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Ata nº 2421 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 25 de setembro de 2006. Aos vinte e cinco 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 2421ª 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 2420, da Sessão
Ordinária de 18.09.2006, 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”; “Informe Elektro”; “Jornal da FETAESP”;
“Força SP” - Força Sindical de São Paulo; “Leão Corimbatá”; 02) – Prospectos:
Curso ESA – OAB/SP, sobre “As Últimas Alterações do Código de Processo Civil”;
Curso IBRAP sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor; Seminários Regionais
CEPAM - “Financiamento e Gestão de Saúde Municipal”; 03) – Convite da
Prefeitura do Campus Administrativo da USP – Pirassununga, para a 11ª Semana
de Arte e Cultura, de 23 a 29/09/2006; 4) – Convite da Associação Paulista de
Municípios, em parceria com o Instituto BrasilCidade e a FAAP, para o Curso de
Extensão Gerenciamento Municipal – Aspectos Jurídicos; 5) – Convite da Rede
Social São Paulo para o Encontro de aprimoramento do Sistems de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente, dias 6 e 7/10/2006, em Araraquara/SP; 6) –
Oferta de manuais e modelos para o Poder Legislativo Municipal; 7) – Ofício da
Diretoria da FZEA/USP, justificando ausência de seu Diretor, Prof. Dr. Holmer
Savastano Junior, à Audiência Pública a ser realizada em 06/10/2006; 8) – Ofício do
Sr. Farias Brasil, sobre a criação de uma Seccional de Política; 9) – Boletins
Informativos CONAM – 19 e 25/09/2006; 10) – Ofício 001/2006/SMFC, do Executivo
Municipal, em atenção ao Ofício nº 775/2006, desta Casa de Leis, solicitando
relatório da Receita Corrente Líquida do 4º Bimestre de 2006; 11) – Ofício
CGC.ARC nº 2006/2006, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente
ao Processo TC-800298/554/02; 12) – Ofício nº 005/2006, do Executivo Municipal,
encaminhando os Balancetes referentes ao mês de agosto de 2006, da Prefeitura
Municipal de Pirassununga. As indicações e pedidos de informações a seguir foram
encaminhados ao Executivo Municipal: 13) – Indicação nº 330/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que determine ao setor
competente promover o recapeamento da Rua Luis Benedicto e outras travessas
que estão necessitando desse melhoramento, nas proximidades do Campo do
União; 14) – Indicação nº 331/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que dote as Avenidas, nas conexões da ruas que lhes dão acesso,
com placas de sinais, “sentido obrigatório”, evitando que os motoristas
inadivertidamente adentrem as Avenidas em sentido contrário às suas mãos de
direção; 15) – Indicação nº 332/2006 de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, para que determine a construção de ciclovias, calçadas e plantio de
árvores ao longo da extensão da Avenida Felipe Boller Júnior, recentemente
construída e que dá acesso à Rodovia SP-225 e ao Centro Empresarial “Guilherme
Müller Filho”; 16) – Indicação nº 333/2006 de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que ofereça e custeie cursos de informática aos servidores
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municipais para aprimoramento dos mesmos em benefício à Administração
Municipal; 17) – Indicação nº 334/2006 de autoria da Vereadora Cristina Aparecida
Batista, para que construa Creche Municipal no Bairro Vila Real; 18) – Indicação nº
335/2006 de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que promova
a recuperação da ponte de acesso ao Lar Monte Sião; 19) – Indicação nº 336/2006
de autoria da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que promova a devida
manutenção nas estradas do Bairro Taquari, bem como, promover a recuperação
da ponte sobre o Ribeirão do Meio; 20) – Indicação nº 337/2006 de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que melhore urgentemente a
iluminação da travessa Manoel Leme Franco, Vila Santa Terezinha; 21) – Indicação
nº 338/2006 de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que edite nova lei
permitindo o parcelamento do IPTU e INSSQN, inclusive dívidas com o Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP; 22) – Indicação nº 339/2006 de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que estude a possibilidade de
montar equipe própria para a regulamentação das Leis Municipais nºs 3.106/2002 e
3.199/2003; 23) – Pedido de Informações nº 50/2006, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, sobre os custos das placas com slogan da
Administração quando de inaugurações de obras públicas; 24) – Pedido de
Informações nº 51/2006, de autoria do Vereador Valdir Rosa, sobre a reestruturação
de cargos e salários do SAEP; 25) – Pedido de Informações nº 52/2006, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a realização de exames de
ecocardiograma e eletroencefalograma. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª
Secretária, Vereadora Cristina Aparecida Batista, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 26) – Requerimento nº 241/2006 de autoria do Vereador Valdir
Rosa, e subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o
Projeto de Lei nº 72/2006, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 27) –
Requerimento nº 242/2006 de autoria de todos os Vereadores da Casa, solicitando
a inclusão na Ordem do Dia da presente sessão, para ser apreciado em 1ª
Discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 04/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos. Terminada a leitura do expediente, o Sr.
