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Ata nº 2429 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 20 de novembro de 2006. Aos vinte dias do mês de novembro do ano
dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2429ª 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 2428, da Sessão Ordinária de
13.11.2006, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, usou da palavra o Vereador Valdir Rosa solicitando a dispensa da leitura
do Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Logo, o Sr. Presidente determinou que constasse da ata
o Expediente: 01) – Exemplares: “Jornal da Câmara”; “Jornal do Senado”; “Jornal
dos Professores”; “Forças Novas”; “Informe – Programa Luz para Todos”; “Leão
Corimbatá”; “O Jurista”; “NTU Urbano”; Revista “Problemas Brasileiros”; “Rádis –
Comunicação em Saúde”; IBAM – “Noticiário”; 02) – Prospectos: Cursos CEPAM “Planejamento e Controle das Contas Públicas”; “187º e 188º Encontro Nacional de
Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e
Servidores” - União Nacional dos Vereadores – UNV; Informativo UNV dos eventos
2007; Eventos INNAM – Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios; Cursos
IBRAP: “Prestação de Contas” e “Prático de Compras Passo a Passo”; Curso de
Reabilitação de Áreas e Centros Históricos – IBAM/ENSUR; Cursos Cenofisco:
“Retenção Previdenciária de 11% para o INSS” e “Prático de Faturamento e
Emissão de Notas Fiscais (Regras para Emissão de Notas Fiscais); 03) – Convite
do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, Associação
Amigos do Projeto Guri e Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a Inauguração
do Pólo Pirassununga, dia 18/11/2006, no Teatro Municipal Cacilda Becker; 4) –
Ofício do Engº. Ailton J. Tuckmantel Marangom, referente realização da reunião de
trabalho para reativação do Núcleo Regional de Pirassununga; 5) – Convite da 9ª
Subsecção da OAB e Associação dos Advogados de Pirassununga, para o
“Coquetel Dançante de Final de Ano”, dia 18/11/2006, na AABB; 6) – Convite da
APACAP – Associação dos Praticantes da Arte Capoeira, aos Srs. Vereadores e
Funcionários da Câmara, para o “Interativo Cultural 2006”, dia 02/12/2006;
programação anexa; 7) – Ofício nº 045/06 – Circular, da Associação Paulista de
Municípios, referente ao Curso de Cerimonial Público, dia 22/11/2006, no Auditório
da Bovespa; 8) – Carta Reversal nº 113, datada de 09/11/2006, da Caixa
Econômica Federal – Superintendência Regional de Piracicaba/SP, referente
Prorrogação de Vigência – ex-offício, do Contrato de Repasse nº 17455344/2005/MTURISMO/CAIXA; 9) – Carta Reversal nº 114, datada de 09/11/2006, da
Caixa Econômica Federal – Superintendência Regional de Piracicaba/SP, referente
Prorrogação de Vigência – ex-offício, do Contrato de Repasse nº 18833484/2005/MAPA/CAIXA; 10) – Ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, em atenção ao ofício 0909/06, desta Presidência, para agendamento
de reunião sobre o Projeto de Lei nº 83/2006; 11) – Ofício do Comandante do
Esquadrão de Demonstração Aérea – EDA, Ten Cel Av Ricardo Reis Tavares, em
atenção ao Requerimento nº 274/2006, de autoria de todos os Vereadores da Casa,
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consignando votos de congratulações à Academia da Força Aérea pela realização
do “Domingo Aéreo 2006” e a esta juntamente com “Esquadrão de Demonstração
Aérea”, pela quebra do novo recorde realizado no dia 29/10/2006; 12) –
Comunicado nº CM 181017/2006, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 13) – Ofício nºd Ref: 11078733,
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde; 14) – Ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Pirassununga, referente doação ao Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – Participação Popular; 15) – Convite para o Fórum
Internacional de Comunidades Digitais, dia 21/11/2006, CENESP – São Paulo/SP;
16) – Convite da Arquidiocese Ortodoxa Grega do Brasil e da América Latina –
Patriu, Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e Academia Paulista de
Letras, para o concerto da Camerata Byzantina e do Conservatório Dramático e
Musical “Dr. Carlos de Campos” - Tatuí, dia 25/11/2006, no palácio dos
Bandeirantes – São Paulo/SP; 17) – Convite da Câmara Municipal de Matão, para a
Sessão Solene por ocasião da Semana da Consciência Negra e outorga do Troféu
Padre Batista; concomitantemente, à Semana da Fraternidade Cuba-Matão, dia
20/11/2006, no Plenário da Câmara Municipal de Matão; 18) – Email da Escola de
Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando a
atualização de dados para fins de cadastro/correspondência; 19) – Requerimento do
Sr. Jeferson de Souza Rocha, solicitando cópia do Projeto de Resolução nº 03/99,
que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem em Pirassununga, para fins de
conhecimento; 20) – Ofício nº 36ºBPM/I-702/300/06, do Comandante da 3ª
Companhia da Polícia Militar – Pirassununga, em atenção ao Ofício nº 0903/2006,
desta Presidência, referente ao Decreto Legislativo nº 94/200, que instituiu o título
“Policial Militar do Ano”; 21) – Ofício do Sr. Clésio Alencar Reinig, informando sua
impossibilidade de comparecer à solenidade marcada para 13/12/2006, ocasião em
que receberia o título de Cidadão Pirassununguense; 22) – Ofício 48/2006, do
Conservatório Municipal de Música Cacilda Becker, agradecendo os termos do
Requerimento nº 271/2006, de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, congratulando-se ao aluno Fábio Gonçalves dos Santos, pela conquista
do 1º lugar na renomada Escola de Teatro Bolshoi no Brasil; 23) – Ofício nº
053/2006, do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da AFA, justificando
ausência à Audiência Pública do dia 28/11/2006, em virtude de compromissos
anteriormente assumidos; 24) – Ofício nº 95/2006, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu nº 88/2006, que visa autorizar o Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP a receber recursos financeiros a fundo
perdido, mediante repasse do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para
darem os pareceres; 25) – Ofício Gab. Nº 714/2006, do Executivo Municipal,
solicitando certidão de exercício de cargo de prefeito, para fins de formalização de
convênio; 26) – Ofício Gab. Nº 694/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 61/2006, de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni
Couto, sobre o pagamento do adicional de periculosidade aos Guardas Municipais.
