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Ata nº 2426 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 30 de outubro de 2006. Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois
mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve início a
2426ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto, José
Arantes da Silva, Marcia Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti, Sidnei
Aparecido Pires, 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 2425, da Sessão Ordinária de 23.10.2006, a qual
não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Valdir Rosa, ante a ausência da 1ª Secretária, Vereadora
Cristina Aparecida Batista, que procedesse à leitura do Expediente, até a chegada
da mesma: 01) – Exemplares: “Jornal do Senado”; “Jornal da Câmara”; “Jornal dos
Professores”; “Municípios”; “Jornal da Federação”; “Radis – Comunicação em
Saúde”; “IBAM - Noticiário”; 02) – Prospectos: Cursos IBRAP – “Capacitação de
Pregoeiro”, “Ética no Serviço Público”, “Assessoria de Imprensa”, “O Cadastro
Imobiliário”; Cursos CEPAM – Redação Oficial; Curso de Direito do Consumidor, da
Escola Superior de Advocacia – ESA – OAB/SP - Pirassununga; 03) – Telegramas
nºs Ref. 10966148, 11037395, 11037812, 11038483 e 11039179, do Ministério da
Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde
em favos deste município; 4) – Comunicado nº CM160213/2006, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 5) –
Ofício nº 021/2006 – UNILEGIS, referente ao primeiro curso de Graduação
Tecnológica em Administração Legislativa, na modalidade à distância; 6) – Convite
do 1º Ten PM Cmt Int da 3º Cia/PM, Ricardo Roberto Tofanelli, para a solenidade de
Readequação da sede da 3ª Cia/PM do 36º BPM/I e da aula inaugural do Programa
Social denominado “Escolinha de Futebol da Polícia Militar, dia 31/10/06, nesta
cidade; 7) – Ofício GS – 1797/2006, da Secretaria Estadual da Habitação, referente
ao Processo SH – 222/05/2006 (liberação de recursos para o município de
Pirassununga); 8) – Convite da Rede Social São Paulo, para a Jornada de
Formação com o tema: Violência contra crianças e adolescentes, dia 07/11/2006,
em São José do Rio Pardo/SP; 9) – E-mail da Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, encaminhando cópia do Decreto nº 3.190, de
27/10/2006, declarando facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no
dia 03/11/2006, face ao feriado do dia 2 - “Finados”; 10) – Requerimento do Sr. José
Maria de Carvalho, membro da Diretoria da Associação Ambiental Paiquerê,
solicitando cópia da Lei do Plano Diretor do Município; 11) – Ofício nº 925/2006/SR
Piracicaba, da Caixa Econômica Federal, referente liberação de parcela – Recursos
do Orçamento Geral da União, destinados ao município de Pirassununga; 12) – Email do Sr. Daniel Siqueira Batista, solicitando cópia da Lei Orgânica do Município
para fins de conhecimento; 13) – Requerimento do Vereador Valdir Rosa solicitando
cópia do ofício encaminhado a esta Câmara, no exercício de 2004, pelo advogado
Edu Fenerich, o qual oferece assessoria profissional para a correta fixação de
subsídios dos Vereadores; 14) – Ofício nº 16/2006 – PGM, da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, em atenção ao Ofício CGC.ARC nº 2005/2006, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC nº 800298/554/02; 15) –
Ofício nº 19/06 – PGM, da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em atenção ao
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Ofício nº 871/2006-SG, referente ao Processo TC nº 800298/554/02; 16) – Ofício
Gab. Nº 679/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações
nº 56/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, obre a utilização da
verba recebida por intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi para
asfaltamento da Vila Santa Fé; 17) – Ofício Gab. Nº 680/2006, do Executivo
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 55/2006, de autoria da
Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre a suspensão das obras da quadra
esportiva da Vila Pinheiro; 18) – Ofício Gab. Nº 681/2006, do Executivo Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 57/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, sobre a remuneração dos profissionais do ramo da
engenharia, arquitetura e técnicos do quadro funcional da Prefeitura Municipal; 19) –
Comunicação Interna nº 169/06, da Secretaria Municipal de Esportes, referente ao
Tornei Inter-Secretarias, a ser realizado no início do mês de Dezembro; 20) – Ofício
da Câmara Municipal de Jaboticabal, solicitando cópia do ofício encaminhado a esta
Câmara, no exercício de 2004, pelo advogado Edu Fenerich, o qual oferece
assessoria profissional para a correta fixação de subsídios dos Vereadores,
conforme consta em Ata de nº 2301, de 06/04/2004; 21) – Ofício nº 92/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
76/2006, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício
financeiro de 2007. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria, para darem os pareceres; 22) – Ofício CGC.ARC nº 2272, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente ao Processo TC-800296/554/02; 23) –
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2006, de autoria do Vereador Dr. Edgar
Saggioratto, que visa conceder ao Brigadeiro do Ar “Jorge Cruz de Souza e Mello”,
o título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado à Comissão de Justiça,
Legislação e Redação da Casa, para dar parecer. A partir deste momento, assumiu
a 1ª Secretária, Vereadora Cristina Batista, que, a pedido do Sr. Presidente,
prosseguiu com a leitura das Indicações, as quais foram encaminhadas ao
Executivo Municipal: 24) – Indicação nº 384/2006 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que coloque bancos e cadeiras mais confortáveis no
Velório Municipal; 25) – Indicação nº 356/2006 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, para que promova a limpeza do córrego do Taboão, Vila
Guilhermina; 26) – Indicação nº 386/2006 de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, para que promova a cobertura e aquecimento da piscina olímpica
do CEFE “Presidente Médice”, bem como destacar funcionários para limpar os
banheiros com maior freqüência; 27) – Indicação nº 387/2006 de autoria da
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, para que construa um parque infantil entre
os blocos de apartamentos do Jardim Anversa, bem como promover a limpeza de
quadra esportiva localizada nas proximidades; 28) – Indicação nº 388/2006 de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que promova a substituição das
lâmpadas existentes na rede elétrica do bairro da Vila São Pedro por outras de
maior potência; 29) – Indicação nº 389/2006 de autoria do Vereador Sidnei
Aparecido Pires, para que determine ao setor de trânsito da municipalidade
promover estudos e posteriormente adaptar a Av. Newton Prado, no cruzamento