Presidente Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador
inscrito. Manifestou-se o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves:
“Inicialmente, gostaria de falar sobre o nosso Plano Diretor, que já está nesta Casa
de Leis há um certo período e esse Plano Diretor tem que estar sancionado até o
dia 10 de outubro. Então, as emendas, inclusive estive na Rádio Kerigma neste
último final de semana, deixei uma colocação: o Plano Diretor está na Câmara; e
venho em todas as sessões falando constantemente sobre Plano Diretor, que é o
destino de nossa cidade, de nosso município. De acordo com o artigo 50, do
Estatuto da Cidade, esgota-se o prazo no dia 10 e o município poderá ser punido se
não estiver com esta lei sancionada. De acordo com o Ministério da Cidade,
Conselho da Cidade, Estatuto da Cidade, então estamos aqui comunicando a todos
os senhores Vereadores que estamos com várias emendas nesta Casa de Leis já,
propostas por várias entidades de classe também já e toda nossa sociedade. Então,
-2-

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

solicito aos Vereadores que compareçam, leiam as emendas e também para que
depois não deixem para última hora, para que possamos tecer críticas. Então, por
favor, vamos estar atentos a este Plano Diretor para o qual tanto lutamos para que
nossa cidade tome o rumo adequado, para o bem de toda população
pirassununguense. Em relação à Avenida Felipe Boller, que foi recentemente
inaugurada, nós estamos solicitando ao Executivo que, naquelas imediações
daquela avenida, ainda foi construído praticamente nada, então, temos tempo
suficiente de implantarmos as ciclovias, calçadas para pedestres e também estou
aproveitando a oportunidade que naquelas alças que ficaram maiores coloque uma
sinalização indicando sentido obrigatório porque, infelizmente, a maioria dos
motoristas, e eu passo por ali todos os dias, não estão respeitando. Fica muito mais
fácil passar pela contramão do que fazer a alça todinha. Então, seria interessante
ter uma placa indicatória naquela localidade; e este Vereador está encaminhando
ao Executivo com as fotos em anexo. Em relação às avenidas da nossa cidade;
temos várias avenidas, inclusive na Painguás temos vários acessos que descem e
vão de encontro à Avenida Painguás; e quando chega na Avenida Painguás,
descendo por exemplo a Rua Benedito, Rua Barbosa, ruas que descem no sentido
avenida, quando chega na Painguás não existe sinalização nenhuma; então, o
motorista poderá pegar a contramão, principalmente aqueles que não conhecem
nossa cidade; e ali realmente existe um desnível muito grande; ali temos um declive
perigoso e seria interessante, naquela parte de baixo, ter uma seta indicatória da
mão obrigatória. Estou dando um exemplo; isso estou solicitando para todas as
avenidas de nossa cidade, norte, sul, leste e oeste, pra não ficarmos aqui repetindo
nomes de ruas e avenidas. Que tome então essa posição para que não ocorra
amanhã ou depois um acidente por falta dessa sinalização. Por coincidência,
naquela rua, Luiz Benedicto, e algumas ruas paralelas, que foram esquecidas, são
ruas curtas, o asfalto está se deteriorando, inclusive o asfalto nessa rua já pegou a
base, está chegando na terra. Então, seria interessante tomar as devidas
providências pelo setor competente para que faça um trabalho adequado nesse
asfalto que está em deterioração na rua Luiz Benedicto e demais ruas naquela
região do campo do União que se encontram esquecidas. Aqui fizemos um Pedido
de Informação; tivemos contato com algumas empresas que fazem essas placas de
inaugurações, creches, escolas, avenidas, com o slogan da Administração. Estamos
fazendo um Pedido de Informação quanto à Administração para aquisição dessas
placas, se ela promove licitação; em caso negativo, se existe empresa específica
