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Ata nº 2420 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 18 de setembro de 2006. Aos dezoito dias do mês de setembro do ano
dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2420ª 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 2419, da Sessão Ordinária de
11.09.2006, 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”; “Jornal do Interior”; “Forças Novas”; “Jornal dos
Professores”; “NTU Urbano”; “Municípios”; “Verde-Oliva – Exército Brasileiro”;
Informativo “O Boina Preta” - 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado; “Jornal da
Fupesp”; 02) – Prospectos: Cursos IBRAP - “Protocolo/Arquivo e Organização
Documental”, “Assessoria de Imprensa”, “Regimento Interno”, “O Controle Interno
na Administração Pública”, “Execução Orçamentária”; “Recepção de Autoridade e
Atendimento no Gabinete”; Cursos CEPAM - “Gestão de Tributos Municipais” e
“Elaboração da Proposta Orçamentária”; Eventos INNAM – Instituto Nacional de
Assessoria aos Municípios; Eventos IBRAM – Instituto Brasileiro de Apoio aos
Municípios; “28º Fórum Interestadual dos Municípios”, de 21 a 24/09/2006 – IBRAM;
Curso “As últimas alterações do Código de Processo Civil”, da ESA – Escola
Superior de Advocacia – Núcleo Pirassununga; 03) – Ofício da Diretoria da
FZEA/USP, justificando ausência do Diretor, Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior, à
audiência pública a ser realizada dia 19/09/2006, devido a compromissos
anteriormente assumidos; 4) – Ofício nº 07/2006, da Associação dos Funcionários
da Santa Casa de Pirassununga, informando sua formação e composição dos
órgãos diretivos da associação; 5) – Ofício CGC.ARC nº 1958/2006, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente ao Processo TC-800294/554/02; 6) –
Ofício do Grupo Fé Política de Pirassununga, solicitando cópia do Regimento
Interno desta Câmara Municipal; 7) – Comunicados nºs 132295 e 132296, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; 8) – Ofício Circular/052/2006 – las, da Câmara Municipal de Bebedouro,
encaminhando cópia da Moção nº 109/2006, de autoria do Presidente Celso
Teixeira Romero, como Moção de Apoio à Proposta de alteração da Lei de Crédito e
Consignando à Previdência Social; 9) – Ofício nº 184/2006, do Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP, encaminhando cópia do projeto de rede de água
potável do Loteamento denominado Jardim Nossa Senhora Aparecida – Cachoeira
de Emas; 10) – Ofício Gab. Nº 593/2006, do Executivo Municipal, solicitando o
agendamento de uma Audiência Pública referente à Gestão Fiscal – 2º
Quadrimestre 2006, com a Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa de Leis;
11) – Ofício nº 085/06, da Secretaria Municipal de Promoção Social, encaminhando
propostas referentes ao Plano Diretor do Município de Pirassununga; 12) – Ofício
Gab. Nº 594/2006, do Executivo Municipal, solicitando certidão de exercício do
cargo de Prefeito, para fins de apresentação no BANESPA; 13) – Ofício Gab. Nº
602/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
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45/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a
regulamentação das Leis Municipais nºs 3.106/2002 e 3.199/2003, que versam
sobre Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas Verdes; 14) – Ofício Gab.
Nº 603/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
44/2006, de autoria do Vereador Natal Furlan, referente à arrecadação de IPTU e
demais impostos pelo Distrito de Cachoeira de Emas; 15) – Ofício Gab. Nº
604/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
43/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente ao
benefício da cesta básica fornecido aos Agentes de Saúde; 16) – Ofício Gab. Nº
605/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
42/2006, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, referente à renda
arrecadada com a realização da Exposhow 2006; 17) – Ofício nº 73/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 72/2006, que
dispõe sobre a realização de convênio com a Fundação PROCON, destinado ao
estabelecimento de Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, para
cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor e demais
normas da política nacional das relações de consumo. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 18) – Ofício
nº 74/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
73/2006, que visa alterar o Programa 7005 – Processo Legislativo, da Lei nº 3.437,
de 12 de dezembro de 2005, o Plano Plurianual do Município, conforme especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 19) – Ofício nº 75/2006, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 74/2006, que visa alterar o Programa
7005 – Processo Legislativo, da Lei nº 3.382, de 30 de junho de 2005, as Diretrizes
Orçamentárias do Município, conforme especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 20) – Ofício
nº 76/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº
75/2006, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares.