As indicações e pedidos de informações a seguir foram encaminhados ao Executivo
Municipal: 27) – Indicação nº 428/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
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Bueno Gonçalves, para que execute melhorias e pavimentação na entrada do
CPTA/IBAMA; 28) – Indicação nº 429/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Bueno Gonçalves, para que pinte a faixa de pedestres e coloque sinalização
adequada na Rua XV de Novembro, altura do nº 1964, a fim de atender aos
pacientes com deficiência física que afluem à Clínica de Fisioterapia; 29) –
Indicação nº 430/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
para que o acabamento arquitetônico do novo sanitário público ao lado da Câmara
Municipal, acompanhe os detalhes e cores do prédio desta Casa de Leis, Igreja
Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e da E.E. Pirassununga; 30) – Indicação nº
431/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que
promova o recapeamento da Rua Santa Cruz, continuação da Rua Djalma dos
Santos, Vila Guimarães, até o Guaraná Caxinauá; 31) – Indicação nº 432/2006 de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que realize uma
avaliação urgente na qualidade do asfalto que está sendo usado no Loteamento Rio
Verde; 32) – Pedido de Informações nº 68/2006, de autoria do Vereador Juliano
Marquezelli, sobre a possibilidade de contemplar o Centro de Especialidades e
Reabilitação com geladeira ou freezer; 33) – Pedido de Informações nº 69/2006 de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o uso e administração
do espaço que está sendo criado na Zona Norte, no antigo “Mercadão”; 34) –
Pedido de Informações nº 70/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre obras e melhorias na Avenida Duque de Caxias Norte; 35) –
Pedido de Informações nº 71/2006 de autoria da Comissão Permanente de Defesa
do Meio Ambiente, sobre caixa de inspeção com constante vazamento junto ao
Horto Municipal. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora
Cristina Aparecida Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos: 36) –
Requerimento nº 289/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por
mais sete edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Lei nº
88/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP a receber recursos financeiros a fundo perdido,
mediante repasse do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO. Aprovado
por unanimidade de votos; 37) – Requerimento nº 290/2006 de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis, para que o Sr.
Prefeito Municipal encaminhe a esta Casa de Leis os resultados obtidos pela rede
municipal de ensino no ano de 2005, discriminando por série, para fins de análise.
Aprovado por unanimidade de votos; 38) – Requerimento nº 291/2006 de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, congratulandose ao Professor de Karatê Djalma Pedro, pelos excelentes trabalhos voluntários
prestados em prol da comunidade corimbatá. Aprovado por unanimidade de votos;
39) – Requerimento nº 292/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito
por mais seis edis, congratulando-se ao Conselho da Comunidade Negra de
Pirassununga, pela passagem do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20
de novembro. Aprovado por unanimidade de votos; 40) – Requerimento nº 293/2006
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, a ser encaminhado à Secretaria de Estado da Educação para que aumente o
número de computadores na E.E. “Elói Chaves”. Aprovado por unanimidade de
votos; 41) – Requerimento nº 294/2006 de autoria dos Vereadores Wallace Ananias
de Freitas Bruno e Márcia Cristina Zanoni Couto, e subscrito por mais seis edis,
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congratulando-se à Associação Amigos do Projeto Guri, pela inauguração do Pólo
Pirassununga, realizado dia 18/11/2006. Aprovado por unanimidade de votos; 42) –
Requerimento nº 295/2006 de autoria de todos os Vereadores da Casa,
consignando votos de pesar pelo passamento do Bispo Diocesano de Limeira, Dom
Augusto Zini Filho. Aprovado por unanimidade de votos; 43) – Requerimento nº
296/2006 de autoria da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, e
subscrito por mais seis edis, a ser encaminhado ao Gerente da Agência Ambiental
da CETESB em Pirassununga, para que informe se já há respostas para os
protocolados citados, bem como providências que pretende-se realizar. Aprovado
por unanimidade de votos; 44) – Requerimento nº 297/2006 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de pesar pelo passamento do Sr. Roberto Caron. Aprovado por unanimidade de
votos; 45) – Requerimento nº 298/2006 de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Sr. Ângelo Benedito Nunes. Aprovado por unanimidade de votos;
46) – Requerimento nº 299/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito
por mais seis edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Sra. Maria
Estela Andriotti. Aprovado por unanimidade de votos; 47) – Requerimento nº
300/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Sr. Oswaldo José Mancin.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr.
Presidente Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador
inscrito. Inscrito, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Nós
estamos fazendo uma indicação, principalmente na região da Vila Guimarães, ali na
Rua Djalma Santos, ali temos também a Rua Santa Cruz, que é continuidade da rua
Djalma Santos, proximidades da Guaraná Caxinauá; isso em função das
reclamações dos moradores daquela localidade; promover ali realmente um
recapeamento e ali também na Dr. Moretz, que foram refeitos os trabalhos, mas
cujo asfalto já apresenta ondulações também. Então, acho que como Vereador nós
temos que solicitar que o serviço seja executado uma única vez, tecnicamente. Em
relação ao sanitário público aqui ao lado, estamos encaminhando ao Executivo para
que faça um acabamento arquitetônico acompanhando os detalhes e as cores do
prédio desta Casa de Leis, como a Igreja Matriz também e a Escola Estadual de
Pirassununga, o nosso IEP ali. Acho que tem que ter pelo menos um conjunto
harmonioso e uma arquitetura final adequada. Aqui temos uma clínica de
fisioterapia, na Rua XV de Novembro; estamos solicitando autorização para que o
Prefeito realmente participe, uma vez que o proprietário está se incumbindo de
pintar as faixas para então que seus pacientes possam entrar; então já está sendo
encaminhado; tenho certeza que será atendido. Em relação ao CEPTA-IBAMA,
estivemos lá também e observamos que a entrada está precisando de um
recapeamento e cuide-se melhor daquela entrada, que ali os pedestres encontram o
local em condições precárias e também os veículos passam por ali; então, ali requer
uma pavimentação. Também falamos aqui no requerimento do Roberto Caron,
muito atuante em Pirassununga, na antiga Escola de Comércio, foi presidente do
Clube Dr. Alberto, sempre dedicado; então, aqui ficam nossa homenagem póstuma
ao Roberto Caron, um grande colega nosso e amigo desde aquela ocasião. No
momento é só”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto:
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“Pedi essa oportunidade para tecer algumas palavras. Neste dia, que é o Dia
Nacional da Consciência Negra. A data nasceu do aniversário de falecimento de
Zumbi dos Palmares, este que foi um ícone na luta pela libertação dos escravos.