com a Rua Constituição, com a sinalização de trânsito; 30) – Indicação nº 390/2006
de autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que construa galerias pluviais
na Rua Francisco Caruso, Vila São Pedro, proximidades da Creche Municipal
“Olympio Guiguer”; 31) – Indicação nº 391/2006 de autoria do Vereador Sidnei
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Aparecido Pires, para que determine ao setor de trânsito promover a pintura da
lombada existente nas proximidades da Creche Municipal “Olympio Guiguer” e
ponto de ônibus, na Av. Dr. Miguel Ângelo Devitte, bem como pintar o leito asfáltico
com sinais de trânsito na mesma rua, esquina com a Rua Albertina de Souza
Aguiar, perto da Oficina do Móca, nos dois sentidos; 32) – Indicação nº 392/2006 de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que construa salas de aulas na
E.E. “Zuleika V. F. Velloso”, na Vila São Pedro; 33) – Indicação nº 393/2006 de
autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que providencie na Vila São Pedro
uma operação limpeza, conclamando aos moradores que não joguem lixo em locais
impróprios; 34) – Indicação nº 394/2006 de autoria do Vereador Sidnei Aparecido
Pires, para que instale luminárias na rotatória do Jardim Anversa, mais
precisamente na Rua João Baptista Corrêa Filho, proximidades do nº 4.662; 35) –
Indicação nº 395/2006 de autoria do Vereador Sidnei Aparecido Pires, para que
adapte no poste localizado na Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, esquina com a Rua
albertina de Souza Aguiar, Vila São Pedro, defronte ao Mercado do Marcão, uma
luminária; 36) – Indicação nº 396/2006 de autoria do Vereador Sidnei Aparecido
Pires, para que construa balanços nas esquinas das Ruas Mário Cantinho, João
Corbani e Antonio Zanirato, que fazem esquina com a Avenida Acácio Honda, bem
assim, em outros cruzamentos da Vila São Pedro que se fazem necessários os
serviços; 37) – Indicação nº 397/2006 de autoria do Vereador Sidnei Aparecido
Pires, para que realize a cobertura da quadra do Jardim Olímpio Felício. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª Secretária, Vereadora Cristina Aparecida
Batista, que procedesse à leitura dos requerimentos: 38) – Requerimento nº
270/2006 de autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais sete edis, para
ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2006,
de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, que visa conceder ao Brigadeiro do
Ar “Jorge Cruz de Souza e Mello”, o título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade de votos; 39) – Requerimento nº 271/2006 de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais nove edis,
congratulando-se ao pirassununguense Fábio Gonçalves dos Santos pela conquista
do 1º lugar na Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Aprovado por unanimidade de
votos; 40) – Requerimento nº 272/2006 de autoria da Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto, e subscrito por mais nove edis, congratulando-se ao Grupo Biologia e
Saúde pela palestra “Qualidade de Vida”, oferecida dia 25/10/2006, na Prefeitura
Municipal de Pirassununga, pelo Dr. Rogério Salzedas. Aprovado por unanimidade
de votos; 41) – Requerimento nº 273/2006 de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, consignando votos de pesar pelo
passamento do Sr. Everaldo Fernandes dos Santos. Aprovado por unanimidade de
votos; 42) – Requerimento nº 274/2006 de autoria de todos os Vereadores da Casa,
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 record realizado no dia 29/10/2006. 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: “Nós aqui cumprimentamos o
pirassununguense Fábio Gonçalves dos Santos, que é de uma origem humilde,
ingressou na dança aos treze anos, através do Projeto 'Dançando também se
aprende', desenvolvido há oito anos pelo Conservatório Municipal de Música
-3-

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

“Cacilda Becker”, através do qual são oferecidas bolsas aos jovens da zona norte
que apresentarem aptidões à dança. Então, parabéns a esse pirassununguense que
está conquistando e vai conquistar e levar o nome de Pirassununga, não só dentro
do Brasil, mas fora do Brasil, se Deus quiser. Em relação ao Córrego do Taboão, ali
próximo da Via Anhangüera, do Posto Graal, nós demos uma volta ali e deparamos
que o local não se encontra com uma limpeza perfeita. Então, eu solicitaria ao
Vereador Bilo, se pudesse providenciar junto ao Executivo uma limpeza naquele
Ribeirão, naquele córrego, que ali, depois de observar alguns animais mortos, e ali
também muito lixo sendo jogado na região da Vila Guilhermina. Então, se for
possível, já entrar em contato com o Prefeito para que tome as posições,
principalmente o problema da dengue que é seriíssimo. Em relação ao Velório
Municipal, estamos aqui solicitando, porque vocês sabem que existem alguns
bancos ali, as pessoas passam a noite e as acomodações são precárias pra quem
passa a noite toda. Estamos pedindo que coloque bancos e cadeiras mais
confortáveis; ali já não chega a dor que estão passando, então, pelo menos, tendo
móveis mais confortáveis seria interessante. Em relação ao Código de Obras do
Município, este Vereador já protocolou todas as emendas cabíveis para melhorar e
facilitar a aprovação de projetos comerciais, industriais, residenciais em todo
município. E estamos aqui providenciando uma lei autorizativa para, num convênio
com o Executivo, castração de animais, cães e gatos. Vários Vereadores aqui vêm
discutindo esse tema que é muito importante. Em Campinas já foi aprovado naquela
Câmara essa lei autorizativa. No momento é só, na explicação pessoal vou dar
continuidade”. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador José Arantes da Silva: “Hoje
está passando aqui um projeto de lei que visa regulamentar o ganho dos
Vereadores da seguinte maneira: do Vereador não receber as sessões
extraordinárias. Não é aumento de salário, é só não receber. Mas, o que me chama
a atenção e talvez eu até fizesse um voto de protesto, é que o motivo desta lei é
para adequar segundo a Constituição. Acho que alguns já podem chegar onde
quero. Se é para seguir a Constituição, nós deveríamos adequar também uma lei
que passou por aqui e foi muito bem explicada pelo IBAM, Instituto Brasileiro de
Assistência aos Municípios, que nós deveríamos seguir a Constituição e nós não
seguimos. Só não votarei contra porque se a gente vota bem já é mal falado, o voto
de protesto seria muito mais mal interpretado por todos. Mas, eu queria fazer essa
ressalva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Valdir
Rosa: “Primeiramente, gostaria de dizer da minha alegria de morar em
Pirassununga e ter aqui a Academia da Força Aérea e também a nossa Esquadrilha
da Fumaça. Todos os Vereadores assinaram votos de congratulações com a
Academia pelo record que foi quebrado ontem durante a manhã, onde doze
aeronaves voando no reverso; estão entrando aí para o Livro dos Recordes.