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: 21) – Indicação nº 313/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que ceda uma área para
construção de uma sede para o SENAI, de fácil acesso, arborização e
estacionamento para alunos e professores; 22) – Indicação nº 314/2006 de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que designe um jardineiro
permanente para cuidar do jardim da E.E. “Pirassununga”; 23) – Indicação nº
315/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que em
todo projeto de avenida ou anel viário esteja previsto ciclovias, arborização e
calçada para pedestres, sempre com rotatórias no eixo da avenida; 24) – Indicação
nº 316/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
coloque placas de “PARE” no encontro da Estrada do Betingue com a Rua Avenida
Duque de Caxias Norte; 25) – Indicação nº 317/2006 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o ponto de ônibus próximo ao
cruzamento da Rua Siqueira Campos com a Rua Riachuelo seja transferido para o
quarteirão de baixo e que seja colocado redutor de velocidade com tachões,
consoante croqui anexo; 26) – Indicação nº 318/2006 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que estude juntamente com o escritório do
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Plano Diretor de Pirassununga, a possibilidade de apresentar os trabalhos da
equipe em todas as escolas dos bairros da cidade; 27) – Indicação nº 319/2006 de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova a limpeza
das Ruas Marques de Tamandaré, Princesa Isabel e Barão de Mauá, Jardim Elite,
nas proximidades com o Ribeirão do Ouro; 28) – Indicação nº 320/2006 de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que promova a manutenção do
Horto Municipal; 29) – Indicação nº 321/2006 de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que acerte o nível do leito asfáltico presente na Rua
Maranhão, altura dos nºs 3.539 e 3.529, Vila Brasil, para evitar empoçamento de
água; 30) – Indicação nº 322/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, para que
troque os bloquetes da Alameda das Açucenas, Cidade Jardim, bem como restaure
a placa nominativa de referida rua; 31) – Indicação nº 323/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que realize serviço com raspas de
asfalto no final da Rua Duque de Caxias Norte até o Cemitério Parque Bom Jesus,
tal como realizado na Estrada Municipal do lado da USP; 32) – Indicação nº
324/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que
verifique a possibilidade de reformar a praça do Jardim São Valentim, bem como,
seja feita a cobertura da quadra ali existente com construção de arquibancadas e
vestiários, designando-se caseiro para cuidar do local; 33) – Indicação nº 325/2006
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freita Bruno, para que estude a
possibilidade de reformar, alambrar e colocar caseiro na Praça do Jardim das
Laranjeiras, bem como, colocar cobertura na quadra esportiva, visando manter o
local limpo e adequado para os usuários; 34) – Indicação nº 326/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que ordene a colocação de um
reservatório de água e construção de um poço arteseano no campo de futebol,
defronte ao CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”; 35) – Indicação nº 327/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que, quando da inauguração da
nova sede do “Projeto Guri”, promova uma pequena cerimônia, com apresentação
dos alunos; 36) – Indicação nº 328/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que urgentemente tome providências quanto ao fluxo de
automóveis na Avenida Duque de Caxias Norte, colocando-se redutores de
velocidade, sobretudo no sentido bairro/centro a fim de se evitar novos acidentes
fatais no local; 37) – Indicação nº 329/2006 de autoria dos Vereadores Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Juliano Marquezelli, para que estude a possibilidade de
ceder 01 (dois) ônibus para transporte de pessoas interessadas em participar de
mais uma Jornada Ambientalista à nascente do Rio Mogi-Guaçu, que será realizada
no dia 12 de outubro de 2006, no município de Bom Repouso; 38) – Pedido de
Informações nº 48/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre
o material escolar da EMEIEF(R) “Profª. Maria Aparecida Reck Cabral Guimarães”;
39) – Pedido de Informações nº 49/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, referente à destinação do lixo hospitalar e seu tratamento dentro
do município. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora
Cristina Aparecida Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos:; 40) –
Requerimento nº 233/2006 de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito
por mais sete edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
68/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá
outras providências correlatas. Aprovado por unanimidade de votos; 41) –
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Requerimento nº 234/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por
mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
69/2006, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de emprego
em comissão que especifica, no quadro de servidores do Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 42) – Requerimento nº
235/2006 de autoria do Vereador Juliano Marquezelli, e subscrito por mais sete
edis, para ser apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 70/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre aumento do número de empregos
em comissão que especifica. Aprovado por unanimidade de votos; 43) –
Requerimento nº 236/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, solicitando ao Executivo que encaminhe
a esta Casa de Leis o projeto antigo e o novo relacionado à trajetória da estrada que
dará acesso à nova ponte de Cachoeira de Emas, no sentido de Santa Cruz das
Palmeiras/Pirassununga, como localização da caixa d'água. Aprovado por
unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 237/2006 de autoria do Vereador
Edgar Saggioratto, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de pesar pelo
passamento da Senhora Maria Bianco Januzzi. Aprovado por unanimidade de
votos; 45) – Requerimento nº 238/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freita Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Senhor Carmélio Sabino de Andrade. Aprovado por unanimidade de
votos; 46) – Requerimento nº 239/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Jovem Hugo Gabriel Zacariotto. Aprovado por unanimidade de
votos; 47) – Requerimento nº 240/2006 de autoria do Vereador Edgar Saggioratto, e
subscrito por mais nove edis, como Moção de Apoio às Propostas de Fiscalização e
Controle apresentadas na Câmara Federal, pelo Deputado Nelson Marquezelli, em
atenção aos aposentados do BANESPA. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente Edgar Saggioratto consultou a
2ª Secretária, Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, ante a ausência no Plenário
da 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida Batista, se havia Vereador inscrito.
