obrigado, Valdir”. Aparteou o Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Concordo inteiramente com as palavras do
Vereador Valdir Rosa. Mesmo se tiver que fazer um convênio ou algo parecido, isso
é de muita importância para a população pirassununguense. Então, este Vereador
vota contra o Veto do Prefeito. Estou de acordo com o Vereador Dr. Arantes”.
Aparteou a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Muito mais importante que
uma medicina curativa, é a preventiva. Nós estamos lutando desde o ano passado
para que o município venha implantar um programa de saúde auditiva aqui. Para
isso existe até recurso federal, se quiserem implantar, como são os serviços de
saúde mental, os CAPS. Mas, muito mais importante é a prevenção. Então, o
senhor está de parabéns; também vou votar contra este Veto do Prefeito porque,
quem está na área da saúde como nós, sabemos que prevenir é muito melhor que
remediar. E se você não dá condições pra prevenir, fica muito mais caro para o
município ter que tratar. Estou com o senhor”. Continuou com a palavra o Vereador
José Arantes: “É assim que temos que nos preocupar, porque os casos agudos,
quando você previni, tem um custo até; não estou falando no meu projeto; estou
tentando, de uma maneira legal, pra poder aprovar. Agradeço imensamente a
compreensão dos senhores Vereadores. E mais, vejo também que às vezes, como
por exemplo, estando aqui na audiência pública da gestão da saúde, o município
tinha opção de comprar um mamógrafo, que serve muito bem toda população para
fazer o preventivo de câncer, em torno de cem mil reais. Mas, por uma opção,
segundo o que está escrito aqui nos anais desta Casa, se é que ficou gravado, o
Secretário da Saúde achou por bem comprar um mamógrafo de duzentos e
quarenta mil reais. Cem mil reais de diferença é muita coisa pra investir em tantos
projetos, eliminar aquela fila que temos lá, que falei a primeira vez, conversamos
com os radiologistas; estava presente o Sr. Edgar, chamamos o Secretário, ficou
tudo certo e, de repente, não sei o que aconteceu, que por quatro mil reais mensais
resolveria aquela fila lá. Falei: não vou bater em ponta de faca porque não dá”.
Aparteou o Vereador Valdir Rosa: “Com relação àquelas filas no Raio-X, este
Vereador colocou uma emenda no Orçamento; trinta e seis mil reais anuais que,
simplesmente, acabam com aquele problema; trinta e seis mil reais dispendidos
pela Prefeitura Municipal pra não termos mais filas no Raio-X nosso; nada mais do
que isso. Só a diferença desse aparelho já dá mais do dobro para acabarmos com
aquela fila do Raio-X”. Concluindo, o Vereador José Arantes declarou: “Gostaria de
pedir mais uma vez, além do apoio que os senhores já me deram aqui, que sejam
compreensivos com isso que vamos votar, que é o Veto do teste da orelhinha.
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Obrigado, Sr. Presidente”. Com a palavra, o Vereador inscrito Sidnei Aparecido
Pires: “Queria fazer um agradecimento. Usar da palavra para agradecer a todos que
contribuíram para este momento especial. Primeiro lugar a Jesus Cristo que nos
ilumina no caminho e dá força na caminhada. Em segundo lugar, gostaria de
agradecer minha esposa, Bernadete, que está presente, uma lutadora incansável,
que muito contribuiu para este êxito. E para nós é uma grande alegria. Também a
minha mãe, dona Maria, a minha sogra, dona Ester, os filhos, os genros, a todos os
amigos que acreditaram e ajudaram a levar a bandeira até o fim, o qual nos deu
essa vitória. Não vou citar nomes para não desmerecer ninguém; aos moradores da
nossa querida Vila São Pedro, nossa região de base, Vila Brasil e a todas as partes
da cidade; Sítio Botafogo, onde eu nasci, e os bairros adjacentes. Meu muito
obrigado e prometo honrar cada voto com trabalho e dedicação. Neste momento,
coloco-me à disposição de todos os pirassununguense; embora seja este um
período curto, estaremos de luta travada em prol do povo de nossa querida
Pirassununga. Fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado e que Deus
ilumine a todos”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves: “Gostaria de parabenizar o Vereador Sidnei, que com toda sua
humildade, sei também de sua luta para chegar a esta Casa de Leis. Vamos dar
início falando hoje sobre o Plano Diretor. Quanto ao perímetro urbano deste
município, este Vereador hoje esteve na Secretaria de Planejamento, conversando
com o Secretário de Planejamento, estive no Escritório do Plano Diretor; quero
tranqüilizar os proprietários. Estamos aqui com o perímetro urbano, o Projeto,
estamos tranqüilizando os proprietários da zona rural que continuarão pagando o
INCRA. Somente passaram a pagar IPTU quando o local estiver com toda
infraestrutura: água, esgoto, energia elétrica, drenagem urbana, coleta de lixo, etc.