Gostaria de colocar aqui, Sr. Presidente, trocar uma idéia com os colegas de que
esta Casa já estava na hora, eu não sei, de criarmos o Dia da Esquadrilha da
Fumaça ou a Semana da Esquadrilha da Fumaça, mas de que realmente esta
Casa, que é porta voz da população, de que colocasse realmente uma homenagem
a esses aviadores da Esquadrilha da Fumaça, que tem levado o nome de
Pirassununga a todos os recantos deste planeta, não só no Brasil, América do Sul e
do Norte, mas, inclusive a última apresentação foi feita na França, na cidade de
Paris, pela Esquadrilha da Fumaça. Não sei, mas fica sugerido aqui que a gente
troque algumas idéias para que a gente faça alguma coisa substancial, que
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realmente venha enaltecer a Esquadrilha da Fumaça. Não sei se uma praça ou uma
semana da Esquadrilha da Fumaça; alguma coisa relacionada à Esquadrilha da
Fumaça. Acredito que é o orgulho para Pirassununga saber que temos sediado
aqui, a poucos quilômetros da cidade, a Esquadrilha da Fumaça. Sr. Presidente,
também serei bem breve. Ainda recebi um telefonema hoje com relação à ponte de
Cachoeira de Emas, onde um colega disse que já passa por lá há uns quinze dias e
não tem visto as máquinas trabalhando. Então, a gente fez uma pergunta ao líder
semana passada, para que realmente confirmasse se Pirassununga foi ou não foi
atingida. E nós podemos com toda tranqüilidade cobrarmos porque nós votamos. E
meu voto foi um voto claro, este Vereador sempre foi um batalhador pelo término da
ponte de Cachoeira de Emas. Quantas viagens pra São Paulo e quantas reuniões.
E o Governador Alckmin, na época, veio a esta cidade e em praça pública assinou a
liberação. Este Vereador logicamente teria obrigação moral de, entre os candidatos,
apoiar aí o Governador Alckmin. Levou meu voto; não digo que foi com prazer não;
se digo que votei com prazer nele eu também estaria faltando com a verdade; mas,
por uma questão de consideração por ter liberado a ponte. Porque no meu
entendimento, o Geraldo Alckmin perdeu a eleição por causa de uma coisinha
chamada vaidade pessoal”. Neste momento, o Sr. Presidente alertou ao Vereador
Valdir Rosa que a palavra é para falar sobre o expediente. O Sr. Presidente solicitou
ao Edil Nelson Pagoti que fizesse uso da palavra na explicação pessoal para
responder ao Vereador Valdir sobre a ponte de Cachoeira de Emas; solicitou ainda
ao Vereador Valdir Rosa que fosse breve com relação a assuntos que não fizessem
parte do expediente. Voltou com a palavra o Vereador Valdir Rosa: “Apenas
encerrando, que no meu entendimento é uma questão de vaidade pessoal, vou
entrar em detalhes na explicação pessoal, mas de que vejo com muito pesar porque
realmente as máquinas não estão trabalhando em Cachoeira de Emas. Recebi aqui
um exemplar do Estado de São Paulo onde uma cidade que os professores não
recebem salário, onde o Prefeito está sugerindo empréstimo pessoal. E, se não me
falhe a memória, é uma cidade onde a educação foi municipalizada e o Prefeito está
mandando os professores fazer um crédito junto aos Bancos. Muito obrigado”. Não
havendo mais Vereador inscrito, passou-se à Ordem do Dia, que constou do
seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
05/2006, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, que visa conceder ao
Brigadeiro-do-Ar “Jorge Cruz de Souza e Mello, o título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade de votos; 02) – Segunda Discussão
do Projeto de Lei nº 84/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a conceder espaço público para a instalação de placas indicativas
de vias, logradouros e similares, assim como veicular propagandas. Aprovado por
unanimidade de votos; 03) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 83/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que visa revogar a Lei nº 3.126, de 15 de agosto de
2002, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social como regime
previdenciário de todos os servidores do Município e dá outras providências.
Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres da Comissões
Permanentes pertinentes; 04) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº 86/2006, de
autoria da Mesa Diretora, que visa alterar a Lei nº 3.315, de 10 de novembro de
2004, que fixou os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2005 a 2008.