Manifestou-se o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves: Senhor
Presidente, no qual eu cumprimento a Mesa, Nobres Vereadores, Público Presente,
Imprensa Falada e Escrita. Bom, nós consultamos em relação essa solicitação
tanto pelo SAEP, como pela Prefeitura Municipal, esse Vereador aqui gosta de fazer
justiça. Justiça tem que ser feita, dentro da legalidade eu voto favorável, desde que
coloque funcionários competentes para não comprometer a nossa Administração
Pública, e eu tenho certeza que nós Vereadores, estaremos sempre aqui para
fiscalizar, só que eu peço um favor ao Nosso Nobre Vereador Bilo, que leve ao
Prefeito que eu quero justiça com todos os funcionários, eu quero que o Plano de
Carreira dos Professores e dos Funcionários Públicos, e também o reajuste seja
da maneira que está colocando aqui para nós hoje, a contratação que ele precisa
para administrar melhor Pirassununga. Então vamos fazer justiça sim, com todos os
nossos funcionários públicos. Aparteou a Vereadora Marcia C. Zanoni Couto: “Um
adendo ao que o senhor está dizendo nobre vereador, nós temos casos na
Prefeitura nós tivemos um concurso recente e nós temos casos na Prefeitura de
pessoas que passaram no concurso em primeiro lugar e não foram chamado e
colocaram na vaga daquela pessoa uma pessoa que não é da especialidade, então
espero que com isso também, faça-se a justiça”. Retornou com a palavra o
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Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Nobre Vereadora, justiça é para todos
nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós não estamos aqui para atrapalhar
a administração nenhuma, nós estamos aqui para crecermos junto e ter uma
Pirassununga melhor no dia de amanhã, isso eu acho muito importante, eu quero
deixar bem claro aqui, nobres vereadores eu peço apoio de todos vocês que o
Prefeito olhe para o plano de carreira dos professores e também os nossos
funcionários públicos da Prefeitura Municipal e em relação ao reajuste salarial o
Prefeito que vai na rádio e fala que eles estão trabalhando, então que se faça a
justiça daqui para frente também”. Aparteou o Vereador Nelson Pagoti: “Vocês
sabem que estamos passando um período eleitoral e a lei não permite que dá
aumento, que o Prefeito gostaria de dar só colocou aumento dentro da legalidade,
mas tem o compromisso do Prefeito que em janeiro ele vai repor todas as perdas
supostamente perdidas pelos nossos funcionários, pode acreditar Vossa Excelência
o Prefeito está pensando e não vai descuidar do servidor que está trabalhando e
muito para Administração Novo Rumo”. Retornou com a palavra o Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves: “E quanto este assunto eu fiz uma consulta na ocasião eu
já tenho a resposta que por um lapso administrativo ocorreu isto que seis meses
antes das eleições tivesse uma boa assessoria não teria acontecido isso, eu fiz e
obtive esta resposta por um lapso, então que este lapso não aconteça mais, este
Vereador hoje está assim eu quero que faça justiça e justiça será feita, essa é
minha posição, e quanto também ao tratamento de esgoto eu acho que deveria ter
pedido isto a muito tempo atrás, já era para se ter iniciado este tratamento de
esgoto nós não podemos parar nem um minuto e começa amanhã essas obras na
opinião desse Vereador a todo vapor porque isso é importante que essa obra não
aparece é uma obra escondida, então que comece amanhã, muito importante para
toda a nossa Pirassununga para que o nosso Rio Mogi Guaçú volte a ter aqueles
peixes saudáveis que tinham antigamente, bom com relação a este assunto eu
quero deixar isto bem claro e quero pedir também a força dos demais vereadores
para que o Prefeito cumpra tudo isso”. Aparteou o Vereador Valdir Rosa:
“Primeiramente eu gostaria dizer que eu concordo com Vossa Excelência de que
esta Câmara tem colaborado sim e muito com o Executivo e nós temos visto que o
Executivo tem feito um bom trabalho e nossa obrigação agora é fiscalizarmos, nós
temos que fiscalizarmos, essa é a nossa obrigação, eu tive a oportunidade de ir na
Rádio Kerigma nesse sábado próximo passado aí aonde realmente esse assunto
veio à tona e a Câmara Municipal de Pirassununga ela realmente tem contribuído
para o desenvolvimento de nossa cidade, obrigado nobre vereador”. Retornou com
a palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Perfeitamente, e tem e tem
muito mesmo e eu acho que o Vereador tem que falar o que sente, correr a cidade,
sentir o bairro nos quatro cantos, é Cachoeira, é Santa Fé, enfim esta é a função do
Vereador e não ficar parado em um único bairro, tem que montar e andar e
conversar com o povo e esse Vereador tem feito assim, para vocês terem uma idéia
está aqui a Estrada do Beting que entra lá na Rotatória, primeira rotatória que vai
para a Zona Norte, que vai para o Clayton Malaman, alí tem um, dois, três, quatro
acessos e cinco com a USP que sai agora, ali está faltando uma sinalização antes
que ocorra o pior e o próprio Vereador Wallace, falou alguma coisa, comentou
também em relação aquela localidade onde tem uma árvore na Zona Norte o
Wallace comentou sobre aquilo, eu tenho em mãos aqui está aqui a foto que eu tirei
e estive no local com carros entrando na contra-mão e passando também por cima
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do canteiro constantemente, as fotos estão aí para comprovar o que este Vereador
tem feito, como também daquela rotatória que eu comentei também com vocês
agora de pouco e se nós tivéssemos já Plano Diretor funcionando seria uma beleza,
isto aqui tudo não estaria acontecendo é por isso que eu dou um grande valor ao
Plano Diretor de Pirassununga, que nós temos que trabalhar em cima disto e outro