que fornece placas para o município; de quais empresas a municipalidade já
adquiriu essas placas, enviar a relação; qual o valor em média de cada placa; e
quantas placas a Administração já adquiriu. Isso porque alguns empresários me
procuraram, que trabalham no setor e querem participar também dessas licitações,
dessas concorrências públicas. A função do Vereador, sabemos, é fiscalizar; a
função do Vereador não é ficar aqui sentado e calado; é por isso que este Vereador
toma todas as posições que está tomando, com o único objetivo lógico de ajudar e
contribuir com a Administração Municipal. Em relação àquilo que falamos que está
ocorrendo em frente à nossa Câmara Municipal, no final, Sr. Presidente, eu gostaria
de saber em relação aos bancos o que podemos fazer, nem se for pra colocar os
bancos com nomes 'Câmara Municipal' patrocinando, porque a Câmara Municipal
tem verba pra isso; poderíamos colocar três bancos à esquerda, mais um ou dois
bancos à direita também; e seria muito importante, porque hoje contei vinte e cinco
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pessoas sentadas na guia e em frente, na escada; conversei com muitas senhoras
que cobraram de mim”. Aparteou o Vereador Juliano Marquezelli, questionando: “A
Câmara Municipal tem verba para investir em benfeitorias públicas?”. Respondeu o
Vereador Antonio Carlos: “Na última semana, se o nobre Vereador esteve atento,
este Vereador consultou o Presidente, que falei no início aqui que ele vai dar a
resposta pra nós; então, fizemos já essa pergunta na sessão anterior, a respeito de
bancos, pontos de ônibus. O Presidente vai dar a resposta depois, porque verba
tem”. Em relação também àquela tubulação que desce de águas pluviais, que
fizemos consulta também, que isso já é uma obrigação e pode ser feito; isso já
procurei saber. Então, o que temos que fazer aqui é facilitar as coisas e não
complicar. Se temos condições de colocar, como observo nas cidades vizinhas, a
Câmara Municipal colocou placa em todos os locais, nos bairros: 'O Plano Diretor já
está na Câmara Municipal'. Então, foi divulgado, principalmente na cidade vizinha
de Araras; a participação popular é muito interessante, importante. O povo tem que
participar, o povo tem que saber o que está acontecendo. Isso digo porque nas
audiências públicas, não é só nas reuniões da Câmara Municipal, nas audiências
públicas tem muito menos gente que vocês possam imaginar; muito menos a
imprensa e inclusive um locutor que já fez críticas não esteve presente em
audiências, as quais são de interesse de toda população; audiências da saúde,
relativas à economia do município, cuja arrecadação do nosso município hoje chega
à casa de sessenta e um milhões de reais; e eu estive presente nessa última
audiência, que foi muito produtiva, principalmente para este Vereador tomar ciência
de tudo aquilo que está acontecendo no município; na qual parabenizei o trabalho
feito pelo Professor Leôncio. No final tenho muito mais a dizer sobre as eleições,
uma série de coisas, muito importante para a população pirassununguense, para os
Vereadores e para todos nós. Obrigado, Sr. Presidente”. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Nelson Pagoti: “Aproveitando a oportunidade, muito se fala em Plano
Diretor, e aqui quero até parabenizar o Vereador Carlão, que ele tem trabalhado e
muito em cima desse projeto. Mas, não adianta você colocar placa ou out door nos
quatro cantos da cidade, que muita gente não sabe nem o que é plano diretor; é
uma coisa meio confusa; mesmo a lei de zoneamento. A gente que está com o
Projeto na mão fica às vezes embaraçado porque é muita coisa que tem que fazer e
muitas atitudes são leis reflexivas, que pode até você votar uma lei e quando
esbarra na lei de zoneamento, ela complica mais ainda. Então, temos que ter muito
cuidado, porque já tivemos uma experiência amarga quando nós, na primeira ou