Aprovado por unanimidade de votos; 05) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 03/2006, de autoria do Executivo Municipal, visa instituir o Código
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de Obras e Edificações do Município de Pirassununga e dá outras providências.
Retirado da pauta dos trabalhos ante a ausência de pareceres da Comissões
Permanentes pertinentes; 06) – Primeira 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. Retirado da pauta dos
trabalhos ante a ausência de pareceres da Comissões Permanentes pertinentes.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou a Sra. Secretária, se havia
Vereador inscrito para fazer uso da palavra na Explicação Pessoal. Inscrito, usou da
palavra o Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Estamos atentos aqui à Lei
Complementar 05/2006, que já está nesta Casa de Leis e está sendo analisada com
bastante carinho, com algumas emendas. A Lei de Zoneamento do Município, tratase da qualidade de vida dos cidadãos. Então, temos aí o zoneamento urbano e o
rural. O urbano vai até as delimitações do perímetro urbano; aí depois, então, nós
vamos entrar na zona rural. Esse projeto já está pronto, eu solicito aos Vereadores
que, se quiserem colocar algumas emendas, está em tempo ainda e, sobre a
preservação ambiental, os projetos deverão ser todos aprovados pelos órgãos
competentes, cursos de águas, córregos, ribeirão, o nosso Horto, tratamento de
esgoto, aterro sanitário, cada coisa no seu devido lugar. O município deve crescer e
se desenvolver de acordo com o Estatuto da Cidade, que hoje é lei. Assim que
aprovado, habitação no seu devido lugar, o comércio, a indústria, sem realmente
atrapalhar a vida do cidadão, que deve morar bem; sobre o transporte, poluição
sonora, poluição ambiental, taxa de permeabilidade do solo, taxa de ocupação,
porcentagem que pode construir, o trânsito nosso, que está um caos; infelizmente, a
condição do trânsito está péssima; principalmente este final de semana pudemos
observar que foi grande o movimento com inaugurações e perderam-se quinze,
vinte minutos em filas enormes em rotatórias. Então, temos que municipalizar o
quanto antes o trânsito em Pirassununga. Como o Valdir Rosa falou, comentou
sobre a municipalização do ensino. Está aí mais uma prova do que é a realidade
nesse jornal. Em Pirassununga, temos uma escola que é mais do que uma prova
pra nós também. Isso é só uma amostragem. Vamos estar atentos e vamos então já
dar uma olhadinha sobre o zoneamento urbano esta semana, e também já o Código
de Obras, com as emendas, para o mais rápido possível aprovarmos e facilitar a
situação do cidadão pirassununguense. No momento é só e que Deus ilumine a
todos. Uma boa semana”. Inscrita, usou da palavra a Vereadora Marcia Cristina
Zanoni Couto: “Primeiro lugar, gostaria de estar comentando sobre o Parlamento
Jovem, a Câmara Jovem. Nós fizemos um convite, juntamente com o Vereador
Wallace, pra uma reunião neste Plenário, no dia sete de novembro (07/11), às
quatro horas da tarde (16horas), onde é um horário de final da tarde, devido a uma
reunião anterior foi o melhor horário; se os nobres colegas puderem participar, a
população está toda convidada pra discutirmos esse projeto, fazermos as
adequações, as modificações necessárias, para que no início do ano tenhamos um
parlamento jovem nesta Casa. Está feito o convite; contamos com a colaboração de
todos vocês. Nós também fizemos um requerimento de congratulação ao Grupo
Biologia e Saúde, que esteve representado quarta-feira passada aqui em
Pirassununga pelo Dr. Rogério Salzedas; foi uma palestra muito interessante sobre
qualidade de vida para os funcionários públicos municipais. E nós tivemos
conhecimento que esse grupo também esteve na Folha de São Paulo fazendo
várias palestras também, na Unicamp, na Nestlé, na Fugifilm; enfim, grandes
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empresas. Então, esse pessoal tem qualidade. Eles estiveram aqui e mostraram a
qualidade deste grupo, porque o Dr. Rogério foi de uma linguagem simples; nós
tivemos ali cerca de mais de duzentos funcionários, que ouviram sobre prevenção
de DST; muitas pessoas que estavam ali não sabiam sobre o tema; nós tivemos ali
algumas informações sobre o estresse, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis,
obesidade, hipertensão, enfim, foi uma palestra voltada pra qualidade de vida em
relação à saúde. Então, cuidar bem do corpo. Estão de parabéns. Nós fizemos um
protocolo nesta Casa e eu não sabia até então que a Vereadora Cristina também já
tinha feito uma indicação; não tinha prestado atenção semana passada, mas nós
vamos aguardar resposta dessa indicação pra Vereadora Cristina e, se der, se
couber, vamos fazer um pedido de informação. Por que? Fomos procurados por
algumas pessoas que precisam de insulina especial. Acontece que temos no
município, já existe esse programa para diabéticos, e é dispensado insulina, NPH,
que é a nível federal, que é encaminhado ao município, tem a insulina regular que o
município compra. A insulina especial é um tipo de insulina que o município não
fornece e a nível federal também não fornece, até então, como nós tínhamos a
primeira informação. Só que existe uma lei, que chegou em nossas mãos, Lei nº
10.782, de 9 de março de 2001, que é um projeto do Deputado Roberto Gouvea, do
PT, que define diretrizes para a política de prevenção e atenção integral à saúde da
pessoa portadora de diabetes, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, já
existe uma lei estadual onde regulamenta que é necessário e são entregues essas
insulinas especiais. E nós sabemos, eu li o material da Vereadora Cristina na
indicação dela, que em São Paulo é distribuída essa insulina especial. E se em São
Paulo é distribuído, por que Pirassununga não? Então, fiz uma pesquisa hoje e
realmente a DIR-15 não fornece para nenhuma cidade que cabe a ela. Indaguei: por
que é que não recebe? Eles disseram hoje pra mim que o Estado não fornece.