em cima disto também vem educação política que os nossos jovens tem que ter e
ter conhecimento para que amanhã ou depois não seja dominado por ninguém
também, tudo que é planejado, tudo é bem feito eu tenho certeza que caminha a
melhor maneira possível. Em relação a Audiência Pública que foi realizada no dia 5
de setembro de 2006, que o superintendente do SAEP esclareceu para nós que
aquela caixa d'água em Cachoeira de Emas deverá ser desativada qual nós
votamos favorável porque, porque ali vai adentrar a ponte e ele falou para nós
naquela ocasião que este projeto foi feito, perdão, foram feitos dois projetos em
relação a trajetória da via que dá acesso a ponte uma era uma via agora são duas
vias e a segunda via vai passar sobre o local onde está instalado a caixa d'água,
então eu só solicitei para lógico dirimir eventuais dúvidas de eleitores meus e
pessoas que perguntaram na rua para mim, então estou pedindo para isto aqui, e
para os demais vereadores tomarem ciência do projeto que é muito importante, o
que era e o que é, bom também tem aqui uma indicação nossa porque a cidade
está crescendo, está desenvolvendo então nós estamos indicando que todos os
projetos de avenidas, anel viário nós temos que ter ciclovias, arborização e calçadas
dentro das normas técnicas e atendendo toda a acessibilidade que é muito
importante, nós precisamos e também estou dando aqui uma colocação para que as
nossas rotatórias sejam executadas de acordo com as normas técnicas no eixo das
ruas para que possamos então também evitar acidentes, aqui ao nosso lado nós
temos o Instituto de Educação que é a Escola Estadual de Pirassununga, que é um
patrimônio histórico, que é um cartão postal de nossa cidade, eu estou solicitando
uma coisa muito simples em cima daquilo que o Prefeito solicitou para nós hoje um
jardineiro permanente para que deixe aquilo muito bonito porque estamos aqui no
centro da cidade, então está aqui um outro pedido nosso aqui que eu acho que é
muito importante, em relação à Rua Siqueira Campos no cruzamento com a Rua
Riachuelo que tem duas mãos, então na Rua Siqueira Campos nós temos aqui um
problema sério e tem um ponto de ônibus antes de chegar à Rua Riachuelo e este
ponto de ônibus está mau localizado porque as pessoas que descem ali vão para as
creches ou para as escolas tem um movimento constante na Rua Riachuelo e
quando o ônibus está ali parado não tem um visual adequado, estamos solicitando
que passe para a quadra debaixo porque ali já tivemos um acidente fatal quero
deixar bem claro isso, conversei com moradores já tivemos um acidente fatal e
também antes então de chegar a Riachuelo que possa colocar redutor de
velocidade com tartarugas para evitar realmente a quebra de veículos e outras
coisas mais, vamos trabalhar com tecnologia, coisas modernas e novas sem
prejudicar os veículos que é muito importante, essas aqui são as fotos para quem
quiser dar uma olhadinha no que está acontecendo na Zona Norte, fica a
disposição, fizemos uma visita também no Jardim Elite, alí no Jardim Elite nós
temos a Rua Marquês de Tamandaré, a Princesa Izabel e a Barão de Mauá, então
adentrando estas ruas e conversando com os moradores cheguei até o Ribeirão do
Ouro e podemos observar então como se encontra aquela localidade, com falta de
manutenção e muitos lixos no Jardim Elite, então estou solicitando além disso daqui
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a limpeza de vários terrenos e que se tome uma posição quanto a limpeza nas
proximidades daquele ribeirão, estão aqui as fotos com os lixos que estão jogando
lá, cachorros, restos de animais também, falando de animais...”. Com a palavra o
Vereador Dr. José Arantes da Silva: “Senhor Presidente, Mesa Constituída,
Senhores Vereadores e o público aqui presente, somente justificando a respeito
desse pedido, desse projeto 69/2006, aonde o Executivo pede criação de alguns
cargos a gente fica na dúvida a respeito do número de cargos de comissão, sem
dúvida pode ser que haja mesma necessidade, no entanto eu quero lembrar uma
coisa porque essa semana passando às ruas aonde estão fazendo trabalhos do
SAEP então alguns funcionários me abordaram aqui na Coronel Franco e disseram
para mim Dr. Será que o senhor não pode pedir que saia logo o nosso Plano de
Cargos e Salários, então eu vejo que nós ficamos remendando a administração,
sendo que já existe um estudo pelas informações que eu tive, salvo se eu estiver
enganado, empenham já para aprontarem esse Plano de Cargos e Salários não só
do SAEP como eu acho que tem que ter também na Prefeitura, nós temos uma
situação que acontece muito na Prefeitura e eu posso dizer isso porque tenho
conhecimento de causa, existem funcionários em comissão que trabalham bastante
como existem também os que não trabalham, existe os funcionários concursados
que são os verdadeiros exemplos e existem também aqueles desanimados quando
são colocados numa situação de subordinação por cargos comissionados políticos
que exercem uma pressão sobre os comissionados, mudança pega o indivíduo põe
aonde ele para castigar, isso é prejuízo, isto chama-se assédio moral e é prejuízo
para o município que o funcionário desse pode entrar na justiça e quem vai pagar
somos todos nós, além do que eu acho que não deveria existir, e é época de se
fazer esse bendito Plano de Cargos e Salários e diminuir o máximo que se pode o
assédio moral que existe hoje nos cargos públicos não só aqui em todos os setores
e isso é uma injustiça muito grande para com os trabalhadores e você penaliza
pessoas que tem uma grande função, pessoas que tem ímpeto e vontade de
trabalhar e estão penalizados por problemas políticos, isto é falta de caridade, isto é
pecado, bom com relação ao eu não vou absolutamente, até as pessoas podem