Dentro deste Projeto, com o novo perímetro urbano, está programado o
desenvolvimento e o crescimento de nosso município ordenadamente, com anéis
viários, ciclovias, calçadas para pedestres, com acessibilidade para deficientes,
idosos, arborização e toda infraestrutura adequada, sem prejuízo para os
moradores dessa área abrangente. Então, quero aqui dar tranqüilidade a todos
aqueles moradores da zona rural, lá em direção ao Jardim Ferrarezi, à família
Ferrarezi, seguindo lá em direção ao Renascer. Então, quero dar toda tranqüilidade,
que eu fui ao Escritório do Plano Diretor discutir esse assunto hoje. Estive lá com o
Professor Fausto Victorelli, discutimos sobre este assunto; então, estamos aqui
trazendo tranqüilidade para todos os moradores daquela localidade que não vão
pagar o IPTU e pagarão o INCRA, enquanto não tivermos lá os loteamentos com
toda infraestrutura adequada. Este perímetro urbano está sendo ampliado de
maneira que a cidade cresça e se desenvolva para que não fiquemos um corredor
em direção à Cachoeira. Então, aqui está o Projeto; está dentro do Plano Diretor, o
perímetro urbano, está à disposição de todos os demais Vereadores. Em relação à
municipalização do trânsito, venho dizer que Porto Ferreira, Leme, Limeira, Santa
Cruz da Conceição, São João da Boa Vista, Araras, Araraquara e muitos municípios
já estão organizando seu trânsito. O trânsito em Pirassununga hoje está um caos,
porque no momento de pico, quem vai pra zona norte, sente as dificuldades naquele
trevo; quem vai pra zona sul, sente dificuldade naquela rotatória; são aquelas filas
constantes. Nós temos que organizar o trânsito; para isso, já se encontra aprovado
no Denatran – Departamento Nacional de Trânsito, dependendo somente do
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Executivo. Então, estou fazendo esse pedido de informações para que possamos
ter mais empregos na cidade. A municipalização do trânsito, nós vamos ter agentes
de trânsito, vamos ter dez a quinze mais empregos. Não é como a municipalização
do ensino, que veio trazer intranqüilidade, muito desagradável para todos os
professores de Pirassununga, tenho certeza disso”. Aparteou o Vereador Valdir
Rosa: “Que fique bem claro e evidenciado que esta Casa já aprovou a
municipalização do trânsito há quase quatro anos ou mais. Depende única e
exclusivamente do município regulamentar essa Lei e colocar em funcionamento.
Esta Casa, quase já há quatro anos, cumpriu sua obrigação. Não sei porque a
Prefeitura vem adiando essa regulamentação do trânsito da nossa cidade”. Voltou
com a palavra o Vereador Antonio Carlos: “Os próprios Vereadores, que somos
praticamente dos quatro cantos da cidade, sabem como está desorganizado. E
hoje, quando chego em Limeira e estaciono meu carro, tenho direito a ficar quinze
minutos estacionado, posso entrar e sair de uma casa comercial com tranqüilidade
porque ali tem realmente agentes que passam e deixam uma plaqueta marcando o
horário que entrei; tenho quinze minutos pra entrar, fazer um pagamento e sair; se
eu for ficar mais tempo, mais horas; então, temos que sentar pra nos organizarmos
pra não deixar o carro parado, estacionado num local central, onde pessoas vêm
dos bairros da periferia e demais bairros, querem estacionar e não tem
estacionamento porque temos hoje estabelecimentos comerciais, bancários, que
deixam seus carros, infelizmente, o dia todo estacionado. Então, temos que nos
organizar; isso acho muito importante porque o trânsito de Pirassununga está
totalmente desorganizado; e acho que é muito importante esse planejamento na
sinalização do trânsito em toda cidade, em todo município; as esquinas perigosas,
estudar melhor, o fluxo de carros com mais tranqüilidade, principalmente nos
momentos de pico. Venho parabenizar que hoje, passando pela rua dos Andradas
com a Painguás também, a sinalização está sendo feita naquela esquina que,
realmente, é muito perigosa, a qual solicitamos. E muitas solicitações nossas,
infelizmente, vem sendo feita e executada mas só depois de certo período. E nós
vamos continuar aqui pregando, falando, cobrando e ajudando a Administração
Municipal; o único objetivo nosso é ajudar nosso Executivo pra que ele possa
trabalhar cada vez melhor. Mas também, quando se é muito afoito, quer se correr
muito, temos prejuízos. A semana passada, em frente à Fepasa, onde eu falei: se
uma torneira estiver aberta, despejando água sobre uma pia, um litro por hora, se
eu colocar uma vazão com meio litro por hora, depois de duas horas essa pia vai
transbordar. Então, é muito importante que se estude todo município. Porque,
nobres Vereadores, Sr. Presidente, Mesa e público presente, a verdade é uma só;
quando se executa uma avenida, tira-se a permeabilidade do solo; tirando-se a
permeabilidade do solo, aumenta-se o volume de água. Parabenizo sim pelas obras
do Executivo, mas temos que pensar no outro lado também, bem planejado,
principalmente na drenagem urbana. E quando estamos construindo cada casa,
tiramos também parte da permeabilidade do solo. Estamos construindo um
supermercado grande na zona sul também, sabemos disso, lá onde estava a
Cerâmica Juca Costa. Quando se coloca alguma coisa sobre o solo, nós também
estamos praticamente tapando a permeabilidade do solo, que se absorve água
através de gramas e da própria terra. Então, se eu tenho um terreno de trezentos
metros quadrados e construo sobre o terreno os trezentos metro quadrados, esse
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volume de água vai correr para a calçada. Vocês imaginem um bairro que tem
cinqüenta lotes, sem nenhuma construção; de repente, temos lá cinqüenta
construções. Então, vamos dar um exemplo: se cada casa praticamente construir
cinqüenta por cento do lote, nós temos cinqüenta por cento de permeabilidade;
significa que cinqüenta por cento de água vai para a drenagem urbana. Essas são
as preocupações que estamos tendo e houve um rompimento porque, infelizmente,
foi feito um serviço às pressas; temos que dizer a verdade e temos que fazer uma
drenagem como se fosse um espinhaço de peixe, distribuindo a água para os dois
lados, porque Pirassununga está no alto, temos o Ribeirão do Ouro, o Córrego do
Andrézinho e lá embaixo temos o Laranja Azeda. Então, temos que distribuir e
temos que ter um projeto de todo município, bem planejado, pra dar seqüência em
termos de futuro. Foi colocado o paralelepípedo, retiraram e recolocaram;
infelizmente, vocês sabem o que aconteceu nas imediações da Duque de Caxias,
tem o bar Marabá, ali tinha o Posto Brasil, tem uma Farmácia também em direção à
Fepasa, naquela região, a primeira chuva, vocês viram o que aconteceu. E não é só