Então, acho que eles não sabem disso ainda. Então, vou aguardar essa indicação
da Vereadora, que também, por acaso, uma das pessoas também me procurou, a
mesma pessoa, o Marcos. Então, o que acontece para uma pessoa se não fizer o
tratamento? Conversando com um médico hoje ele me disse: pode causar lesão de
retina, a pessoa pode ficar cega; pode causar problemas renais, ela tem que fazer
hemodiálise e diálise; se ela não fizer, pode também ter problemas de circulação
periférica, ter amputação de pé, dedos, mão. Mais uma informação foi me dada por
esse médico que em Pirassununga temos mais de 1830 diabéticos, que fazem
tratamento já com as insulinas que são dispensadas, que é a NPH e a regular. Só
que essas insulinas especiais não são dispensadas. Então, o que muda? As
pessoas evitam crises de hipoglicemia e também o número de aplicações. E tem
pessoas que não dá certo o tratamento, nem com nenhuma das duas insulinas que
são entregues aqui no município. Então, acho que é um caminho pra que se traga
mais um benefício pra cidade. Se existe a nível de SUS e no Estado já existe uma
lei, é só o Gestor municipal entrar em entendimento com a DIR-15, porque lá não
entrega; não é problema aqui do município; lá não dispensa. Então, a DIR-15, com
seus representantes, entrar em acordo a nível estadual pra que toda nossa região
receba. É simples; já existe; é só um caminho para as pessoas trabalharem aí para
trazer esse benefício, não só para Pirassununga como para toda a região.
Parabéns, Vereadora Cristina, que também foi uma indicação da senhorita na
semana passada. E vamos estar o quanto for necessário ajudando, porque o
município precisa, os munícipes precisam e é gratuito; é só uma articulação. Sr.
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Presidente, por hoje é só. Deus abençoe a todos”. Inscrito, usou da palavra o
Vereador Valdir Rosa: “Ouvindo atentamente as palavras da Vereadora Marcia, a
hora que estava saindo da Câmara hoje, na hora do almoço, acho que umas onze e
meia ou mais, a Secretária da Promoção Social estava na Rádio, sendo
entrevistada. E rapidamente, que ouvi, ela estava dizendo que até o final do ano ela
está cortando todas as verbas, principalmente aquelas onde a Promoção compra
medicamentos que não existem na rede, mais caros, para aquelas famílias, pessoas
mais carentes; então, ela está cortando, que agora a verba é o seguinte: só se for
caso de vida ou morte. Estava ouvindo aquilo atentamente e falei: puxa vida!
Primeiro de tudo, eu não tive nenhuma informação até agora de que estamos com
problema na Prefeitura, problema financeiro; aliás, a informação que temos é que a
Prefeitura está 'estufada' de dinheiro, guardando suas devidas proporções; a
arrecadação aumentou e tem verba em caixa. Ora, basta o Prefeito mandar uma
suplementação de verba para a Secretaria de Promoção Social, para compra de
medicamentos, cestas-básicas, para as famílias carentes. Esta Casa, como fez até
hoje durante esse governo, com certeza vai aprovar por unanimidade. O que não
pode é deixar o dinheiro lá no banco pra pegar juros, correção, e a pessoa mais
simples, carente, que não tem a quem recorrer, ou vai morrer ou não sei o que vai
ser feito. Então, as palavras proferidas pela Sra. Secretária hoje, nós não
aceitamos. Ela sim peça verba. A Prefeitura tem verba; os cofres públicos estão
muito bem; aumentou-se a arrecadação; o Prefeito, há pouco tempo, estava
dizendo que estava com quase dezoito milhões em caixa; nós tivemos a
oportunidade de confirmar, eram quase nove milhões de reais que estavam nos
cofres públicos sem qualquer tipo de destinação, que o Prefeito pode usar onde ele
quiser. Ora, use um pouco dessa verba para a Promoção Social, para se comprar
medicamentos; e não dizer que medicamento agora é só questão de vida ou morte.
Lamentável as palavras proferidas pela Secretária na Rádio durante o dia de hoje.
Sr. Líder do Prefeito Municipal, leve a nossa reivindicação a ela; faça uma
suplementação de verba e não deixe pra dar medicamento entre a vida e a morte,
porque às vezes, o medicamento chega tarde demais, principalmente àquelas
pessoas que não têm a quem reclamar. Estava falando com relação aos candidatos;
primeiramente, gostaria de que ficasse constado em ata as congratulações por ter
sido eleito, que realmente foi uma vitória que não deixa margem às dúvidas. Foi
feita a vontade da maioria; e a democracia é a vontade da maioria. Muitas vezes
não é nossa vontade, mas temos que ter esse poder de assimilarmos a vontade da
maioria, e a maioria decidiu que o Governo deve continuar. Com relação a que já
estão correndo comentários de um possível impeachment, este Vereador, de
antemão, não vai ter influência nenhuma, mas eu sou contra. Acho que um
processo de impeachment com relação a um Presidente é uma coisa que mexe
muito com a nação como um todo; e acho o risco de um impeachment é muito sério.