imaginar a gente quer ter uma oportunidade contra o Prefeito, não se de fato existe
esta necessidade nós não vamos opor a estes cargos, eu só fiz uma menção a
pedido de alguns funcionários do SAEP e ressaltando alguma coisa aí de
funcionários que a gente vê que reclaman sempre sobre isso, e a respeito do
aumento aos funcionários, ao meu considerado Vereador Nelson Pagoti, não existe
essa necessidade porque nós estamos num ano eleitoral mas não é ano eleitoral
para Executivo e nem Vereador, isso eu tive uma orientação sobre isto ou melhor de
um documento em que se ele quisesse ele poderia este ano ter aumentado um
pouquinho mais aos funcionários isso foi da assessoria que eu tive da Câmara,
pode ser que ele também tenha uma assessoria lá que prudencialmente vamos
dizer assim tenha dito não dê o aumento, no entanto em favor desse pessoal que
necessita porque nós temos você sabe que tem pessoas que recebem um salário
irrisório e tem um resultado maior do que as grandes cidades, coisas que nós
demonstramos aqui há três semanas atrás aí no nosso espaço que a gente tinha na
rádio”. Aparteou o Vereador Valdir Rosa: “Olha com relação a este aspecto do
reajuste aos nossos servidores municipais foi criado, está no ar uma grande
expectativa para que o Prefeito realmente a partir do próximo ano venha fazer
justiça naquilo que deixou de ser colocado aos nossos servidores e existe uma
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expectativa, existe uma grande responsabilidade do Prefeito Municipal que ele se
comprometeu realmente ao que está defasado ele fazer aí o acerto a partir do
próximo ano, nós vamos aguardar porque realmente a defasagem ela é
considerável mesmo que o Prefeito não consiga dar essa dafasagem de uma vez
só, mas que pelo menos seja substancial, que seja um aumento de salário acima da
inflação, mesmo que seja dado em duas vezes, mas que há necessidade que ele
cumpra o que ele vem prometendo, ele, o líder do senhor Prefeito, dizendo
realmente que essa defasagem vai ser corrigida a partir do próximo ano,
aguardamos, com relação a dar um aumento ainda esse ano realmente ainda há
controvérsias”. Retornou com a palavra o Vereador Dr. José Arantes da Silva:
“Realmente a gente sabe e eu gostaria que não fosse tão próximo, mais próximos
possível das próximas eleições que os funcionários não precisariam passar esse
tempo penalizados por uma questão estratégica. Quanto a Estação de Tratamento
de Esgoto foi um dos primeiros assuntos abordados assim logo que nós entramos
porque a Estação de Tratamento de Esgoto é uma necessidade básica para todos
nós e espero que este empréstimo aí realmente seja utilizado para essa obra
porque as vezes a gente se pergunta se, lógico que não é prioridade minha porque
eu não estou no Executivo, e não precisa necessariamente que na minha visão
aquilo que para mim é prioridade para o Executivo pode não ser, muito justa a
causa, aquilo que a gente pode imaginar que para a população é prioridade, pode
ser que a população não queira, a população pode falar não eu não quero um
tratamento de esgoto, mas na minha visão é uma obrigação a gente fazer esse
tratamento de esgoto, se já existia que num determinado período houve comentário
que a Prefeitura tinha um caixa considerável, acho que esta licitação já poderia ter
caminhado, de qualquer forma são apenas algumas considerações sobre esse
assunto de hoje, obrigado senhor Presidente e só para lembrar eu tive uma, me
foge a palavra, mas alguém me disse que na semana passada um assessor me
disse o seguinte leia um versículo tal e eu fui ler naquela noite e esse versículo diz o
seguinte: “Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á”, se é isso mesmos muito bem. A
mãe de Santo Agostinho pediu trinta anos e a gente tem que continuar pedindo,
porque apesar de ser alguma coisa que a gente tem vontade de dar risada, você
tem muita razão de dizer isto e talvez uma das saídas para esse povo é contar
realmente com a iluminação de “Deus” porque os interesses são tão grandes ,
interesses de todos nós políticos, pessoas que trabalham, pessoas que estão em
postos, que a gente não vê a necessidade do que passa fome do que sofre, do que
necessita de um atendimento, que necessita de uma saúde, então talvez seja
mesmo a melhor proposta é pedir a “Deus” que ilumine todos nós de fato e de
verdade mesmo, de coração que nós tiremos de lado um pouco os nossos
interesses verdadeiros porque a gente sabe que de um modo geral os políticos
sempre se dão bem, sempre estão bem e isso é dinheiro do povo, eu estou falando
de um modo geral e sou político, mas eu tenho ciência daquilo que eu recebo aqui ,
então apesar de ser assim uma palavra que leva até uma piada eu faço um
pensamento profundo sobre isso daí, porque tem muita gente necessitando que
“Deus” ilumine a cada um de nós, tire de cada um de nós o ódio, o inveja, a
perseguição política para melhoria do povo, quando dois políticos brigam quem é
prejudicado é o povo. Desculpe se eu me delonguei mais do que os meus dez
minutos por hoje, obrigado”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto: “Gostaria de nesta noite estar falando sobre duas coisas; a criação
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de cargos, como já foi falado, está sendo batido nesta tecla desde o início do ano
passado; desde o início do ano passado estamos falando de criação, reestruturação
na Prefeitura; muitos já foram falar; Vereadores que já falaram aqui nesta Casa; por
enquanto, algumas coisas aconteceram, insignificantes até; mas, vejo com bons
olhos este pedido que chegou nesta Casa, porque já foi me dito que uma pessoa
que está ocupando um cargo de chefia e trabalha muito bem não recebe por isso.