segunda legislatura deste Vereador, no governo do Fausto Victorelli, aprovamos o
Plano Diretor e também a Lei de Zoneamento; foi feita até uma votação equivocada
e a gente confiou na palavra do então Secretário; e quando fomos cobrar do
Secretário as devidas modificações, ele nos disse que não ia mudar; tinha dito mas
não ia mudar. E por uma ironia do destino, a votação foi equivocada e tivemos que
fazer uma nova votação; aí foi vetado e nós derrubamos o veto e o Projeto ficou
prejudicado, porque o Secretário, naquela oportunidade, não manteve a palavra
com os Vereadores. Então, temos que tomar muito cuidado com relação a esse
Projeto, deixar sempre um caminho aberto para que não seja uma sangria
desatada,que às vezes pode prejudicar; a Lei de Zoneamento é mais complicada
que o Plano Diretor; e vai seguir uma linha. O Plano Diretor é uma maneira da
cidade crescer ordenadamente, mas a Lei de Zoneamento às vezes vai implicar em
algumas situações que vai prejudicar algumas pessoas do município. Mas, com
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relação à Audiência Pública, sabemos, já tivemos experiência nesta Casa; quando
existe um projeto onde uma pequena parcela da população tem interesse, a casa
fica cheia; e já tivemos experiência aqui, vota o projeto, noventa por cento das
pessoas que aqui estão presentes, se retiram desta Casa. Isso é uma verdade, não
estou mentindo. Tivemos prova aí quando votamos a municipalização do ensino;
acabou de votar, todo mundo levantou e foi embora. Então, a pessoa não está muito
interessada do que acontece; e às vezes não é nem da área da pessoa. Então,
audiência pública; às vezes você tem um compromisso; nós tivemos essa última
audiência pública, estávamos só eu, o Carlão e o Presidente, como Vereadores;
mas isso não quer dizer que os Vereadores não tenham conhecimento, porque
audiência pública a gente recebe a documentação, o projeto inteiro; então, quem
tem tempo vem se inteirar. Essa durou trinta minutos; às vezes tem audiência que
dura até muito menos, depende de quem esteja. Isso não quer dizer que o Vereador
não esteja interessado; muito embora também, às vezes a pessoa nem se
interessa; mas isso cabe a nós analisarmos e ouvir os Secretários, as pessoas que
estão nas audiências, pra gente tomar ciência do fato. Mas também hoje, nós
apresentamos uma indicação porque o ano passado nós votamos aquele
parcelamento dos impostos e o contribuinte tinha que estar em dia com os tributos
do ano atual. E como foi feito em agosto ou setembro, as pessoas que estavam
inadimplentes durante o ano ficaram impossibilitadas de parcelar, tendo em vista as
parcelas que estavam inadimplentes, mês nove, seria a nona parcela; então, fica
difícil. Estamos pedindo ao Executivo para que, se possível, mande esse Projeto de
Lei novamente para a Câmara. Dizem que se tornar-se uma prática a gente dar
esse benefício para o contribuinte é prejudicial; mas é prejudicial também não dar
condições para as pessoas parcelarem. Agora, também tomamos o cuidado de
conversar com o Prefeito para que aquela pessoas que já parcelaram seus
impostos e foram inadimplentes, essas pessoas não poderão mais parcelar, a não
ser que coloquem em dia; vamos beneficiar só aquelas pessoas que não tiveram
condições de parcelar o imposto devido à inadimplência dos tributos do ano atual
em que votamos esse Projeto. São essas as minhas considerações. Muito
obrigado”. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador Juliano Marquezelli: “Pedi a
palavra esta noite pra falar a respeito do expediente, de um assunto que está
entrando; é a renovação do PROCON. Mas, devido à deixa dada pelo Carlão e pelo
Vereador Bilo aqui, gostaria de falar algumas coisas a respeito do Plano Diretor e
dessa verba que anda sobrando aí, Carlão. Para o Plano Diretor, acho que não só a