Ganhou o Presidente, teve a maioria dos votos? Ora, vá governar; esperamos que
faça um bom governo, que não repita os erros do passado e que faça um bom
governo. Agora, nós não podemos transferir responsabilidades. Por que o PSDB
perdeu a eleição? Devido à vaidade pessoal do Sr. Geraldo Alckmin, que quando
ele tinha a caneta do Governo do Estado, que é a segunda caneta mais poderosa
deste país, que só perde para o Presidente da República, ele impôs a candidatura
dele, foi imposta a candidatura dele como candidato pelo PSDB. E as pesquisas
diziam que ele não era a pessoa mais indicada, que o candidato natural do PSDB,
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com chances reais de vitória, era o José Serra. Mas, a caneta do Governador é
mais poderosa do que a caneta do Prefeito da Capital. Um exemplo, guardando as
devidas proporções, é quando ele veio a Pirassununga, qual a obra que
Pirassununga mais deseja? A ponte. Está liberado. Claro, todos nós ficamos em
cima dele. Só que essa vaidade, essa imposição da parte dele deu no que deu; deu
Lula. Questão de vaidade pessoal; o exemplo está aí pra ser seguido. Quando
colocamos a vaidade pessoal acima das nossas próprias condições, normalmente o
resultado nunca é aquele que esperamos. Sr. Presidente, acabei de ligar também,
por uma gentileza do Vereador Natal Furlan, que me deu aqui o celular de um
Engenheiro que está responsável por aquela obra de Cachoeira de Emas. Estamos
tendo informações divergentes. Recebi uma ligação hoje, recebi uma informação
agora de pouco de que realmente não se vê as máquinas trabalhando na nova
ponte. E o Engenheiro me disse que as obras estão de vento em poupa; está com
vinte e poucos funcionários, estão trabalhando e tem informação nenhuma de que
essa obra foi atingida pela corte do Governo do Estado com relação àqueles oitenta
por cento das obras, inclusive licitadas, que vão ser paralisadas. Então, acredito que
mais uma semana aí devemos ter informação correta. Espero que o Sr. Henrique
estejam cobertas de razão e que as obras não sejam paralisadas, porque é um
benefício para Pirassununga e região. Mas, estamos tendo informação de que não
há pessoas no canteiro de obras lá de Cachoeira de Emas. Por hoje é só, Sr.
Presidente. Apenas salientando de que vamos sofrer realmente uma pressão muito
grande com relação à municipalização do ensino, mas este Vereador, que já tem
uma opinião formada a esse respeito, é que digo: se essa municipalização for
aprovada com um único voto contrário, vai ser deste Vereador; a pressão vai ser
muito grande, não tenham dúvidas; o Executivo está preparando mais que um rolo
compressor; está preparando uma motoniveladora sobre esta Casa, Senhores.
Vereadores, para que realmente faça com que passe a municipalização. Mas, este
Vereador já coloca de antemão de que a sua posição não é passível de ser revista.
Obrigado, Sr. Presidente”. Neste instante, assumiu a direção dos trabalhos o VicePresidente, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para fazer uso da palavra
na tribuna o Vereador Edgar Saggioratto: “Nós pedimos a palavra única e
exclusivamente para enaltecer, para agradecer e falar de coisas boas. Em primeiro
lugar eu gostaria de relembrar as palavras do Vereador Valdir Rosa, quando é
chegada a hora realmente de se fazer uma homenagem por esta Casa de Leis à
Esquadrilha da Fumaça. Este Vereador, logo cedo hoje, às oito horas da manhã,
protocolou um requerimento que, por bem, achou melhor passar a primazia para
todos os Vereadores, dado a importância do feito da nossa Esquadrilha da Fumaça.
Acho que as congratulações sendo estendida a todas os Vereadores, não só o voto
favorável, mas também a assinatura, o requerimento sendo de autoria de todos os
Vereadores, representa muito mais do que simplesmente a aprovação por esta
Casa de Lei de um requerimento de um Vereador ou de dois, que o Wallace já havia
me pedido a parceria desse documento. Mas, quando cheguei aqui o nobre
Vereador Valdir me falou a respeito e, refletindo, achei que realmente nós
precisávamos estender a autoria deste requerimento a todos os Vereadores. Por
que? Porque nós Vereadores representamos a população de Pirassununga; a soma
de nossos votos, assim como já se falou em democracia, representa a vontade da
maioria da população. E acho que as congratulações com a Esquadrilha da Fumaça
não devem ficar restritas só a nós, ao Edgar ou a cada um dos Vereadores, e sim à
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nossa representatividade, porque acho que os parabéns à Esquadrilha da Fumaça
tem que partir da população de Pirassununga, porque há muito tempo contamos
com a Esquadrilha da Fumaça em Pirassununga e ela leva o nome de
Pirassununga a todos os rincões, não só do Brasil como do mundo, do planeta.
Hoje, Pirassununga é conhecida, pelo menos de nome, em todos os cantos do
nosso planeta, e graças à nossa Esquadrilha da Fumaça. Então, eu gostaria aqui
de, além do requerimento, deixar consignado em ata os meus cumprimentos a
todos os integrantes da Esquadrilha da Fumaça e a todos os integrantes também da
nossa Academia da Força Aérea Brasileira de Pirassununga; isso é muito
importante, porque quando nos referimos à Academia da Força Aérea, ela é
Brasileira, mas nós não conseguimos falar sem que ela seja de Pirassununga.