Fiquei sabendo de um outro caso também que trabalha como responsável mas que
não recebe por aquilo; pessoas do mesmo nível, era pra receber um 'x' e recebe 'x'
menos 'y'. Então, vejo com bons olhos, só que não pode parar por aí. Da SAEP já
foi feito, já foi entregue na Prefeitura; a Prefeitura tem obrigação fazer esse plano de
reestruturação de cargos e salários e enviar para esta Casa; tem obrigação, porque
sabemos que recurso tem; nós já fomos, outros Vereadores também, tem até um
Pedido de Informação que veio nesta Casa aqui, já foi até dito. Então, tem por
obrigação de fazer. Existe na área política, como o doutor já disse agora, é o tal
negócio, você está na política para servir e não ser servido. E algumas pessoas, no
início do caminho ou no meio do caminho, não sei, se esquecem disso e quer ser só
servido. Não pode; estamos aqui por pessoas que confiaram em nós. Quero dizer
também, não sei se é só comigo que acontece isso, faço Pedido de Informação, as
informações vêm pela metade, o que eu pergunto não é respondido, estou ficando
um pouco irritada porque, nobre, se estamos aqui para fiscalizar, alguém boicota
informações para mim. Já é a segunda vez que vou ter que fazer um outro pedido
de informação sobre um determinado assunto. Então, Sr. Presidente, tenho que ter
alguma legislação para isso, porque se estamos aqui para pedir informações e eles
mandam informações que já estão vinculando nas rádios, jornais desta cidade, e se
nós estamos é porque alguma coisa chegou a nós; ou alguma denúncia, ou alguma
reclamação. Estamos aqui pra isso. Estou bastante triste porque um pedido de
informação que fiz sobre a Exposhow não veio quase nada do que eu pedi. Então, a
gente fica parece com um papel difícil aqui nesta Casa. Entendo e quero entender
que seja só comigo, que não seja com os nobres que estão aqui nesta Casa. E,
dado este recado, espero que daqui em diante modifique e comece a levar a sério o
papel do Vereador e comece a cumprir a legislação. Estamos aqui para fazer isso.
Vamos estar analisando e refazendo o pedido de informação. Por hora, é só”. Não
havendo mais Vereador inscrito, passou-se para a Ordem do Dia, que constou do
seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 68/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias, e dá outras
providências. O Sr. Presidente informou aos Senhores Vereadores que, de acordo
com o artigo 131, esta votação se dará por maioria qualificada (2/3); portanto, o
Presidente também vota. Colocado em votação, o Projeto de Lei 68/2006 foi
aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Ausentes no Plenário os
Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno; 02) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 69/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de emprego em comissão que
especifica, no quadro de servidores do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Ausentes no Plenário os
Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno; 03) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 70/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre aumento do número de empregos em
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comissão que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Ausentes do Plenário os Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias
de Freitas Bruno; 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 61/2006, de autoria
do Executivo Municipal, que dispõe sobre inclusão de projeto de investimento no
Anexo III da Lei nº 3.382/2005 – Diretrizes Orçamentárias. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Ausentes do Plenário os Vereadores Cristina
Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno; 05) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 68/2006, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre
inclusão de projeto de investimento na Lei nº 3.441/2005 – Lei Orçamentária.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Ausentes do Plenário os
Vereadores Cristina Aparecida Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou a 2ª Secretária, se havia
Vereador inscrito para fazer uso da palavra na Explicação Pessoal. Inscrita, usou da
palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto: “Gostaria de estar tecendo
alguns comentários; sabemos que nosso período, que estamos vivendo agora, é um
período um pouco anormal, quero dizer que está disponibilizado, desde o início
deste anos, duzentos mil reais para a Prefeitura estar fazendo o recapeamento e o
asfalto na Vila Santa Fé. O Prefeito só não faz porque não quer. Está lá; está
disponibilizado na LDO e no PPA. Fizemos uma emenda orçamentária, que está
disponível. O Prefeito só querendo, infelizmente não fez ainda; mas creio que vai
fazer. Nós vamos entrar a próxima semana, só não deu tempo de protocolar aqui
por causa do período, onze horas, nós estivemos ali no Taquari e tem uma ponte
que é do Ribeirão do Meio; é quase na divisa entre Leme e Pirassununga, mas é
Pirassununga. A ponte está caindo. Então, vamos estar fazendo uma indicação. Eu
me recordo, não sei se foi o Bilo que falou de alguma coisa, não sei se é essa
região, mas os moradores pediram e nós vamos estar entrando, se já não foi feito,
com a indicação pra restauração daquela ponte. Realmente, está já caindo. Não sei
se ali é bairro Bonfim, mas na Cascata do Monte Sião também tem uma ponte que
está bastante prejudicada. Então, fizeram um pedido pra estar estar entrando nesta
Casa. Outra questão: foi feito um pedido de informação sobre a iluminação na rua