lá”. Aparteou a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Fizemos um pedido de
informação referente às obras que foram feitas na Fepasa; quando chegou essa
resposta, todos sabem da minha indignação; agora eu entendi porque é que as
minhas perguntas não foram respondidas”. Finalizou seu pronunciamento o
Vereador Antonio Carlos: “Acho que toda família faz um planejamento, ela não vai
errar no dia de amanhã. Então, temos que preparar a cidade; não é só o visual; o
visual é importante, mas tem que ser um visual concreto, com durabilidade. Ainda
não começaram as chuvas; chuvas virão e não estamos aqui pra criticar ninguém;
estamos aqui pra ajudar, colaborar e contribuir. Estamos falando isso desde janeiro
de 2005, em planejamento, projetos e drenagem urbana; falamos isso
constantemente; e quem paga tudo isso é o povo, somos todos nós. Esse dinheiro
poderia estar sendo gasto em remédios pra atender o social em nosso município; é
só um exemplo. E parabenizo o Dr. Arantes, vou votar contra o Veto; parabenizo o
Valdir Rosa, quando deu aquela colocação que na explicação pessoal, no final, que
este Vereador sempre se inscreve no começo e de repente pode ser citado e terá
direito a um aparte. Então, faço questão de parabenizá-lo que acho também muito
importante. Estamos aqui para discutir, debater, para que nosso município cresça e
desenvolva cada vez mais. O que tenho a dizer aqui também é aquela passagem do
Jardim do Lago que vai para o Jardim Rosim, nós observamos que tem uma
passagem que está na escuridão. E ali passam alunos todas as noites; tornou-se
um local perigoso; tem uma propriedade do lado que parece que é particular;
solicitaria então que o nobre Vereador Bilo entrasse em contato já com o nosso
Executivo, para que tome as devidas providências quanto ao proprietário para que
se faça o fechamento daquela área, um belo alambrado, pra se isolar e não ter
perigo de algum bandido ficar escondido e pegar uma criança, uma jovem ou um
jovem traiçoeiramente. Vocês sabem que o crime está aí à solta. Então, para maior
segurança dos moradores da zona leste da cidade, solicito isso aí e, se possível
também, como aquela comunicação está numa propriedade particular, que se
coloque uma luminária de um lado e uma do outro lado para que se ilumine um
pouco para que se possa passar por ali à noite”. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Nelson Pagoti: “Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Vereador
Sindei Pires, que está tomando assento nesta Casa hoje por um período de trinta
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dias, em substituição ao Vereador Juliano Marquezelli. Parabéns, seja bem vindo
nesta Casa de Leis; que Vossa Excelência mostrará à sua comunidade o trabalho
que Vossa Excelência tende a desenvolver tomando assento nesta Casa. Com
relação aos bolsões escuros, nós estivemos conversando na Secretaria, juntamente
com o Prefeito, está no departamento da Secretaria do Professor Fausto Victorelli,
um estudo para que possa fazer um orçamento junto à Eléktro para solucionar todos
os bolsões escuros de nossa cidade. Isso é só questão de tempo; a gente está
empenhado; temos levado as reivindicações de Vossas Excelências ao Governo,
mas demanda um pouco de tempo. Isso nós iremos cobrar já de imediato também.
Quero parabenizar o Vereador Valdir Rosa com esse Projeto de Lei para que dê o
aparte quando a gente é citado; a gente fica, às vezes, atado e não pode responder
ao colega quando é citado na explicação pessoal”. Aparteou o Vereador Valdir
Rosa: “E a essência deste Projeto é exatamente também pra evitar aquela correria
ou alguém, e sempre, quando tem a caneta na mão, marca por último. Então, agora,
com este Projeto, não vai haver aquela correria, porque ao ser citado qualquer
colega poderá responder, mesmo direta ou indiretamente. Quanto aos bolsões
escuros, qual Secretaria que está o projeto?”. Respondeu o Vereador Nelson
Pagoti: “É um estudo pra fazer um projeto geral para a cidade. Está na Secretaria
do Planejamento”. Continuou o Vereador Valdir Rosa com o aparte: “Então, só a
semana que vem”. Voltou com a palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Mas está na
Secretaria. Vossa Excelência não pode criticar porque foi um eterno defensor desse
Secretário quando era Prefeito. Com relação à galeria de águas pluviais, Vossas
Excelências têm que entender que o Governo que mais investiu em galerias de
águas pluviais é o atual Governo, porque a cidade já tem um certo crescimento e
carece de galerias de águas pluviais. Isso está causando até um transtorno para os
munícipes, mas o Prefeito tem investido e muito nas galerias de águas pluviais, na
Vila Pinheiro e vai até a Capitão Antonio Joaquim Mendes. Agora, com relação ao
trecho da Fepasa, que foi feito às pressas, acho que quando se trabalha de vagar é
porque os funcionários não querem trabalhar; e quando se trabalha de pressa, tem
ordem, o Prefeito está atropelando. Acho que foi até um motivo de citar o nome
deste Vereador numa emissora de rádio, quando nós convidamos Vossas
Excelências quando da realização daquela obra, que fossem lá visitar in loco para
que, se houvesse uma possível denúncia, Vossas Excelências estariam a par do
trabalho realizado; e até num programa de rádio disse que este Vereador falou até
sarcasticamente com Vossas Excelências; eu gostaria que vocês tivessem
lembrança do meu posicionamento; acho que sempre respeitei vocês, nunca abusei
da posição de líder, desde quando nós éramos na outra legislatura, onde tínhamos
a maioria, nós sempre respeitamos os Vereadores; está aí a ata, nós vamos
levantar e vamos levar até aquela emissora para que o entrevistador leia na
íntegra”. Aparteou o Vereador José Arantes da Silva: “Gostaria de lembrar que com
muito respeito ao seu pedido, e falei isso também na rádio, no dia seguinte do seu
pedido eu estava andando lá para apreciar, conforme Vossa Senhoria pediu. E nós
não levamos como um pedido sarcástico; o senhor sabe bem disso,
particularmente; se existiram alguns comentários, sempre saem aí na mídia, a gente
não pode responder sobre isso. Só isso; obrigado”. Continuou com a palavra o
Vereador Nelson Pagoti: “Me causou estranheza porque eu sempre respeito os
nobres companheiros, porque acho que aqui é uma Casa de Leis e temos que
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trabalhar com seriedade; brincadeiras à parte, fora do Plenário, mas no Plenário
vocês sabem minha postura e que respeito Vossas Excelências”. Aparteou o
Vereador Antonio Carlos: “Este Vereador, primeiro sou um profissional, sou
engenheiro, tenho minha profissão, agora estou falando aqui como Vereador. Acho
que os Vereadores estão aqui para acompanhar, analisar e pedir informações.