gente ficar esperto no que vai ser aprovado e não acreditar em promessa de
mudanças no futuro, mas hoje ele já entra em primeira instância aqui; então,
semana que vem esse Plano Diretor estará aprovado pra dar tempo de ser
sancionado até o dia dez. Então, chamo todos os Vereadores, que falem com suas
bases, que venham, façam as emendas, conversem entre nós e vamos aprovar da
melhor forma possível, pra ser feito bem de uma vez; porque, senão, tem que ser
feito duas vezes. A respeito dessa verba que sempre sobra da Câmara, em face do
corte de custos e toda segurança que o Edgar tem, que nosso Presidente tem, não
sei se poderíamos fazer algum investimento em ordem de imobiliário, de bens
públicos, na minha ignorância eu acredito que não, mas poderíamos sim, e
devemos, uma coisa que falta muito aqui na Câmara, é a divulgação não só dos
trabalhos que fazemos aqui, mas também de chamar a população pra participar do
Legislativo. Então, acredito que não só, aproveitando as várias pedidas do caro
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colegar Dr. Arantes, um assessor de comunicação seria muito viável aqui pra Casa,
não só pra gente fazer um folhetim, um jornalzinho explicando o que está sendo
feito aqui na Casa mas também propagandas, como o Carlão falou que viu em
outras cidades, convocando a população e até a respeito dos melhores programas
que vamos estar fazendo. A respeito do PROCON, acho que é uma coisa utilíssima
esse novo acordo que estamos fazendo, essa parceria com o PROCON aqui; quero
dizer que visitei a salinha do PROCON que temos ali no Executivo, o Bertim. É um
programa de uma pessoa só, mas eu fiquei impressionado. No último mês, quando
passei lá, tinha passado mais de setecentos casos pela mão dele, resolvidos todos,
sem ajuda do Judiciário; só na intermediação da coisa. Então, essa eficiência e
essa força, com uma pessoa tomando conta disso, acho que você tendo mais
pessoas para analisar e trabalhar internamente nisso, seria de muita valia. É só
isso. Obrigado”. 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 72/2006, de autoria do Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira
Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 04/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Pirassununga. Foram
apresentadas as Emendas nºs 01 a 03/2006, as quais receberam pareceres
favoráveis verbais das Comissões Permanentes pertinentes. Neste momento, o
Vereador Valdir Rosa requereu que o presente Projeto fosse votado por títulos,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em primeira votação,
realizada por títulos conforme requerimento verbal do Vereador Valdir Rosa,
aprovado em Plenário, o Projeto de Lei Complementar nº 04/2006 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como as Emendas apresentadas; 03) – Segunda
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; 04) – Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 62/2006, 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; 05) – Primeira Discussão do
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 – o Plano Plurianual de
Investimentos, período 2006 a 2009, conforme especifica. Retirado da pauta dos
trabalhos ante a ausência de pareceres das Comissões Permanentes pertinentes.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou a 2ª Secretária, se havia
Vereador inscrito para fazer uso da palavra na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Nobre Vereador Bilo, hoje
você realmente me deixou aborrecido, porque este Vereador já vem há mais de
uma ano comentando sobre Plano Diretor, onde este Vereador trouxe até esta Casa
de Leis várias cartilhas para todos os Vereadores; não foi só uma, vários modelos e
também coloquei à disposição de todas as entidades e também à disposição do
público. Todos os nobres Vereadores sabem que eu trouxe para esta Casa de Leis.