Duque de Caxias Norte. Já havia tido uma indicação do Vereador Wallace e, por
vários pedidos daquela comunidade, nós fizemos um pedido de informação para
saber o que realmente vai acontecer ali. E não existe nenhum projeto, nenhuma
intenção de melhorar aquela iluminação. Se passar ali, naquele bairro, é muito
escuro, haja vista, vários acidentes que estão ocorrendo lá. Então, é de grande
necessidade que se melhore a iluminação daquele bairro, daquela rua principal e de
vários bairros de nosso município. Tem uma rua aqui, ao lado do Supermercado do
Moro, que vamos também estar entrando na próxima semana, é muito escura;
muitos assaltos, já teve até morte ali. Então, há necessidade de uma preocupação
do Executivo nesta área de iluminação. Sr. Presidente, teria mais algumas coisas,
mas por hoje é só e que, verdadeiramente, o Espírito Santo habite nos corações
dos homens e mostre o verdadeiro caminho, porque é só isso mesmo. Por hoje é
só; que Deus abençoe a todos”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves: “Parei quando falei em animais; vou dar continuidade. Animais
soltos na Vila Pinheiro; uma senhora estava passeando com seu pequeno cãozinho,
com uma corda e, de repente, foi atacada por um cão solto, maior, que mordeu seu
cão e mordeu também essa senhora; e essa senhora foi parar também no Pronto
Socorro e, conseqüentemente, precisou levar cuidados para seu cão. Isso é
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responsabilidade administrativa. Pirassununga está na hora de ter um canil. Queira
ou não, isso é responsabilidade pública. Temos, com urgência, que tomar
providências em relação ao setor competente. Em relação ao escoamento de águas
pluviais, solicito ao nosso Presidente que tome as providências no sentido de
gastarmos um pouquinho, que essas águas que estão descendo aqui, jogando
sobre a calçada, vamos fazer uma tubulação, jogar na guia, sarjeta, porque temos
um ponto de ônibus aqui e essa água está espalhando; quando chegar em época
de chuva vai prejudicar todos os passageiros que estão aqui em frente também,
como também solicito a possibilidade de nós bancarmos a colocação de alguns
bancos que essas senhoras que ficam sentadas aqui em frente na escada, se for
possível. Se não for possível, já solicitei ao Executivo que tome as devidas
providências, que é uma vergonha o que estamos vendo aqui, senhoras grávidas,
crianças aí sentadas. Estamos vendo que está ocorrendo constantemente e nós
temos que fazer justiça para que não fiquem ao tempo, expondo-se, sentando no
chão, que vocês estão cansados de ver, principalmente, quando saímos aqui da
Câmara precisamos pedir licença para sair também. Em relação ao nosso Horto
Municipal, fiz uma visita àquela localidade, tempos atrás também já fiz uma visita, e
por surpresa minha encontra-se da mesma maneira, inclusive colocaram fogo numa
parte. Pessoas que adentram ali, viciados, drogados, fazem macumba etc. naquele
local; vi tudo isso, caminhei mais uma vez por lá também; tivemos lá vários roubos;
têm vários B.O.s também; está faltando uma manutenção, infelizmente, do
Executivo, uma retaguarda maior ao nosso Horto e à nossa horta; isso este
Vereador presenciou. E quanto ao portal, digo a vocês, está praticamente
comprometido por falta de manutenção, porque já está entrando em deteriorização
a parte de baixo, então isso é muito triste, porque lá tem um portal bonito e dá um
visual bonito na entrada. A iluminação também, que ali tem lâmpadas na horta, que
tem que ter uma segurança, principalmente à noite, que ali tem moradores; faltam
alguns cães também pra dar maior segurança; e está faltando iluminação que já foi
solicitada. A erosão continua do jeito que estava e providência nenhuma foi tomada
até então; tenho algumas fotos aqui, inclusive vocês podem observar que o que foi
recolhido, o tamanho das beterrabas, os pés de couve; fomos e estamos vendo isso
com carinho. Temos que cuidar porque isso ilumina as nossas creches, já alimentou
muito também nossa Santa Casa, nossos asilos, o São Vicente; enfim, atende
nossa comunidade; o Renascer também. Enfim, nós temos que dar uma retaguarda
e temos que dar manutenção. Em relação ao SENAI, a demanda é muito grande e
os cursos estão aparecendo; e chegou o momento que temos que ter realmente um
local, uma área, para se construir um SENAI maior em Pirassununga, porque
precisamos de cursos técnicos. Estou solicitando ao Prefeito, mas este Vereador
tem um local adequado pra que se construa, que seria na Felipe Boller, na
localidade onde está instalado aquele nosso parque industrial, que ali seria o local
adequado. Está vago, tem espaço pra isso, porque a demanda é muito grande e
esses cursos são muito importantes. Está aqui uma indicação que acho que vai
influenciar muito no dia de amanhã em nosso município. Tivemos a Feira de
Conhecimento, que foi promovida pelo Colégio Objetivo neste final semana; nós lá
estivemos e lá estava exposto também o Plano Diretor, vários mapeamentos, como
tinha também várias fotografias demonstrando. Solicito ao Executivo que leve esse
Projeto e esse Plano para todas as escolas, para que as crianças e os jovens
possam também tomar ciência do que é um Plano Diretor, que temos os estagiários
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que estão trabalhando e poderão ficar, por exemplo, um dia em cada escola,
Cachoeira de Emas, Santa Fé, Zona Norte, Zona Sul, percorrendo os bairros da
cidade para dar uma demonstração daquilo que será Pirassununga no dia de