Agora não compete ao médico fazer o cálculo de uma drenagem urbana de uma
cidade, bem como a um comerciante, a um advogado, industrial, um representante
de entidade de bairro. Compete a uma equipe técnica. Agora, nós, Vereadores, não
somos obrigados a fazer todos os cálculos. Este Vereador, desde o início, vem
dizendo: antes de executar qualquer obra, todos aqui são testemunhas, vamos
elaborar um projeto para depois executar a obra. E quando se executa um projeto
de drenagem urbana, sabemos que tem que fazer todo cálculo, qualquer índice de
águas pluviais, por maior que seja a quantidade, com segurança, pra que não
ocorra amanhã ou depois gastos indevidos como ocorreu, infelizmente; que ocorreu
e todos são testemunhas aqui. Este Vereador passou por lá, fez várias fotografias,
quando estavam fazendo as guias lá também, vi várias guias em estados que não
deveriam estar; estou com as fotografias, mostrei aos Vereadores, acompanhei
nesse aspecto. Agora, este Vereador não é fiscal de obras; este Vereador não está
lá pra isso; e nós não estamos aqui pra isso. Compete ao Executivo executar e não
a nós, Vereadores, executarmos. Quero deixar isso bem claro para que não venha
amanhã dizer que nós somos obrigados a ficar por exemplo na zona rural correndo
os oitocentos quilômetros de estradas para saber o que está acontecendo, que não
temos tempo pra isso; muito menos quando era Secretário de Obras, que eu corri
naquela ocasião, não foi do dia pra noite; levei quase um ano para conhecer a zona
rural todinha. Não é fácil, mas compete à equipe do Executivo e não aos
Vereadores”. Voltou com a palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Nobre Vereador,
com relação ao que houve na Fepasa, nós entramos em contato com o
Superintendente do SAEP; ele nos disse que foi uma bolsa que estourou, onde
ocasionou aquela danificação do asfalto naquela localidade”. Aparteou o Vereador
Valdir Rosa: “Com relação ao que ocorreu na Fepasa, participei de um programa
essa semana e antes que eu entrasse no ar estava o Superintendente do SAEP. E
o mesmo estava indignado com a presença do Vereador Carlão e do Vereador
Arantes lá fiscalizando aquela obra e pelos comentários que fizeram. O senhor
precisava ver a indignação do Superintendente do SAEP, achando que os
Vereadores não tinham direito de ir lá, se colocando como um supra-sumo.
Inclusive, sugeri ao nobre colega Carlão e Dr. Arantes que ouçam aquela fita
porque, inclusive, o Superintendente pegou pesado, entrando até no mérito da
escolha do próximo presidente desta Casa, fazendo conjunturas, inclusive mexendo
com a saúde das pessoas. Apesar de ser do PMDB, ele estava mais bicudo do que
tucano aquele dia lá. Então, sugeri que eles ouçam realmente. E eu disse a ele,
quando entrei no ar, dizendo que ele tem um cargo em comissão; ele está lá por
uma benevolência do Prefeito Municipal. O Vereador Carlão e o Vereador Arantes
estavam lá porque foram colocados pelo povo lá”. Retornou o Vereador Nelson
Pagoti: “Vossa Excelência tem toda razão porque fomos escolhidos pelo povo e
temos quatro anos de mandato; o cargo de Secretário é um cargo que, como eu
sempre disse aqui, pode anoitecer Secretário e amanhecer desempregado. Isso não
ocorre com os Vereadores; o Vereador tem sim direito de fiscalizar e usar da
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Tribuna para fazer suas críticas, ou sejam construtivas ou para vivenciar as
irregularidades que estejam ocorrendo. Quando se falou também aqui, até o
Vereador Valdir Rosa, que a quatro anos foi aprovada a municipalização do trânsito,
realmente foi, mas só agora que o Prefeito está colocando em prática. Tanto é que
já foi aprovada no JARI, também em Brasília, e os Guardas Municipais estão sendo
treinados para se transformarem em agentes, porque o Guarda Municipal não pode
fiscalizar o trânsito e sim só o agente de trânsito. Tenho mais algumas
considerações, mas usarei da Explicação Pessoal. Muito obrigado”. Não havendo
mais Vereador inscrito, passou-se para a Ordem do Dia. Neste momento, o
Vereador Nelson Pagoti requereu a suspensão da sessão por 5 (cinco) minutos,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos. Reabertos os trabalhos, passou-se à
Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 82/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a
abertura de crédito suplementar no orçamento vigente do Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga – SAEP, conforme especifica e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos; 02) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
85/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar suplementação de
dotação orçamentária para atender despesas da rede de ensino e saúde do
município, no valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais). Aprovado por
unanimidade de votos; 03) – Discussão e Votação Única do Veto Total aposto pelo
Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 66/2006, de autoria do Vereador Dr. José
Arantes da Silva, que visa obrigar as maternidades e estabelecimentos hospitalares
congêneres do Município de Pirassununga, realizar exames de emissões
otoacústicas em todos os nascidos vivos. O Sr. Presidente informou que é
necessário maioria absoluta para rejeição do Veto. Em discussão e votação única, o
Veto foi rejeitado por unanimidade de votos (9 x 0); 04) – Segunda Discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 08/2006, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a implantação do loteamento Empresarial e Industrial no município de
Pirassununga – SP, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos;
05) – Primeira 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
discussão, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: Eu
gostaria de reforçar mais uma vez que este Projeto não vai trazer prejuízos a
nenhum proprietário dessa ampliação do perímetro urbano, porque isso aí é a
tendência normal do desenvolvimento e crescimento do nosso município, onde,
futuramente, teremos avenidas, como acabei de dizer nas minhas palavras
anteriores; então, estou aqui para tranqüilizar todos aqueles moradores daquela
área, ligada ao Ferrarezi pra frente, que vai até o Renascer. Gostaria também de
deixar bem claro que este Projeto é para que não tire a característica do nosso
município de crescimento; que ela possa crescer de uma maneira onde possamos
ter anéis viários, ligando todos os bairros, passando por trás do nosso 2º R.C.C..