Plano Diretor, quando falamos em zoneamento, habitação tem seu lugar, onde o
cidadão vai morar; a indústria tem seu local adequado; os hospitais também. Não
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vou instalar ao lado do hospital uma casa de shows; é impossível. E também, vocês
sabem que estamos preocupados com a educação e a cultura, área de lazer e o
turismo. Então, temos sim que ter uma cidade modelo; cada coisa no seu devido
lugar; isto sim é um zoneamento; e se nós não planejarmos, vamos ficar naquela
política arcaica, antiga, de interesses, que realmente não segue pra frente e não dá
condições à população opinar. Estamos com mais de trinta emendas nesta Casa de
Leis, feitas por entidades que receberam as apostilas, estudaram e protocolaram.
Então, quero que fique bem claro que o Plano Diretor, Lei do Zoneamento, Código
de Obras, Código de Posturas, todas as leis estão embutidas dentro do Plano
Diretor; nós vamos ter um escritório permanente e nós vamos ter também uma
Comissão de Participação e somente poderá ser alterada alguma coisa desde que
exista uma proposta, uma justificativa, aprovada por toda população e
representantes de entidades; caso contrário, não vai ocorrer isso. E quando, quero
deixar as coisas bem claras aqui também, que este Vereador falou em educação
política, é justamente por isso, porque nossas crianças têm que tomar ciência e
conhecimento do que é e significa uma política pública, o que o Executivo, o
Legislativo, uma Procuradoria; enfim, temos que levar hoje a criança a saber o que
significa, o que é tudo isso. Somos aqui meros empregados da população; o
Executivo também; a Promotoria também, porque quem mantém tudo isso é o povo,
que trabalha, luta e paga seus impostos e taxas em dia. Então, a população tem
que ser bem atendida; e esse conhecimento é obrigação desta Casa de Leis
aprovarmos o quanto antes, lutarmos para que possamos levar às crianças e aos
jovens a educação política, para que não fiquem ignorantes e dominados por
políticos de interesse. Este Vereador não admite isso mais. Nós temos que abrir o
leque com toda transparência, dar oportunidade a todos. Quantas lideranças boas
nós perdemos por não termos nos preocupado com isso tempos atrás? Mas ainda é
tempo. Então, vou lutar por isso, continuarei brigando. Desculpas, Bilo! Eu lhe quero
muito bem, você é um Vereador batalhador, sei disso, mas não poderia me calar
perante àquilo que você acabou de dizer, que o Plano Diretor você não entendeu
direito, que zoneamento é complicado. É complicado quando não se estuda; é
complicado quando não se coloca nas mãos de pessoas certas e corretas. Cada um
de nós tem uma função e temos que respeitar o outro em suas funções e em seu
trabalho; acho que o caminho vai ser esse. O Brasil vai passar por um momento
muito importante no final desta semana. Temos aí pela frente uma eleição que é
muito importante. Se os nossos jovens, que foram crianças, hoje estão aí, e mesmo
os adultos, se tivesse uma escola em relação a todo esse assunto e tema que estou
dizendo aqui, eles já saberiam em quem votar. Não seriam mais aquelas festinhas,
brindes, churrasquinhos etc, que vocês todos estão cansados de ver. Nós estamos
cansados de ver. Temos que partir para um caminho de moralização política. A
vergonha está na esfera federal, estadual e também em muitos e muitos municípios,
tenho certeza. Essa colocação é: a cidade tem que ser bem planejada porque nós
temos que dar melhor qualidade de vida para o cidadão; o cidadão que trabalha tem
o direito de colocar a cabeça no travesseiro e dormir gostos à noite. O cidadão tem
que ter fácil acesso ao trabalho, ao comércio, à saúde, à educação e à cultura. É
isso que nós teremos. Então, aqui fica minha colocação; vou conversar com o
Prefeito, nem se for para colocarmos só em nosso município essa educação que eu
tanto falo, política e cultural, para nossas crianças e jovens. Peço o apoio também
do representante do Executivo, que lute por esse objetivo, que ele é muito
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importante. E tenho certeza que depois dessas eleições, peço que Deus ilumine,