Como todos sabem, no interior do solo alagoano, existiu nos anos de 1600 o
Quilombo dos Palmares, reduto de escravos fugitivos e libertos, formando uma
resistência sobre o sistema escravocrata de então. Zumbi nasceu no Quilombo e
com apenas alguns dias de vida foi aprisionado por capitães escravocratas e
encaminhado aos cuidados de um padre. Com quinze anos de idade, fugiu e voltou
ao Quilombo dos Palmares, onde escolher por si o nome de Zumbi; lá destacou-se
como líder da resistência negra, sendo morto em 20 de novembro de 1695. O Dia
da Consciência Negra, portanto, é oportuno para lembrarmos da influência que
nosso país teve e ainda tem da cultura negra, bem assim, da importância em se
evitar qualquer forma de discriminação; mas, não somente a discriminação racial,
mas ainda todas as formas de discriminação, sejam elas em razão do sexo, religião,
partidos políticos ou de ordem financeira. O ser humano é aquele ser criado à
imagem e semelhança de Deus e, por isso, somos todos iguais, não importando a
cor, o sexo ou religião; somos irmãos e filhos do mesmo Pai. O preconceito de uma
cultura ou povo gera, ao longo da nossa história, catástrofes humanas como foi o
escravagismo, as guerras religiosas que temos tão presentes em vários países, as
guerras mundiais, campos de concentração etc. Essas catástrofes humanas levam
anos, décadas e até mesmo séculos para serem superadas. É importante
lembrarmos de acontecimentos e personalidades marcantes como o Zumbi dos
Palmares, para, vendo os erros do passado, evitarmos que eles se repitam.
Atualmente, vemos surgir no planeta, aqui e ali, movimentos radicais e extremistas,
os famosos terroristas, que passam por cima da vida e da dignidade humana, para
atingirem aquilo que creem como verdade. Também no Brasil, estamos vendo ainda
que de forma mais tímida, extremistas que de forma maquiavélica buscam seus fins,
não importando os meios para tanto; são as invasões de terras, exclusões sociais,
entre outras. Em Pirassununga, como representante da comunidade corimbatá,
jamais poderemos permitir a ascensão de preconceitos e discriminação, que levam
à deterioração do ser humano. Certamente, esta luta não acabará tão cedo; é
preciso ser conquistada por todos nós. Parabéns a você, afrodescendente,
participante do povo brasileiro, por sua missão a serviço da humanidade e da paz.
Obrigada a todos, Sr. Presidente; é só isso até o momento”. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno: “Como foi pedida a não
leitura dos pedidos de informações e indicações, tem um pedido de informação aqui
que estamos fazendo em relação àquelas rotatórias, e todas aquelas falhas que
existem lá no Clayton Malaman, que o povão estão cobrando muito; então, vamos
ver realmente, vão vir os projetos, quem principalmente era na época o responsável;
e no pedido de informações estamos pedindo também o porque que não foi feito.
Porque no projeto existem as aberturas dos canteiros centrais; e quando chegar a
resposta vamos estar discutindo e levando ao conhecimento dos nossos eleitores,
que passaram vários abaixo-assinados aí pra gente. Tem uma indicação que fiz
meio de urgência, já até conversei com o Prefeito, mas a gente tem que
documentar, sobre o asfalto que está sendo feito lá no loteamento Rio Verde, no
fundo do Laranjeiras; o que importa, o asfalto, pelo que a gente vê, não está ficando
de boa aparência não. Estamos sendo procurados por bastante moradores da zona
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norte que têm lotes daquele loteamento. Então, até estive passando por lá este final
de semana e realmente tem muita falha no asfalto; a gente não sabe se vai ser
passada uma outra camada em cima pra tapar aquelas falhas, mas são muitas. Até
me surpreendi porque foi uma amigo, falou; aí foi outro, outro; foram seis, sete
pessoas me procurar. Então, a gente tem que estar fazendo o papel nosso; foi
passado para o Prefeito isso, não sei se ele esteve lá olhando pra tirar as
conclusões, mas estamos colocando documentado, pra depois mostrar pra esse
pessoal que procurou a gente. Sábado tivemos a oportunidade de estar no Teatro
Cacilda Becker; o Presidente também esteve lá, junto com o Prefeito, sobre o
lançamento do Pólo Pirassununga do Projeto Guri; um projeto realmente de
importantíssima qualidade para os jovens, as crianças, que é um projeto que pega
criança de oito, nove anos; em três meses de iniciação do Projeto foram trinta e
uma aulas, parece, nesse período, e realmente foi muito bonita a apresentação lá.
Se destacaram muitos alunos, a gente até se surpreende porque tinha gente lá que
você olhava e tem duas crianças que fazem parte dessa orquestra que está se
desenvolvendo lá do bairro, e eles mesmos conversaram comigo antes de entrarem
para apresentação de que estavam nervosos, que estavam até temendo errar, mas
foi de arrepiar. Foi muito bonito; o Projeto está sendo muito bem desenvolvido e isso
vem de um pedido que foi feito através da nossa Bancada do PPS, Deputado
Arnaldo Jardim, que o Prefeito soube reconhecer isso e está sabendo aproveitar,
dando todo apoio à Secretaria da Cultura e aos coordenadores que estão
responsáveis pelo Projeto. Alguns outros pedidos que foram feitos vou esperar
chegar a resposta pra depois comentar o assunto. Do mais, muito obrigado, Sr.
Presidente”. Não havendo mais Vereador inscrito, o Sr. Presidente informou que o
Projeto de Lei nº 80/2006, que dispõe sobre a criação de emprego em comissão no
quadro dos servidores do SAEP, se não for apreciado na presente sessão, vai
sobrestar a pauta para a próxima semana, ou seja, se não for votado hoje terá que
ser votado na semana que vem de qualquer maneira e o primeiro a ser votado; bem
assim, o Projeto de Lei nº 83/2006, que trata sobre a revogação da Lei que
estabelece o regime geral da previdência de todos os servidores do município, que
deverá ser apreciado na próxima sessão, dia 27, caso contrário, sobrestará a pauta
para a próxima sessão. Passou à Ordem do Dia, que constou do seguinte: 01) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 88/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP a receber recursos financeiros a fundo perdido, mediante
repasse do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Aprovado por
unanimidade de votos; 02) – Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar
nº 03/2006, de autoria do Executivo Municipal, visa instituir o Código de Obras e
Edificações do Município de Pirassununga e dá outras providências. (com
Emendas). Foram apresentadas mais duas Emendas, nºs 23 e 24/2006, as quais
receberam pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes pertinentes.