Somente isso, tranqüilizando os moradores”. Em primeira votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 07/2006 foi aprovado por unanimidade de votos; 06) – Primeira
Discussão do Projeto de Resolução nº 02/2006, de autoria do Vereador Valdir Rosa,
que visa alterar o artigo 94 da Resolução nº 165, de 13/04/2005. Aprovado por
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unanimidade de votos. 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 Nelson Pagoti: “Nós fizemos um
requerimento aqui congratulando com o Carlos Zornoff, onde ele esteve
participando no XV Salão Brasileiro de Belas Artes, em Ribeirão Preto, onde foram
alguns estados inscritos, entre eles o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Dentre esses inscritos,
foram oitenta e três artistas e trinta e quatro obras selecionadas. E ele conquistou o
primeiro prêmio aquisitivo na página quatro desta revista, que eu gostaria de passar
para o público, para vocês verem a qualidade desse trabalho desse artista, que
realmente está levando o nome de Pirassununga quando das suas participações,
trazendo prêmios constantes para nossa cidade. São essas as minhas palavras e
gostaria primeiramente de passar para os Vereadores e depois passar para o
público, para que veja a capa e também na página quatro, onde está ilustrado seu
prêmio”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves:
“Quanto à drenagem urbana, tenho uma foto tirada hoje, às quatorze horas. Dr.
Arantes, isso é muito importante; está aqui, é na Rua Dr. Moretz com a Avenida
Painguás. Ali tem uma caixa de inspeção aberta pelo SAEP porque, nesta inspeção
de águas pluviais, a água com a pressão que vinha da Fepasa estava saindo. Eles
abriram pra fazer retificação naquele local. Então, quero deixar bem claro que este
Vereador está percorrendo a cidade, observando tudo aquilo que está sendo feito.
Elogio o trabalho sim, como também as críticas são construtivas, para que isso aqui
não venha realmente ocorrer mais, porque, às vezes, essas obras às pressas
acabam acarretando gastos, como estamos vendo aqui, observando. Esta Câmara
é justa; como podemos ver aqui hoje, nós já aprovamos aqui em regime de urgência
o Projeto de Lei nº 88/2006, do Executivo, pra autorizar verba de crédito
suplementar no orçamento vigente do SAEP, conforme especifica e dá outras
providências. Como também, com todo prazer, para a Secretaria de Ensino, que
sou ligado muito ao ensino, tem que ter verba e nós aprovamos aqui hoje,
mostrando que estamos dando toda força ao Executivo, porque se estamos aqui
trabalhando politicamente, poderíamos estar barrando certas coisas, mas a Câmara
não barra nada; o que é bom nós aprovamos; isso quero que fique bem claro aqui.
Em relação ao artista Carlinhos Zornoff, parabéns! É um amigo, é um artista nato,
conhecido em todo Brasil, até no exterior. Parabéns, Carlinhos! Continue assim que
você vai chegar muito longe ainda. Temos aqui também que tomar providências
quanto ao Horto Municipal, que o portal de entrada já está quase que praticamente
no chão, por falta de manutenção. Este Vereador já falou muito; se vocês passarem
por lá verão e podem observar que os eucaliptos daquele portal bonito, infelizmente,
por falta de manutenção, nós vamos perder aquele portal que lá está. E o Horto
Municipal também, temos observado que existe, nas proximidades da Redenção,
onde era a antiga indústria Mancin, várias vezes já foram construídos ali locais para
guardar animais, construções indevidas. Então, precisamos o quanto antes tomar
providência no cercamento do Horto Municipal de Pirassununga. Em relação à Lei
5.194/66, do sistema CONFEA-CREA, falei também sobre os profissionais da área
técnica, em relação que temos um quadro funcional com diversos profissionais no
ramo de engenharia, arquitetura e técnicos na Prefeitura Municipal. Considerando
esta Lei, que rege o pagamento desses profissionais, foi recepcionada pela
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Constituição Federal de 88. Diante das considerações, solicito que seja
encaminhado ao Prefeito esse pedido de informação. Não estou preocupado só
com esses profissionais, como já falei aqui desde o início da reestruturação salarial
e do salário que é pouco para nosso funcionário, que está trabalhando hoje duas
vezes mais, como dizem aí, como o próprio Bilo vem dizendo; não adianta correria;
tem que se fazer as coisas, mas como devem ser feitas dentro da tecnologia.