amanhã; e ainda há tempo da população participar procurando um Vereador e
levando suas idéias e opiniões sobre o Plano Diretor Municipal. Quero deixar uma
coisa bem clara aqui, a todo cidadão Pirassununguense, que a função nossa, dos
Vereadores, é estar sempre atentos, fiscalizando; obras têm que ser executadas;
parabenizo a vontade, a garra de trabalho, mas também temos que saber que a
obra tem que ser construída não para cinco, seis, sete anos, mas sim para vinte
anos; quer dizer, uma obra bem feita e sempre bem planejada. É só o que este
Vereador tem que dizer; boa noite a todos e que Deus ilumine a todos. Espero a
compreensão do Executivo, que esta Câmara realmente, como o próprio Vereador
Valdir falou, está dando todo apoio à Administração Pública de Pirassununga. Muito
obrigado e uma boa noite”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti:
“Primeiramente, quero agradecer o apoio de Vossas Excelências no Projeto da
criação de cargos, demonstrando realmente o apoio do Prefeito e acreditando na
Administração. O Prefeito tem notado isso, tendo em vista que em todas as
inaugurações que ele está presente, ele enaltece os Vereadores e agradece o apoio
desta Casa para o Executivo Municipal. Também se falou aqui de pontes; quero
dizer a Vossas Excelências que foi conquistado junto ao Governo do Estado sete
pontes metálicas. Está vindo para Pirassununga e serão colocadas em locais já
definidos. Estivemos em conversa com o Executivo a respeito das pontes que estão
em mal estado de conservação; ele nos disse que está comprando as madeiras;
não sei se está fazendo licitação ou não, mas assim que providenciar ele já vai fazer
os reparos nessas pontes. Também, com relação aos bolsões escuros, existe um
projeto na Secretaria de Planejamento onde está fazendo um levantamento de onde
existem esses bolsões escuros em nossa cidade. O Prefeito tem a intenção de fazer
um pacote global com a Eléktro, para que possa sanar essa situação, que tem
causado prejuízo à nossa população. Também quero dizer que foi comentado a
respeito, que o Prefeito não asfalta a Santa Fé porque não quer, mas é de
desconhecimento da Vereadora que usou da palavra, porque estivemos visitando o
Distrito Industrial e perto da Estação de Tratamento de Água existem, chegando os
tubos de sessenta e quarenta centímetros de diâmetro por volta de mais de quatro
mil metros lineares de tubo, onde vai ser colocado na Santa Fé e o início das obras
têm previsão para trinta dias. Também, o Prefeito já licitou setecentos e cinqüenta
metros de tubos de um metro e vinte centímetros, para terminar a galeria de águas
pluviais da Vila Pinheiro também; já foi a licitação e estamos aguardando a vinda
desse material. Também quero dizer que foi iniciado hoje as obras do Centro de
Especialidades Médicas, ali nas imediações da Joaquim Mendes. Então, são essas
as minhas considerações. Muito obrigado”. Neste momento, assumiu a direção dos
trabalhos o Vice-Presidente, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para fazer
uso da palavra na Tribuna o Vereador Edgar Saggioratto: “Nós pedimos a palavra
tão somente para agradecer o apoiamento dos dez Vereadores à Moção de Apoio
que fizemos passar por esta Casa na noite de hoje. Nós gostaríamos também de
enaltecer a participação do nosso Deputado Nelson Marquezelli quando,
sabiamente, ele fez passar pelo Legislativo Federal uma Comissão para fiscalização
dos atos referentes aos funcionários do Banespa que foram admitidos até o ano de
1975, uma vez que, quando esses aposentados, na privatização do Banco, tiveram
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muitas mudanças de leis e estão perdendo muitos recursos em suas
aposentadorias. Então, gostaríamos de parabenizar a preocupação do Deputado
Nelson Marquezelli em propor uma fiscalização através da Câmara dos Deputados
em Brasília, para acompanhar todo esse processo, para que todos os aposentados
do Banespa não sofram nenhum prejuízo. Então, está de parabéns o nosso
Deputado Nelson Marquezelli. Gostaríamos de lembrar a todos que amanhã
teremos uma Audiência Pública, às 9 horas da manhã, referente ao Projeto de Lei
nº 64/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a alterar a Lei nº 3.437, de 12/12/2005, Plano Plurianual de Investimentos, período
2006 a 2009, conforme especifica. Então, gostaria de convidar a todos. Também,
dizer ao Vereador Carlão que estávamos esperando acabar todas as obras de
construção do elevador para depois fazermos uma pintura externa no prédio,
porque nosso prédio já está precisando; e antes dessa pintura externa, colocaremos
as calhas, os condutores. Depois da sessão, amanhã, estaremos conversando a
respeito; espero contar com a orientação do Vereador para que isso possa ser feito
antes da pintura. Quanto aos bancos, ainda não conversei com a Assessoria
Jurídica mas acredito que não podemos fazer investimento fora do prédio do
Legislativo. Mas estaremos conversando com nosso Assessor Jurídico e, se for
possível, não há porque não atendermos ao pedido do nobre Vereador. A primeiro
momento, acredito que não podemos fazer esse tipo de investimento. Vamos
conversar com o Executivo. Era isso que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos e
muito obrigado por estarem aqui até esta hora”. Não havendo mais Vereadores
inscritos e nada mais havendo a tratar, a Presidência em exercício 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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