Colocado em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar nº 03/2006 foi
aprovado por unanimidade de votos, bem como as Emendas apresentadas; 03) –
Segunda Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 05/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre o zoneamento urbano e rural do município de
Pirassununga. (com Emendas). Usou da palavra o Vereador Juliano Marquezelli: “A
reunião que tivemos na sexta-feira aqui com a presença da maioria dos Vereadores
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também, junto com autoridades do município e pessoas técnicas, nós achamos
melhor pedir aguarde mais uma semana para sanar todas as dúvidas e emendas”.
Assim, ficou requerido verbalmente pelo Vereador Juliano Marquezelli o adiamento
da votação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2006 por 01 (uma) sessão. O Sr.
Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Juliano Marquezelli,
sendo aprovado por unanimidade de votos. Logo, ficou adiada a votação por 01
(uma) sessão, a pedido do Vereador Juliano Marquezelli; 04) – Primeira Discussão
da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 76/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2007.
Retirada da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões
Permanentes pertinentes; 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 80/2006, 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 – SAEP. Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de
pareceres das Comissões Permanentes pertinentes. Informou novamente o Sr.
Presidente que é este Projeto que vai trancar a pauta na próxima sessão, se não for
retirado; 06) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 06/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo e dá
outras providências. Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres
das Comissões Permanentes pertinentes; 07) – Primeira Discussão do Projeto de
Lei Complementar nº 09/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar e
acrescentar dispositivos à Lei Complementar nº 49, de 30 de dezembro de 2003 –
Código Tributário Municipal, com alterações posteriores. Retirado da pauta dos
trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões Permanentes pertinentes.
Solicitou questão de ordem o Vereador Juliano Marquezelli: “Algum desses Projetos
não poderia ser dado parecer verbal, pra destrancar a pauta? Quanto tempo eles
estão na Casa? Desses últimos dois, por falta de parecer, que sou Presidente de
duas Comissões e não fui procurado pra dar parecer em nenhum”. O Sr. Presidente
informou ao Vereador Juliano Marquezelli: “O Projeto chegou na Casa dia
28/08/2006; foi publicado no dia 31/08/2006; os Vereadores receberam cópia no dia
28 mesmo; no dia 19 começou a tramitação. O nobre Vereador recebeu cópia do
Projeto e cabe ao nobre Vereador participante da Comissão procurar para dar os
pareceres e tirar as dúvidas”. Solicitou questão de ordem também o Vereador
Nelson Pagoti: “Nós recebemos um material aqui hoje, que foi entregue aos
Vereadores, onde tem algumas propostas de mudanças no Código Tributário”. O Sr.
Presidente informou ao Vereador Nelson Pagoti que o mesmo poderá fazer os
esclarecimentos na Explicação Pessoal, uma vez que o referido Projeto já foi
retirado da pauta; 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
10/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir o Código de Posturas
do Município de Pirassununga, e dá outras providências. Retirado da pauta dos
trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões Permanentes pertinentes. O
Sr. Presidente informou aos Edis que os Códigos não trancam a pauta, pois não
têm prazo para tramitação, conforme artigo 36 do Regimento Interno. Terminada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador
inscrito para fazer uso da palavra na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Vou começar falando sobre o trânsito
do nosso município. Obras estão sendo realizadas, isso é muito importante. Lá na
-7-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Avenida Painguás, pra vocês terem uma idéia, não tem sinalização nenhuma de
desvio. Bloquearam a Avenida Painguás, os caminhões estavam subindo a Rua Dr.
Moretz Shons; não tinha condições de entrar na Rua Santa Cruz, que é uma rua
estreita; estavam perdidos naquele local. Então, acho que chegou o momento de
nos organizarmos, pedir ao Vereador Bilo que leve ao Prefeito, que tome uma
posição em caráter de urgência porque realmente o trânsito no centro está
prejudicando inclusive nosso comércio. Esses dias mesmo aí, começam a realizar
obras, não tem placas, não tem desvio, ninguém sabe se pode subir a Duque, se
não pode, é obrigado a dar a volta no quarteirão; é uma confusão danada. Acho que
temos que ser organizados. Então, quem está perdendo com isso são nossos
comerciantes. Temos que organizar o trânsito em Pirassununga, quando se tem
qualquer tipo de trabalho a ser realizado e obras públicas sobre o leito carroçável. E
de preferência também, quando se tratar de drenagem, nós aqui hoje aprovamos
uma verba do FEHIDRO, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para construção
de galerias de águas pluviais, que vai indo, e o SAEP deverá executar essas obras
e eu como Vereador vou fazer questão de solicitar todos os projetos daqui pra frente
da drenagem urbana do município; como Vereador, estou sendo bem claro, para
que todos tomem ciência do que está sendo executado, se vai atender ou não
nosso município. Em relação ao nosso Horto Municipal, é com tristeza que vou dizer
mais uma vez que o nosso Horto, infelizmente, se encontra em uma situação
delicada. Então, providências têm que ser tomadas; convido o Vereador Bilo pra
fazer uma visita lá também; o portal de entrada foi derrubado já por falta de
manutenção; já não tem mais o portal naquele devido local. Infelizmente, as coisas
vão acontecendo e nós já havíamos solicitado desde o ano passado manutenção
naquele portal; sabíamos as conseqüências também. Em relação ao ponto de
ônibus, na esquina do Trevisna, até passei por lá, tinham três, quatro ônibus ali,
principalmente saindo do Terminal Rodoviário, param ali; o movimento ali é muito
grande, está se tornando até perigoso. E o local não está comportando um bom
atendimento em termos de acomodações a todos os usuários. E na foto aqui dá pra
ver a clareza disso. Acho também que temos que fazer um estudo em relação a
terminais rodoviários dentro do município, organizar para que os usuários não
fiquem se expondo, tomando chuva, sentados nas calçadas; é o que está
acontecendo naquela localidade. Então, as fotos estão aqui para os demais
Vereadores verificarem o que vem acontecendo. Como sempre, digo a vocês, às
vezes tem pessoas que misturam certas coisas; vocês sabem que eu estou aqui
fazendo um papel de Vereador, fiscalizando; e não estou aqui como engenheiro
profissional, porque aí já é outro assunto técnico; nada uma coisa com outra. Nós
não queremos misturar as coisas; queremos deixar as coisas bem claras. Todas as
nossas solicitações, tudo aquilo que estamos pedindo informações é em função
para que nossa população tome ciência de tudo aquilo que está sendo realizado, às
claras e com toda tranqüilidade, é obrigação minha. Então, como Vereador, estou
deixando bem claro porque, às vezes, tem pessoas que acabam misturando as
coisas. Então, quero deixar tudo isso pra que tome ciência, a imprensa falada e
escrita. No momento é só. Só quero deixar bem claro, convido os senhores
Vereadores a fazerem uma visita ao nosso Horto Municipal pra ver o estado em que
se encontra”. Inscrita, fez uso da palavra a Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto:
“Sr. Presidente, foi feito um pedido de informação encaminhado à Secretaria
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Municipal de Promoção Social sobre aquela questão de projetos sociais pra
absorverem crianças e adolescentes no período que não estivessem na escola. E
me veio a resposta, eu não vou ler hoje, porque vou analisar junto com a Assessoria
competência da Secretaria da Promoção Social e da Secretaria da Criança,
Adolescente e Terceira Idade; porque me veio uma resposta e vou analisar primeiro
a competência e depois eu trago para os nobres esta resposta que me foi dada. O
Vereador Carlão disse sobre o Horto Florestal. Eu estive lá quinta-feira próxima
passada, e nós pudemos ver, além do que já foi dito, a horta bastante prejudicada.