Estamos aqui em mãos com aquele pedido da municipalização do trânsito, da qual
já citamos no início. E aqui estamos dizendo também em relação aos professores,
estamos parabenizando todos os professores da área de ensino em nosso
município, tanto estadual, como também municipal. E também dando os parabéns à
APEOESP. Este Vereador sempre estará ao lado da educação, porque a educação
é tudo; vem de berço, vem das crianças. Então, parabenizo todos os professores e
professoras de Pirassununga. Estamos aqui também, no bairro do Mamonal, nós já
falamos; estão todas as fotos aqui; se não tomarmos cuidado com a devida
drenagem urbana, em relação àquela nova avenida que foi asfaltada, as águas
pluviais poderão destruir aquela avenida. Na sessão passada dei colocações
importantes. Na rua Antenor Pereira com a Rua Siqueira Campos, no Jardim
Morumbi, as fotos estão aqui também, nós temos que reparar e fazer correções
devido a erosões grandes que tem naquela localidade. Em relação à Fepasa, já
comentei; está aqui, prejuízo para o município também. Na Avenida Felipe Boller;
temos já também falta de drenagem, onde as águas, nas proximidades da SP-225,
está com erosões também. Pudemos observar, tem fotos aí para verificar. E temos
aqui erosão no Ribeirão do Ouro também, porque à medida que a água pluvial que
está descendo para o Córrego Ribeirão do Ouro, o que está ocorrendo? Nós vimos,
observamos, passando pela avenida nova, que foi feita agora e está muito bonito o
visual, nós temos curvas de nível, umas duas ou três, para que então essa água
fosse desviada; essa água vai dar a volta e vai acabar adentrando o Córrego
Ribeirão do Ouro; a água da Fepasa vai descer, o Ribeirão do Ouro vai transbordar;
essa água que dá acesso ao Ribeirão do Ouro, transbordando o Ribeirão do Ouro,
essa água vai ser interrompida e vamos continuar com problemas na drenagem
urbana em Pirassununga. Temos aqui também, nas proximidades da transportadora
Salviatto, quem adentra aquela avenida SP-225, não tem nenhuma sinalização e
aquele local também está mal conservado; estamos pedindo uma conservação e
que coloque uma placa “PARE”, que é muito importante, porque aquele local é
perigoso; ali temos acesso para Aguaí e Analândia, então é muito importante a
colocação dessas sinalizações naquela localidade, para que não ocorra nenhum
acidente; depois que ocorreu, não adianta falar mais. E também naquela localidade,
já do outro lado da pista, que dá acesso à zona rural, estamos com uma erosão que
poderá corroer a pista por baixo e ocasionar algum acidente; estão aqui as fotos;
estamos encaminhando tudo isso ao Executivo Municipal. E aqui, mostra também
nesta foto, a ponte do cruzamento da Painguás com a Dr. Moretz; se alguém passar
por lá vai verificar que estamos pedindo que se arrume a calçada que teve uma
erosão muito grande em frente àquele restaurante que fica na esquina ali; do lado
contrário temos o Lago Municipal e ali então deveria ser feita uma proteção, porque
ali tem muitos jovens, muitas famílias que param ali, param o carro do outro lado e
transitam pra ir aos restaurantes que ali existem. Temos que tomar cuidado porque
o que fizeram lá, me desculpem, é uma gambiarra; fizeram um amontoado de
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pedrisco, resto de asfalto, como protegendo um pouco aquela localidade, porque
não foi bem organizada e não foi bem planejada, e nós não temos um planejamento
adequado para drenagem urbana de nosso município; e este Vereador vem falando
isso constantemente. No momento é só o que tenho a dizer. Acho que estamos aqui
pra ajudar, colaborar, dentro dos nossos conhecimentos; cada um de nós temos
nossas funções e estamos aqui para colaborar e contribuir com toda população.
Confio em todos os Vereadores; sei que não estamos aqui pra brincar. Vereadora
Marcia, fiquei muito triste hoje quando você me disse em relação que você, quando
retornou à Prefeitura para seus trabalhos, não sabia para onde ir; isso pra mim
jamais deveria ter acontecido, desculpe a franqueza; isso, pra mim, é algo de
revanchismo. Isso não deveria ter acontecido, porque você saiu com uma missão de
ser candidata a Deputada Estadual, pra lutar pelo município de Pirassununga.
Quando você retornou, é concursada, tem direito, é uma profissional, não deveria
nada disso ter acontecido; você não sabia qual caminho tomar e qual direção. Eu,
desde já, estou do seu lado e não gostei nada do que foi feito. Fiquei muito triste
com isso. Agradeço a oportunidade, nobre Presidente, e estamos aqui sempre à
disposição. Que Deus ilumine a todos nós, todos os presentes; tenha uma boa
semana”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto:
“Também quero cumprimentar o nobre Vereador Sidnei Pires, e uma coisa que me
chamou atenção na sua fala é o apoio que você tem de sua família. Isso é muito
importante, que mantém a estrutura de um lar, da nossa vida profissional também;
parabéns pra você e para sua família! Dei uma resposta curta para nosso nobre
Vereador Carlão, mas quero falar um pouquinho mais. Quero dizer que quando
recebi alguns pedidos de informação, que foi feito por mim, e algumas respostas
não vieram, eu não entendi e me manifestei aqui nesta Casa, que eu achava que
era comigo a situação, que era algo bem persecutório. E eu estava errada; entendo
hoje que o Executivo não respondeu porque ele não pode responder, ele não tem
como responder porque não tem as informações pra responder. Mesmo assim, vou
estar fazendo outros pedidos de informação referente á obra da Fepasa; vou insistir
mais um pouquinho. Quero também dizer nesta noite, como disse a alguns meses
atrás, nós vamos entrar numa boa briga nesta Casa novamente, e espero que desta
vez o município venha conseguir, os jovens de nosso município venham conseguir.
Vamos entrar novamente com o Projeto da Câmara Jovem, vamos sentar com os
Vereadores, vamos ver as adequações, idéias, porque é muito importante nós
termos esse benefício na nossa cidade. Sinto, mas sinto mesmo, por nesta
campanha eleitoral, foi feito um movimento estudantil e eu não pude estar presente
por localização, mas sei que foi muito bom; a Vereadora Cristina foi, o Fábio
Campos foi também e fiquei sabendo que foi muito bom. E é muito bom mesmo; nós
mandamos um representante, mas infelizmente não pudemos estar ali. Mas, como o
nosso Vereador Valdir fala, nós temos a democracia, nós temos que conversar,
temos que divergir idéias, porque senão fica uma eterna burrice. Então, nós vamos
estar, por esses dias, entrando novamente; vamos estar conversando com os
Vereadores, porque nós entramos o ano passado e não foi aprovado, por apenas
um voto, o que nós precisávamos. Mas, vamos estar apresentando novamente,
conversando, fazendo algumas adequações e vamos implantar, se Deus quiser,
este Projeto Câmara Jovem no município de Pirassununga. E Vereador Carlão, me
sinto solidária, muito obrigada por suas palavras, mas eu quero pensar que foi um
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problema de comunicação; mas estou trabalhando no Recursos Humanos, como
Assistente Social, aqui na Prefeitura. Comecei a partir de hoje. Por hoje, Sr.