Então, acho isso muito importante e é importante que fique consignado em ata essa
nossa congratulação. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a todos os
Vereadores por votarem em unanimidade para se dar o título de Cidadão
Pirassununguense ao Brigadeiro do Ar Souza e Mello. Nós, freqüentadores da
Academia da Força Aérea, por força do nosso cargo, somos sabedores, assim
como os senhores Vereadores e também a população, de toda a força que o
Comandante da Academia da Força Aérea faz para integrar a nossa população, a
população de Pirassununga ao convívio do quartel da Academia da Força Aérea. E
isso dá uma exemplo muito grande aos nossos jovens e que muitos dos nossos
jovens se espelham nesses valorosos homens que defendem a nossa Academia da
Força Aérea, para se tornar cidadãos dignos, que realmente sabem o que querem e
que vão um dia, se Deus quiser, defender a nossa Pátria; se não em campo de
batalha, se não em quartéis, mais defender a nossa Pátria sendo um cidadão
trabalhador, um cidadão honrado, um cidadão que realmente venha a produzir e dar
frutos bons à nossa sociedade. Então, agradeço de coração a benevolência de
Vossas Excelências em estar dando o título de Cidadão Pirassununguense ao
Brigadeiro Souza e Mello. E também gostaria aqui de dizer que hoje temos uma
praça muito bonita em Pirassununga que foi dedicada a Alberto Santos Dumont,
que foi um outro brasileiro que gravou o nome de nossa Pátria no mundo inteiro e
que essa praça só pôde ficar pronta e bela do jeito que ficou com o empenho do
cidadão, do Comandante da Academia da Força Aérea, que tudo fez para que a
cidade, para que o nosso município recebesse aquele belo exemplar do avião que
lá está, além de todo o trabalho que ele tem feito, convidando os Vereadores para
participar, estar na Academia da Força Aérea, para conhecer. E se não bastasse
isso, temos também todos os meses uma incidência de recursos financeiros vindo
através da Academia da Força Aérea, que vem para Pirassununga para que
fortaleça o nosso comércio, fortaleça a nossa indústria, enfim, que gere impostos
para Pirassununga e Pirassununga possa estar, através da Administração
Municipal, levando todo esses recursos para a educação, para melhorar a saúde do
nosso povo, para melhorar, enfim, a vida de nossa gente. Então, nós devemos
muito à Academia da Força Aérea, não só por levar o nome de Pirassununga, por
tornar o nome de Pirassunununga conhecido em vários lugares, e isso é muito bom
para Pirassununga, mas também por trazer recursos e um bom exemplo pra toda a
nossa população. O meu muito obrigado a todos os Vereadores. Gostaria de dizer
também alguma coisa a respeito das eleições. Passamos por um momento
grandioso em nossa nação, que realmente o nosso povo, através da democracia,
escolheu o seu governante. E o segundo turno veio para dizer realmente quem o
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povo gostaria que tomasse conta da nossa nação durante esses próximos quatro
anos. Como já foi dito, temos sem sombra de dúvidas que, mesmo que não for do
nosso gosto, temos que desejar ao Presidente eleito que Deus o ilumine, pra que
ele seja um bom Presidente para todo o povo brasileiro. E que nós gostaríamos de
dizer, assim como nós pregamos em Pirassununga a paz entre os políticos, nós
gostaríamos também, como o nobre Vereador Valdir falou, quase ninguém vai ouvir
o que estamos falando aqui, mas é o desejo deste Vereador, assim como o do
Vereador Valdir que já expôs o seu pensar aqui esta noite, assim como nós aqui
lutamos e trabalhamos para que os políticos não briguem, para que não existam
controvérsias que não possam ser resolvidas através de um diálogo, e que as
brigas não sejam maiores do que a vontade de fazer o bem para nosso povo, nós
também gostaríamos que essa filosofia fosse implantada no nosso Estado e
também no nosso país, porque a gente sempre vem falando, enquanto dois políticos
brigam, quem perde é o povo. Então, temos que torcer, temos que acreditar agora,
temos que nos dar as mãos, temos que rezar para que o nosso Presidente seja
iluminado e faça um um bom governo para todos os brasileiros. Essa é a minha
vontade e é isso que eu gostaria de pedir a todos os políticos lá em Brasília. Não
estamos aqui com esse discursos querendo encobrir as corrupções que existem.
Sabemos que a corrupção é inerente do ser humano e que em todo lugar, em todos
os cantos do planeta onde existe o ser humano, existe a corrupção, mas que em
todos os lugares a corrupção é combatida e não fica na impunidade. Então, é isso
que gostaríamos que acontecesse no Brasil, que a corrupção fosse realmente
descoberta e que não ficasse na impunidade, mas que não se usasse de política
para tentar jogar a culpa em quem não tem. Acho que justiça tem que ser feita.
Aquele que realmente estiver envolvido, tem que pagar; e aquele que não estiver
envolvido, tem que ter o direito de governar e governar bem para que o nosso povo,
no fim desses quatro anos possa sair muito melhor do que estamos entrando agora.
Então, esse é o meu desejo e são os meus votos para que o Presidente Lula acerte
realmente, porque a oposição tem que existir e existirá, mas tem que ser sempre
voltada para beneficiar o povo brasileiro. Com relação à ponte da Cachoeira eu
gostaria também de externar aqui a minha preocupação, que se houver o corte
realmente vamos ficar muito chateados. Embora, nós sabemos que agora, até dia
primeiro de janeiro, o Governo está na mão do Sr. Cláudio Lembo, mas não tenho
sombra de dúvida que assim que o Governador Serra, mesmo que venha acontecer
alguma coisa e espero que não aconteça e não acredito que acontecerá, nós ainda
temos uma luz no fundo do túnel. Temos o nosso Governador José Serra, que é
amigo particular do nosso Prefeito, que esteve em Pirassununga e não só garantiu a
continuação da obra de Cachoeira de Emas, como também já está pensando numa
FATEC aqui para Pirassununga. Então, temos a esperança que, mesmo que
acontecer alguma coisa, no futuro nós conseguiremos resolver. Espero que não
aconteça nada. E a respeito da municipalização da educação, eu gostaria de dizer
que através de informações que a gente tem não estamos sabendo de que projeto
de municipalização virá a esta Casa de Leis este ano. O ano que vem, não sei, mas
este não temos; pelo menos, o que a gente ouve, o que eu ouço na Prefeitura.