Então, tem que ser modificado o olhar para aquele local. Então, me lembro que
anos atrás toda produção que tinha na horta alimentava-se praticamente toda
estrutura da rede de ensino e ia até pra outras instituições; e está bastante
prejudicada. Isso tem que ser visto, tem que ser olhado com carinho e resolver essa
situação. Muitos funcionários que eram de lá foram deslocados; não sei se estavam
deslocados e estavam lá e foram remanejados; sei que está faltando funcionário; é
o que foi me passado. Quero também dizer nesta noite que foi feito um manifesto
nesta Casa a algumas sessões atrás sobre as insulinas especiais. Nós explicamos
aqui que no município nós temos a disponibilização de dois tipos de insulina; agora
me fugiu, acho que é a NPH e a Regular; mas, a insulina especial não é distribuída
pela rede; mas são distribuídos esses dois tipos de insulina. E nós fizemos uma
busca; na cidade de São Paulo é distribuída essa insulina gratuitamente pelo SUS,
por uma lei do Deputado Roberto Gouveia. Nós fizemos, naquela oportunidade
outro Vereador já tinha feito essa indicação, e fiz um ofício então, até me manifestei:
vou esperar a resposta, se vier, e vou fazer um pedido de informação. Nesse meio
tempo, fiz um ofício à Regional, que é a DIR-15; nossa cidade faz parte dessa
Regional. Por que é que não se dispensa essa insulina especial em nosso
município? Havia feito alguns contatos telefônicos e foi me informado que na DIR,
como um todo, não sei se são trinta municípios que fazer parte parte, não sei o
número exato, mas a DIR não dispensa pra nenhum município. Aí fiz esse ofício
questionando a DIR por que é que, se no SUS, Sistema Único de Saúde, se distribui
essa insulina, por que é que na nossa Regional não teria? E nós conversamos com
o Secretário de Saúde nesse meio de tempo, e ele nos informou que temos 1.830
diabéticos em nosso município, que utilizam as insulinas que nós temos; mas tem
dez pessoas que utilizam a insulina especial. Eu vou ler a resposta da DIR-15: “Em
resposta ao ofício datado de 31 de outubro de 2006, referente à dispensação de
forma gratuita, através da Secretaria de Estado de Saúde, informamos que: para
atender a Lei Estadual 10.872, de 09 de março de 2001, a Secretaria de Estado da
Saúde elaborou uma proposta de repasse financeiro aos municípios para compra de
insumos necessários aos portadores de diabete que utilizam esses materiais. Essa
proposta foi aprovada na Comissão Intergestora Bipartite – CIB nº 132, de 07 de
abril de 2005, devendo ser operacionalizada da seguinte forma: as Secretarias
Municipais cadastram o paciente, apresentam o nome do paciente, nº do cartão
SUS e o tipo de insulina que o paciente necessita; e encaminham para a Secretaria
Estadual que programa o uso de um monitor, um lancetador de sessenta tiras de
exames/mês, sessenta lancetas/mês e sessenta seringas mês. E serão repassados
sessenta e cinco por cento do custo e, como contra-partida dos municípios,
aplicariam vinte e cinco por cento. Os municípios comprarão os insumos e poderão
utilizar a ata de registro de preço do Estado. Os termos aditivos foram elaborados
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com base nos cadastros enviados pelo município e já foram assinados pelo mesmo
e pela Diretora da DIR para sua efetivação. Desta forma, o cadastramento dos
pacientes, compra e distribuição dos insumos ficarão com os gestores locais, que
receberão os recursos na proporção que cadastrarem os pacientes, permitindo
inclusive um acompanhamento destes e melhor controle do programa em seu
município, devendo desenvolver também ações de promoção de saúde e prevenção
de complicação aos pacientes. Sendo o que se apresenta para o momento.
Atenciosamente”. É assinado pela Diretora da DIR. Fiquei muito preocupada
quando recebi essa resposta, porque isso foi um documento assinado em 2005; nós
estamos, o Secretário da Saúde atual está desde 2005. Então, ele tomou
conhecimento disso; e eu não sei porque cargas d'água; não conversei com ele
sobre isso aqui; pensei em estar fazendo um pedido de informação para que o
município se justifique, o que é que aconteceu, porque já tinha um documento
assinado pelo gestor da saúde, como já foi lido aqui, e essas pessoas não recebem.