Presidente, é isso que eu gostaria de estar dizendo. Esta semana vamos estar
conversando sobre a Câmara Jovem. Espero fazer algumas modificações, aberta a
discussões, novas idéias, pra implantarmos, juntamente com nosso Vereador
Wallace, tem a mesma idéia que nós, fomos até Araras conhecer e é muito
produtivo. Vamos dar condições para novos líderes surgirem aqui no município de
Pirassununga; e é necessário. Sr. Presidente, por hoje é só. Que Deus abençoe a
todos”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa: “Primeiramente, fico feliz
de saber que Vossa Excelência está trabalhando aqui no Paço Municipal, porque
realmente as conversas de bastidores de que quando Vossa Excelência retornasse,
o destino seria a Itupeva. Então, Vossa Excelência está mais perto; fico feliz de
saber que Vossa Excelência está aqui. Agora, discordo de Vossa Excelência com
relação à Câmara Jovem, quando Vossa Excelência disse que, com relação à
votação, se for o que entendi, de uma eterna burrice. Não é por aí; nós somos uma
Casa democrática; o que prevalece é a vontade da maioria, é o que decide; e temos
que realmente convivermos em democracia. Não é fácil viver em democracia, mas
temos que conviver com ela. Sr. Presidente, hoje fiquei muito feliz, que existe um
ditado que diz o seguinte: 'A Justiça tarda mas não falha'. E os senhores aqui, acho
que a maioria se lembra, de um entrevero entre este Vereador e o Vice-Prefeito
Municipal, Professor Fausto Victorelli, em novembro do ano passado, quando
adentrou a esta Casa a votação da municipalização do ensino. E realmente houve
um tumulto; o Prefeito trouxe todos os funcionários de cargo em comissão para
pressionar os Vereadores desta Casa no sentido de que passasse a
municipalização. E houve realmente uma discussão entre este Vereador e o VicePrefeito, que estava comandando toda aquela tropa da Prefeitura naquela data, e o
mesmo entrou com um processo contra este Vereador, por danos morais. E agora
saiu uma decisão hoje e eu gostaria de ler aos senhores. Foi publicada no Diário
Oficial de 16/10/06. É área criminal, '2ª Vara Criminal. Processo 52/06. Inquérito
Policial nº 01/06. Partes: Fausto Victorelli e Valdir Rosa. R. Decisão de Fls 103.
Vistos. Acolho a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, de fls.
101 e 102. Em conseqüência, determino o arquivamento do Inquérito Policial,
figurando como autor Valdir Rosa por faltarem elementos de base para a promoção
da ação penal. Proceda-se as anotações e comunicações de estilo, sem prejuízo do
disposto no artigo 18, CPP. Publique-se. Dr. Valdir Rosa e Dr. Fausto Victorelli'. A
Justiça nem acatou a denúncia do Professor Fausto Victorelli contra este Vereador.
Foi feita a justiça. Não tenham dúvida disso. Agradeço as pessoas que estiveram ao
meu lado, que me ajudaram, que acreditaram, que estiveram presentes e que
realmente viram o que aconteceu. Isso aqui já é uma página passada, a partir deste
momento, mas a justiça foi feita. Nem abertura de processo penal a Justiça acatou.
Sr. Presidente, eu apenas gostaria de agradecer a votação da Resolução para
mudança no nosso Regimento Interno, onde, enfatizando, na explicação pessoal
não é permitido apartes; e agora, quando um Vereador for citado, ele terá o direito
de resposta naquele mesmo momento. Então, não tem que aguardar a próxima
sessão para se inscrever novamente para dar uma resposta e às vezes apenas um
esclarecimento. Então, a resposta será imediata. Por último, gostaria de dar as boas
vindas e parabenizar o Sidnei Pires que chegou e eu levei um susto quando vi de
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longe, de terno e gravata, com a agenda preta, eu falei: nossa, olha um pastorzinho,
veio fazer uma oração pra nós aqui'. Mas no sentido realmente de que somos
homens de fé e não tenha dúvida de que é bem vindo. Trinta dias podem passar
rápido, mas é um tempo que Vossa Excelência vai poder mostrar um pouquinho do
seu conhecimento, do que realmente é capaz. Se você está aqui é porque
realmente o fez por merecer. Parabéns a você e a sua família presente”. Inscrita,
usou da palavra a Vereadora Cristina Aparecida Batista: “Pedi a palavra também
para parabenizar o nosso colega Sidnei Pires, amigo de partido, uma pessoa muito
atuante no bairro da Vila São Pedro, onde as pessoas têm um carinho muito grande
por ele e eu tenho certeza que dentro da Câmara vai poder desenvolver vários
trabalhos. Muito obrigada por tudo que tem feito no seu bairro, pelo apoio e pela sua
presença aqui também no meio de nós hoje. Em relação à Câmara Jovem, a
Vereadora Marcia e o Vereador Wallace terão todo nosso apoio; sempre fomos
favoráveis a esse projeto, mesmo porque, na Assembléia Legislativa há um
Parlamento Jovem, onde uma aluna de Pirassununga foi escolhida; nós
acompanhamos todo o processo, foi muito gratificante pra essa aluna, pra sua
família aquele momento; e até hoje muitas vezes ela vem aqui conversar, quer
saber a respeito desta Câmara. Então, temos que realmente dar oportunidade aos
nossos jovens de saber o que é uma Câmara Municipal, como funciona um
requerimento, uma indicação, um projeto, para que no futuro possam estar aqui
ocupando nossos lugares. Então, vão ter todo meu apoio como sempre tiveram em
primeiro momento. Nós também fizemos um requerimento pra FDE, pra saber a
respeito da quadra da Escola Paulo de Barros Ferraz, que nós conseguimos uma
verba através do Deputado Padre Afonso Lobato no ano passado. Foram fazer a
medição da quadra só que até hoje não retornaram, não liberaram nada. Então,
estamos pedindo, fizemos este requerimento para obter informações, porque as
pessoas do bairro estão nos cobrando e querem uma solução, pra que realmente
possa ser mais um espaço pra comunidade da zona norte. Também, temos
recebido várias pessoas nos procurando a respeito do abaixo-assinado que está
correndo em nossa cidade, em favor à municipalização do ensino. Chegou até o
conhecimento desta Vereadora que muitas pessoas têm esse abaixo-assinado no
órgão público, sem ter conhecimento; muitos estão assinando sem saber o que é a
municipalização; teve uma equipe de pessoas na praça central que pedia pra
assinar, falava que era pra melhorar a educação, mas não explicava o que estava
sendo assinado. E muitas pessoas estão assinando sem saber o que realmente
estão assinando. Então, estamos vendo esse movimento e, como somos contrários
à municipalização, estamos também orientando para que os professores, a partir de
agora, comecem a divulgar nas escolas o que é a municipalização, para que os pais
das crianças saibam, para que toda comunidade saiba, porque está dando a
entender que esse abaixo-assinado virá pra esta Casa a fim de pressionar o
interesse da comunidade pirassununguense pra municipalizar. Mas, na verdade,
não vai ser interesse da comunidade, porque a comunidade está assinando sem
saber o que está assinando. Então, antes de passar esse abaixo-assinado, o
Secretário de Educação deveria discutir esse assunto nas comunidades, chamar
pessoas que são contrárias para que a comunidade possa ouvir os dois lados.