porque, senão, teremos conseqüências tristes para nosso País. Acho que o
principal assunto que queria dizer era esse, sobre o Plano Diretor. E também quero
deixar uma coisa bem clara, quanto às audiências públicas. Audiência pública é
uma amostragem geral que as Secretarias apresentam à população que não tem a
oportunidade de, como os Vereadores têm e como falou o Vereador Bilo que os
Vereadores têm a documentação na mão; sim, os Vereadores recebem, mas toda
população não; então, na audiência pública é o momento em que todas as
entidades deveriam estar aqui para poderem participar com perguntas e propostas;
esse é o grande momento; o próprio nome já diz: audiência pública. Quero deixar
bem claro também: vamos sim trabalhar, porque se as crianças e jovens tivessem
educação política, eles estariam falando aos seus pais hoje o que significa uma
audiência pública. Não basta somente nós recebermos esse material; a população
tem que ter conhecimento. Então, fica aí a minha colocação. E tenho certeza que
vamos ter uma Pirassununga cada vez melhor. Estamos aqui para ajudar,
colaborar, trabalharmos juntos e não, em momento nenhum, com interesses de
grupos, com trocas de favores, porque este Vereador não precisa disso. Este
Vereador está aqui totalmente aberto a qualquer momento, a qualquer instante. E
se tivesse uma CEI contra este Vereador, não deixaria nem vir aqui; já mandaria
tocar o barco pra frente e falaria: vamos ver quem tem razão, quem está certo ou
errado. E se eu estivesse errado, ia pagar. E aquele que me acusou, se tivesse
errado, ia pagar por uma difamação. Então, que fique bem claro; chegou o momento
da transparência geral. E eu acho que estou dando uma idéia para que se coloque
no site da Prefeitura Municipal, vamos estudar junto com os demais Vereadores,
para que então possamos colocar o balancete do município à disposição no site
para conhecimento do povo em geral. É uma sugestão que este Vereador deverá
apresentar e eu espero contar com a colaboração dos demais Vereadores para que
o povo, através da Internet, tome ciência de tudo aquilo que está sendo feito, onde
está sendo gasto, que é muito importante. Esta idéia estou trazendo do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura, do qual eu sou Coordenador; lá colocamos o
site, só em relação ao balancete mensal, com toda transparência. E as dúvidas de
processos, a população tem todo direito, como os Vereador têm, de ir no Ministério
e fazer suas perguntas e entrar com pedidos; é um direito do cidadão. E a maioria
dos cidadãos não sabe disso. Por isso, é importante essa educação que tanto falo.
Muito obrigado. Que Deus ilumine a todos, principalmente no dia das eleições.
Muita luz divina, senão não sei o que vai acontecer. Mas tenho fé em Deus que
coisas boas deverão acontecer. Obrigado, Sr. Presidente, e depois, se o senhor
quiser responder aquelas propostas nossa, em relação a aqui em frente; se não
puder, peço isso em caráter de urgência que o nobre Vereador Bilo e nossa
Presidência solicite ao Executivo que, pelo menos, fique aqui no fluxo maior de
movimento para ver o que está acontecendo em frente à Câmara Municipal de
Pirassununga, nessa parada de ônibus. Não havendo mais Vereadores inscritos, o
Sr. Presidente informou ao Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves e a todos os
interessados que não consta no orçamento e não se pode gastar dinheiro das
verbas da Câmara Municipal para construir qualquer obra pública que não seja em
prédio próprio da Câmara Municipal, portanto, poderá o Vereador Antonio Carlos
fazer indicação ao Executivo Municipal da colocação dos bancos. O Sr. Presidente
convocou a Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura da Casa, para a
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Audiência Pública referente à Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2006,
convidando os Vereadores e o público em geral a participarem da referida Audiência
Pública. 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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