E pra cortar caminho, Sr. Presidente, como o senhor sabe que estou trabalhando no
Paço Municipal, eu hoje tive a oportunidade de encontrar com o Prefeito nos
corredores da Prefeitura e como eu estava com este documento, apresentei este
documento diretamente pro Sr. Prefeito. E quando ele leu, porque acho que já foi
vinculado na mídia os questionamentos que nós fizemos, as indicações que foram
feitas por esta Casa, e ele leu e se responsabilizou no momento; porque se é
somente um convênio entre o município e Estado, direto, não precisa ter
intermediação da DIR-15. Então, ele se comprometeu em estar imediatamente
resolvendo essa situação, porque um pedido de informação levaria quinze dias úteis
para estar aqui; como eu tive essa oportunidade hoje, eu passei uma cópia deste
documento ao Sr. Prefeito e ele garantiu que isso aqui vai ser resolvido o mais
rápido possível; é só um convênio, é só cadastrar as pessoas. E pela informação do
Secretário da Saúde, são só dez pessoas. Então, é perfeitamente viável; e essa
insulina não é tão barata; é um custo elevado; então, se eles entram com a
contrapartida de setenta e cinco por cento, o município entra com vinte e cinco
porcento. Então, creio que já foi resolvida essa situação dessas pessoas, porque
elas necessitam tomar essa medicação. Ah, mas por que não toma outra? Porque
não adequou. Elas necessitam desse tipo, a Levemir. Se eles não fizerem o
tratamento, podem ter problema de lesão de retina, podem ter problemas renais,
problemas de circulação periférica, amputação de pés, enfim, entrar em
hemodiálise, diálise e até vir a falecer. Então, por um lado fiquei bastante satisfeita,
que essa situação ocasionalmente, eu tinha idéia até de fazer, está pronto, esse
pedido de informação, mas como eu tive essa oportunidade e eu creio que foi uma
bênção para as pessoas deste município, que com certeza vão receber, porque é
somente um contrato; já tem essas pessoas, fazem o cadastro e, com certeza, elas
vão estar recebendo e ter uma qualidade de vida bem melhor. Sr. Presidente,
gostaria também de estar dizendo, é outro pedido de informação que foi feito. Vou
dizer o que me veio de resposta. Acho que não fiz direito as perguntas com
referência a adicional de periculosidade da Guarda Municipal. Eu perguntei: os
Guardas Municipais recebem adicional de periculosidade? Explicar. Minha resposta
que veio: 'Não; esta seção vem seguindo o constante no laudo de insalubridade e
periculosidade em vigor'. Eu vou ter que buscar essas informações porque eu não
sei qual é o laudo; já que estou ali próximo, vou buscar essas informações pra
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poder explicar melhor aqui. E uma outra pergunta que fiz, se existia algum estudo
pra essa clientela receber o adicional de periculosidade e pedi explicações. Foi me
respondido: 'Sim, através do protocolo sob o nº 182 de 2006'; somente isso, Sr.
Presidente; então, eu fiquei, não sei qual esse protocolo mas vou me informar essa
semana ainda e na próxima semana vamos poder andar sobre esse pedido de
informação. A última coisa que queria dizer nesta noite é que estamos com uma
proposta pra instituir aqui na Câmara Municipal a Câmara Jovem, o Parlamento
Jovem de Pirassununga; nós já temos uma Resolução, nº 161, mas estamos com
outras propostas. E amanhã, nesta Casa, às 16 horas, vamos ter a terceira reunião,
porque está sendo muito produtivo; nós tivemos a maioria das escolas participando;
hoje tivemos uma reunião com todos os diretores e surgiram algumas questões de
modificação pra esta proposta. Então, convido os nobres Vereadores para estarem
aqui amanhã, quatro horas da tarde, pra se inteirar, conversar; convidei a mídia pra
estar aqui presente, pra entrevistar; não está sendo nada imposto; e quem vir aqui
vai observar que o interesse é muito grande dos jovens. Então, está feito o convite;
vamos estar a partir de amanhã colhendo as modificações finais e vamos estar
passando pra Casa, pra Assessoria analisar; dia 04 de dezembro vamos estar
colocando nesta Casa, pra votação, pra encerramento dia 11 de dezembro. Então,
peço aos nobres a gentileza, se puderem estar aqui amanhã, pra conversar com os
jovens, com os diretores, pra se aprofundar nessa proposta. É só por hoje. Que
Deus abençoe a todos”. Com a palavra, o Vereador inscrito, Wallace Ananias de
Freitas Bruno: “Só pra relembrar, o Prefeito, sexta-feira e hoje, confirmou que vai
estar acabando aquelas três ruas do Jardim Redentor que ficaram pra trás, fazer o
recapeamento; que já avisei ele que se passar por lá, o pessoal vai catar a pick-up
dele e vai... porque ele foi lá desde o ano passado e prometeu que ia recapear
aquelas ruas e aquilo lá está crítico. A gente já sabe que o ano que vem o São
Valentim e o Laranjeiras, nós já fizemos algumas emendas no Orçamento, desde o
ano passado, já estão feitas para o ano que vem também, pra recapear toda aquela
área lá. Mas essas três ruas aí, vou ter que sair de lá e voltar só na hora que o
homem recapear porque ele vai pra lá e o pessoal está me cobrando bastante sobre
isso. E ele me prometeu hoje, mas não vai parar por aí não; vou pegar assinatura
do pessoal; se eu tiver que trazer o pessoal aqui nós vamos vir na Prefeitura tomar
um café; e vai ter que fazer uns dez litros de café porque vai vir bastante gente. Em
relação ao Projeto, eu queria justificar a minha não-assinatura; foi falta de atenção
mesmo. Sobre o Projeto do SAEP, sei que está sendo feito um trabalho excelente
no comando do João Alex, com a dedicação dos funcionários; todo e qualquer
problema que a gente tem nos bairros ele está atendendo de imediato, não só a
mim, mas acho que a todos os Vereadores, independente de ser Vereador ou não,
a gente ouve da comunidade que o SAEP, você tem algum problema de
entupimento ou algum outro problema, mesmo que não seja cobrado, o pessoal vai
e resolve rapidamente. Mas, independente disso, minha posição vai ser contrária ao
Projeto, em relação à criação de cargo; porque, como há o problema também da
Prefeitura sobre reestruturação de cargo, os funcionários do SAEP também nos
cobram muito; não sei os outros Vereadores, mas a mim todos eles cobram, porque
já é dito que já está pronto essa reestruturação do SAEP e não vai ser mandado pra
Câmara pra ser aprovado porque está esperando o da Prefeitura também ser feito.