Depois, cada um vai optar pelo que realmente quer. Mas nós, que somos sabedores
do que é a municipalização, nós permanecemos contrários, até que realmente tenha
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uma justificativa justa pra estarmos votando favorável. Mas até o momento, nada é
justo, sendo que precisa de uma reestruturação do ensino dentro da educação de
Pirassununga. Tenho alguns outros dados em relação a material que está sendo
usado, que está muito estranha a maneira como está sendo feita; mas vou estar
conversando pessoalmente com o Secretário da Educação antes de estar trazendo
este assunto ao Plenário. Também temos recebido várias reclamações dos
proprietários rurais em relação às estradas rurais. Então, fizemos uma indicação
hoje pedindo para que a Prefeitura possa olhar mais as zonas rurais, principalmente
as estradas. Obrigada, Sr. Presidente. Era isso que eu tinha que falar”. Inscrito,
usou da palavra o Vereador José Arantes da Silva: “Em primeiro lugar, quero
agradecer e digo a vocês de uma maneira emocionada realmente, pelo apoio que
tive dos senhores Vereadores e pelas declarações dos mesmos aqui a respeito
deste Projeto. Vejo que vocês votaram não como políticos mas como pessoas
preocupadas mesmo em melhorar alguma coisa pra cidade. Então, meu sincero
agradecimento, verdadeiro. Gostaria da oportunidade também de parabenizar o
novo Vereador que vem trabalhar conosco aqui por um tempo, Sidnei Pires. Que
Deus o ilumine e que você possa votar certamente, de acordo com sua consciência,
o melhor pra nossa comunidade. Parabéns também aos professores pelo “Dia dos
Professores”. Essa profissão que hoje é tão sofrida e realmente não tem tido o
reconhecimento que merece e nem talvez a imensa responsabilidade que existe na
mão dos professores de formar os futuros cidadãos da nossa cidade e do nosso
país. Quero comentar alguma coisinha também, que já foi comentada pelo Vereador
Carlão. Na semana passada eu passei pela Câmara e o Carlão me convidou:
'Arantes, vamos ali dar uma olhada comigo. Você tem um tempinho? Vamos lá'. E
nós fomos lá na Fepasa. Absolutamente, nós não estávamos alegres e contentes, e
nem nos vangloriando de alguma palavra porque houve aquele buraco no asfalto. A
gente fica triste e eu fico triste realmente, porque é uma obra bonita, uma obra que
mereceria todo cuidado pra se evitar aquilo lá. Então, a gente não fala com vontade
de crescer em cima de, talvez, o erro de alguém, absolutamente. Isso já foi falado
muitas vezes, uma sondagem é muito importante. E não sei se os senhores
notaram; eu acho que a Secretaria de Planejamento, o Prefeito, preocupado, como
se fosse eu ficaria preocupado, quase sem dormir e pedindo a Deus que não
chovesse muito, porque vocês viram as curvas de níveis? Por que aquela curva de
nível lá? Ora, eu não sou engenheiro, mas se vier uma tromba d'água ali vai encher
tudo; não existe um preparo. Quando havia a estrada de ferro, antes da estrada de
ferro, primeiro o solo era arborizado, então ele tinha como absorver parte da água;
hoje não tem; hoje ficou totalmente fácil de erosar aquela área se tivermos uma
grande quantidade de chuva, se tiver um nível realmente; não vai acontecer, mas
não está livre; mesmo abaixo daquele bolsão, onde abriu, nós não sabemos abaixo,
se está bem ou não, porque se estiver abaixo outra área de umidade, poderá ter
que abrir o outro lado da estrada. Isso são cuidados que devem ser tomados antes.
E a gente foi duramente, eu nem escutei a fita, mas eu não falei nada mais que
viesse a deteriorar a imagem; simplesmente comentei como sendo uma coisa que
antes de fazer tem que, se ouvisse um pouquinho, até mesmo os próprios
Secretários. Todos nós já sabemos que nem os Secretários são ouvidos; se
ouvissem um pouco, se tivessem um pouquinho de respeito com as opiniões com
as pessoas que são da Câmara, acho que a coisa sairia um pouco melhor e hoje
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teria opiniões em defesa; eu seria um que se aquilo lá tivesse sido feito, hoje estaria
defendendo; foi isso que falei na rádio; não houve culpa absolutamente de ninguém;
foram feitos todos os preparativos e as obrigações técnicas para se fazer uma obra.
E hoje a gente fica impossibilitado de estar defendendo num caso como aquele; ele
pode até não ter tido culpa, mas isso é prejuízo para o município. O que corre de
água pluvial ali na VI de Agosto, não sei se já notaram quando chove, aquilo logo
logo vai acabar deteriorando; aquele belo asfalto, aquela rotatória, se não houver,
se não for feita ainda uma drenagem adequada, aquilo lá não vai comportar. São
essas as minhas considerações e, para finalizar, lembrando o Valdir, acho que eu
tinha obrigação de estar lá e de falar. Muito obrigado a todos, Sr. Presidente e todos
os presentes”. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente deu as
boas vindas ao novo Vereador, Sidnei Aparecido Pires, desejando-lhe uma estada
nesta Casa com bastante sucesso e um trabalho bem profícuo. 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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