Então, minha gente, era isso que eu gostaria de estar falando esta noite. Meu muito
obrigado a todos os Vereadores por me ouvirem. Muito obrigado, Senhores
Vereadores”. Inscrito, fez uso da palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Gostaria de
falar aqui com relação também à eleição presidencial. O processo democrático é
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muito importante; temos que aceitar a sua definição, muito embora somos filiados
ao PSDB, votamos para Alckmin, mas sabemos também o sofrimento e o trabalho
do Presidente Lula quando ele pegou nosso País como um barco à deriva, dólar a
quatro reais, risco país a quase três mil pontos. Realmente, deu uma estabilizada no
nosso País. Na minha opinião, acho que ele foi bem, salvo as corrupções que teve
em seu governo, mas nada se provou contra ele próprio. Tanto é que a voz do povo
é a voz de Deus; ele foi eleito e temos que aceitar. Quero que ele faça um bom
governo, porque é isso que tem divulgado nos seus pronunciamentos e a gente tem
que aguardar. E falando em processo democrático, quero tranqüilizar os
professores que nós já nos posicionamos nesta Casa com relação à
municipalização e nós temos a informação de que não virá nenhum projeto nesta
Casa este ano; não vamos colocar um projeto desta natureza sorrateiramente nem
votar apressado; não é essa a intenção porque sabemos já a posição de cada
Vereador; e não é o Vereador que vai, do dia para a noite, mudar o seu
comportamento, o seu voto com relação à municipalização. Também com relação à
medicamentos, a gente sabe e vocês também têm conhecimento que o Prefeito que
mais investiu em saúde é o Prefeito Ademir Alvez Lindo. Temos conhecimento
também que o Governo cortou mais de cinqüenta por cento o envio de remédios
para o município. Mas, à medida que é possível e dentro das possibilidades do
Governo, acho que dentro da sua necessidade ele mandará o projeto de verba
suplementar para dar um socorro na saúde; porque o Prefeito tem empregado e
contribui muito à saúde municipal. E como o Vereador Valdir Rosa falou que
estamos tentando usar um rolo compressor, não tem condições, Vereador, porque
vocês já se posicionaram”. O Sr. Presidente pediu ao Vereador Bilo, uma vez que
não está ainda em funcionamento a Lei criada pelo nobre Vereador Valdir Rosa e
ainda esta Presidência não pode permitir o aparte na explicação pessoal, que não
se dirigisse diretamente aos Vereadores para não haver constrangimento.
Continuou com a palavra o Vereador Nelson Pagoti: “Sim, mas nós não estamos
pensando e nem temos condições de usar o rolo compressor. Pode ficar tranqüilo;
os professores, muito embora saibam da posição deste Vereador, nós já temos
consciência disso, e nós não vamos apunhalar os professores pelas costas
aprovando sorrateiramente um projeto que não for discutido e que não for de
interesse da coletividade. Com relação à ponte de Cachoeira de Emas, também a
preocupação maior é do Sr. Prefeito. Estivemos hoje lá conversando com ele; ele
falou: pode ficar tranqüilo que estão trabalhando lá. Porque ninguém mais que ele
correu para tentar e conseguir trazer essa ponte para cá. Imagine os senhores o
quanto ele vai correr para que essa ponte se concretize e não parem aquelas obras.
Podem ficar tranqüilos; se parar também num momento de ajuste de contas do
Governo do Estado, seguramente em janeiro as obras serão retomadas, mas tenho
certeza que não vai ser interrompida a construção da ponte de Cachoeira de Emas.
Com relação ao Córrego do Taboão, nós não quisemos apartear porque já estamos
conversando com o Prefeito; inclusive, vai fazer um trabalho naquele Córrego com
uma retroescavadeira, tendo em vista a situação lastimável que se encontra aquele
Córrego. Também, outro projeto que precisamos e temos, pode ser até antipático,
mas aqui estamos para votar projetos simpáticos e antipáticos; mas quero trazer
aos senhores aqui e quero também colocar à disposição dos nobres Vereadores só
uma causa trabalhista aqui, nós não vamos citar o nome para não haver
constrangimento, mas está em torno de sessenta e quatro mil reais, de um
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funcionário só, onde vai receber o complemento da aposentadoria e também os
atrasados. Então, temos que tomar uma posição, se reunir, discutir a respeito desse
projeto; porque o Prefeito, temos conhecimento, que já tem desde abril procurado
conversar com o Sindicato e não obteve resposta nenhuma. E para ele mandar para
esta Casa o Projeto de Lei criando um fundo previdenciário, ele tem que ter
anuência dos funcionários, cinqüenta por cento mais um. E se nós também não
revogarmos a Lei e mandar o projeto criando o fundo previdenciário, também
qualquer servidor que ingressar na Justiça, fatalmente ele irá ganhar a causa.
Então, temos que encarar de frente, conversar com os interessados, o Sindicato,
com o Prefeito, os Vereadores, para acharmos uma solução. O Prefeito fez a parte
dele, mandou o Projeto a esta Casa, porque foi criada uma despesa no Governo
anterior e não foi criada a receita; isso não pode ocorrer; isso dá penalidade e o
Prefeito responde até com seus bens próprios. Então, ele fez a parte dele; mandou
a esta Casa e temos que achar uma solução junto com o Prefeito e as pessoas
envolvidas nesta situação. Então, quero deixar bem claro e passar aos nobres
Vereadores; aqui está ação, para que a semana que vem ou esta semana
possamos nos reunir para deliberarmos sobre este assunto. Muito obrigado, Sr.
Presidente e nobres Vereadores. Tendo reassumido a Presidência, o Vereador
Edgar Saggioratto relembrou os Vereadores e a população que amanhã, dia 31, às
nove horas, acontecerá, no prédio da Câmara Municipal, a Audiência Pública que
versará sobre o Projeto de Lei nº 76/2006, referente ao Orçamento do Município
para o exercício de 2007, e estará aberta a manifestação e sugestões da população
para que referido Projeto possa ser apreciado e votado em Plenário. Logo, convidou
toda população e entidades em geral para participarem das discussões sobre o
Orçamento do Município para 2007. 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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