Então, vou votar contra; já estou dando de antemão; não assinei o parecer por falta
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de atenção. Sobre o Código Tributário também, que hoje nós tivemos uma reunião
que alguns Vereadores compareceram, sobre o código Tributário; foram explanadas
algumas idéias e ao meu entender vai ser em benefício da comunidade, não vai
prejudicar ninguém; pelo contrário, vai acabar ajudando em algumas áreas. Sobre o
ponto de ônibus, Carlão, tenho emendas feitas também pra construção e reforma de
ponto de ônibus, porque a gente sabe que é complicado, principalmente, a gente
tem aquele ponto de ônibus do lado do Liceu Vívere, que o ônibus vem; pra quem
vai, é pouca gente que fica, porque o ônibus vai, então muita gente espera o ônibus
voltar pra depois atravessar a rua. Já foi feito um projeto, já mandamos o ano
passado, pra tentar tirar aquele ponto e colocar do outro lado; é só tirar e colocar; é
parafusado. Se o senhor pudesse ajudar nessa cobrança, também seria útil, mas
que já há uma verba separada no Orçamento. Se puder programar alguns pontos
de ônibus na cidade e apresentar junto com essas emendas, se for possível,
gostaria que o senhor pudesse fazer isso, pela emenda e pela comunidade nossa.
Sobre o Horto, já ando pelo Horto Municipal; nunca me manifestei, mas chega uma
hora que a gente tem que falar; ando por lá já faz uns dez anos, bem antes de me
envolver com política, mas sempre plantamos árvores lá, tanto nas áreas públicas
quanto nas casas residenciais que o pessoal pedia pra gente plantar; aquilo ali é
uma riqueza que poucos municípios têm dentro do município. O Prefeito parece que
tem um projeto sim, pro ano que vem, pra poder mexer no Horto; porque aquilo ali
não podemos perder não. Quem anda dentro daquele Horto, quando você entra lá
cansado, sei lá, você sai de lá rejuvenescido; você dá uma volta no Horto, você sai
de lá que parece que acabou de tomar um banho, com a alma lavada. Então, acho
que todo mundo tinha que fazer isso; é muito grande aquilo ali e é muito rico.
Existem até algumas espécies que são raras até de serem encontradas na fauna.
Por isso que há esse interesse e essa preocupação; e temos realmente que
começar a cobrar isso do Executivo. Sobre o Raio-X da Zona Norte, hoje estava
conversando com o Dr. Fernando Ramalho, esse Raio-X já está lá faz uns trinta
dias, estão sendo adaptadas algumas coisas; no máximo, em quinze dias vai estar
funcionando. Então, está aí mais uma conquista. Espero que o Líder e o nosso
amigo Natal Furlan, irmão do Prefeito, cobrem o homem lá pra recapear aquelas
ruas, que nem vocês vão continuar andando por lá, porque não vai sobrar só pra
mim não. Boa noite a todos”. Inscrito, usou da palavra o Vereador Dr. José Arantes
da Silva: “Estou me manifestando pra lembrar o que já foi dito pela Vereadora
Marcia; meu discurso a respeito do dia de hoje, da Consciência Negra, é mais curto,
mas de uma certa forma desanimadora. Acho que existe uma mancha dentro da
nossa consciência, respeito, do racismo que existe ainda no país. O meu discurso é
somente o seguinte: o racismo ainda não acabou no país. Só as pessoas que são
da comunidade negra é que podem nos dizer o que eles passam pra conseguir
emprego, pra conseguir estudo; como são discriminados já no primeiro olhar
quando você olha pra uma pessoa da raça negra, que é fruto de uma escravidão
que aconteceu no país e só aconteceu porque a raça negra tem uma índole ímpar,
é uma índole dócil; por isso que escravizavam os negros. Certamente que existem
aqueles que se revoltam, como por exemplo Zumbi, como alguns hoje que muitas
vezes são até marginais já pela própria situação social que enfrentam desde que
nascem. Então, é somente isso meu discurso e minha manifestação sobre o Dia da
Consciência Negra. E a escravidão que antes era somente de negros, hoje nós
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vivemos num outro tipo de escravidão onde não tem cor; é uma escravidão tanto
pra negros, brancos, amarelos. E só pra não me delongar muito, tratando de outros
assuntos, quero lembrar do tratamento de esgoto, como eu disse que ia lembrar até
o final deste mandato. Sobre a Secretaria da Saúde, é uma Secretaria que me
preocupa muito e vejo aí algumas manifestações, principalmente da Vereadora
Marcia, e essa Secretaria me preocupa, porque assim como vão impactar o ônus
dos funcionários no futuro, se não for feito um tipo de gestão para as doenças
crônicas, se as pessoas não tiverem essa visão, que a Organização Mundial de
Saúde já preconiza, uma atenção na gestão dos recursos, principalmente para as
doenças crônicas, se nós voltarmos nosso olhar somente para as doenças agudas
ou aquelas que nos interessam por vários motivos, até mesmo buscando dividendos
políticos futuros, e isso não estou falando do Executivo, não é do Executivo, acho
que vai impactar na futuro e a gente não vai dar conta disso; falo isso com base. E
também já tinha mencionado um item pra eu lembrar que o Horto é o símbolo
daquilo que nós temos como preocupação; se temos preocupação com o meio
ambiente, o nosso Horto vai ser um Horto bem cuidado; se não tivermos essa visão,
ele vai ser deixado de lado e vamos voltar muitas vezes aqui para falar do Horto. Só
espero que o banho que o Wallace falou, ele não está aqui presente pra eu
perguntar, se aquele banho não é daquela água que vimos na fotografia, que aquela
água é de esgoto. No entanto, acho que não é. Obrigado, Sr. Presidente”. Inscrito,
usou da palavra o Vereador Valdir Rosa: “Eu já ia fazer um discurso, algumas
palavras com relação ao Dia da Consciência Negra, mas a Vereadora Marcia já fez
uso da palavra, o Vereador Arantes, e este Vereador teve a oportunidade de fazer
um requerimento ao Presidente, ao Benedito, vai receber por escrito; só gostaria de
ratificar as palavras da Vereadora Marcia e do Vereador Arantes com relação ao Dia
da Consciência Negra. Vou fazer um pedido de informações, talvez na próxima
sessão, que a gente gostaria de saber quais são os prédios da Prefeitura que estão
sendo utilizados pela Secretaria de Educação do Estado. Está correndo aí rumores
de que a Prefeitura tem intenção de pedir esses prédios de volta para o município.
Eu, do tempo que estou nesta Casa, eu não me lembro de ter assinado nenhum
convênio da Prefeitura construindo prédios e repassando à Secretaria de Estado.
Então, vou pedir e, se tiver, o convênio que foi assinado. Se a Prefeitura construiu e
repassou ao Estado tem que haver um convênio que foi assinado. E também outra
denúncia que recebemos já pela segunda vez, é com relação à merenda, nossa
merenda que está sendo fornecida pela Prefeitura e que essa semana noventa por
cento da merenda é fubá. Então, isso nos deixou muito preocupados. E nós temos
ainda aulas até o mês que vem e vamos ainda, não digo diligências, mas vamos
realmente atrás dessas informações, realmente se a merenda está sendo suficiente
e nutritiva ou não aos nossos alunos. Uma notícia que me deixou feliz, saiu no
Jornal O Movimento da semana passada, com relação á ampliação do Cemitério
Municipal. O Prefeito havia feito uma promessa de que iria aumentar o Cemitério
Municipal e, se tudo der certo, vai ser em torno de no mínimo ou no máximo uns dez
anos. Eu calculo que é um tempo mais do que suficiente para que o Executivo
comece um trabalho para uma nova área pra se fazer um novo cemitério municipal.
Não podemos ficar assim, porque dez anos passam rápido, muito rápido. Nós
estávamos, inclusive, fazendo uma emenda no nosso Orçamento, colocando aquela
verba de dois milhões e meio para a construção de um novo Cemitério Municipal,
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mas devido a essa disposição do Executivo em ampliar por no mínimo mais dez
anos, nós também não vamos ser inconseqüentes de colocarmos uma emenda por
colocarmos. Como o Prefeito está cumprindo a palavra, vamos acreditar. Sr.
Presidente, este Vereador sempre foi um crítico e contrário à área azul. Agora, de
acordo com o que estamos vendo, esse aumento do trânsito com a vinda desses
comércios, dessas grandes lojas, magazines, nós entendemos que temos que
mudar de opinião. Está insuportável se estacionar no centro da cidade; e não é mais
só nos finais de semana, no sábado; durante a semana a coisa está complicada. E
também não é em virtude das obras do Executivo não; é aumento realmente de
carros circulando. Este Vereador, a partir deste momento, vai passar a defender
uma área azul na nossa cidade, desde que essa área azul não venha apenas como
meio de arrecadação e nem se dê pra uma empresa que nunca ninguém ouviu falar
dos donos. A Prefeitura tem todas as condições de pegar nossos jovens e fazer
uma área azul voltada para o nosso município; tem todas as condições; e também
enfatizando a necessidade de se municipalizar o trânsito; já passou da hora, a lei já
foi aprovada. Sr. Presidente, como último, a ponte de Cachoeira de Emas. Como
este Vereador vem dizendo, são poucos funcionários, fiz aqui um pequeno cálculo.
Essa ponte está orçada em seis milhões e trezentos mil reais e com uma previsão
de um ano, a construção vai levar um ano. Então, nós sabemos que as obras
públicas funcionam assim: ela tem um estágio, faz-se a medição e se libera aquela
quantidade. Mas, vamos dizer de que o Estado fosse liberar mensalmente esse
valor, teria aqui uma liberação de quinhentos e vinte e cinco mil reais por mês; todo
mês a empresa vai receber quinhentos e vinte e cinco mil reais; nós temos lá quatro
ou cinco funcionários; vamos dizer que tenha dez funcionários trabalhando; e vamos
dizer que na média, porque a gente está sabendo lá é motorista, que esses dez
funcionários recebam uma média de mil reais por mês; dá dez mil reais por mês,
contra uma liberação de quinhentos e vinte e cinco mil reais. Ora, ninguém ainda
conseguiu me convencer que aquela obra está em pleno andamento; ainda não fui
convencido. No meu entendimento, há realmente um ritmo lento. Eu tive a
oportunidade de conversar com o Prefeito Municipal na sexta-feira e ele me disse:
'Olha, Vereador, a obra está em andamento; foi liberado; a empresa que ganhou,
ela sub-empreitou uma parte; então, ela terminou a parte dela, que seria a parte da
terraplanagem'; ora, a terraplanagem foi feita, mas tem que ser asfaltado, tem que
haver o fechamento da ponte; e não são meia dúzia de funcionários que vão
terminar aquela obra. Por outro lado, o Governo do Estado se recusa a fornecer as
obras que estão paralisadas; então, você não consegue, junto ao Estado, pra saber
quais as obras que estão paralisadas; gozado né?! Dizem que tudo que é público,
que é do Estado, é público, o Estado não fornece. Agora, enquanto nós não vermos
lá naquele canteiro de obras cinqüenta, sessenta funcionários trabalhando com
maquinário pra que realmente termine aquela obra, aquela obra está parada,
porque dez funcionários realmente lá não representam nada pra uma obra daquele
vulto; são, mensalmente, se fossem liberados mensalmente, quinhentos e vinte e
cinco mil reais; e nós temos visto meia dúzia de pessoas trabalhando. E quando nós
criticamos, não queremos que a obra paralise não; estamos criticando que é
exatamente a nossa forma de cutucarmos o Executivo nosso, que o Executivo vá
atrás, faz parte do Governo do Estado, que realmente a obra tenha o seu
andamento acelerado. É esse o nosso entendimento. Sr. Presidente, por hoje é só;
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apenas gostaria também, acho que nas próximas sessões, fazer um ofício ou
requerimento à APA, que a APA, Associação Pirassununguense dos Aposentados,
vai completar no dia 23 de dezembro, que nós já não estaremos mais aqui em
sessão, vai completar quinze anos; uma associação que é um exemplo para
Pirassununga, para a região. Obrigado, Sr. Presidente”. Não havendo mais
Vereadores inscritos, o Sr. Presidente fez dois comunicados à Casa: “O primeiro é
um pedido da Vereadora Marcia, que no dia 25/11 nós, aqui na Santa Casa, vai ter
um mutirão de mamografia; então, gostaria de deixar informado a todos os
Vereadores que passassem às suas bases esse mutirão; e assim também pedir à
Imprensa que divulgue esse pedido da Vereadora Marcia. E gostaria de informar
também à Casa que, a partir do dia 16/11, foi regulamentado o Ato da Mesa para a
transmissão das sessões da Câmara; estamos no aguardo das emissoras. Então, já
está regulamentado e disponível para as transmissões”. 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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