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Ata nº 2423 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 9 de outubro de 2006. Aos nove dias do mês de outubro do ano de
dois mil e seis, às 20,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2423ª sessão ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores:
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar Saggioratto,
José Arantes da Silva, Juliano Marquezelli, Natal Furlan, Nelson Pagoti, Valdir Rosa
e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo numero legal, o Sr. Presidente,
Vereador Edgar Saggioratto, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão
a Ata nº 2422, da Sessão Ordinária de 02.10.2006, a qual não sofreu impugnação,
foi considerada aprovada. Neste momento o Vereador Nelson Pagoti solicitou a
suspensão dos trabalhos por dez minutos para colher assinaturas nos projetos.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Reaberto os trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou à 1ª Secretária Vereadora Cristina Aparecida Batista, que
procedesse a leitura do Expediente: 01) - Exemplares: “Reporter FECESP” –
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Ano XIII – 191 –
Julho/Agosto 2006; 02) - Publicação do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, nº 55, Jul/Ago-2006; 03) – Prospecto do INNAM – Instituto Nacional de
Assessoria aos Municípios, referente ao 18º Fórum de Agentes Públicos Municipais,
a realizar-se em Natal-RN, de 23 à 26 de outubro; e 43º Encontro de Agentes
Públicos Municipais, a realizar-se em Maceió-AL, de 25 à 28 de outubro; 04) –
Prospectos da UNV - União Nacional dos Vereadores, referentes aos: 176º
Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 01 à 04 de novembro, em Cuiabá-MT; 177º Encontro
Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 01 à 04 de novembro, em João Pessoa-PB; 178º
Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 08 à 11 de novembro, em Vitória-ES; 179º Encontro
Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 22 à 25 de novembro, em Natal-RN; 180º Encontro
Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, de 22 à 25 de novembro, em Porto Alegre-RS; 181º
Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais,
Assessores e Servidores, nos dias 29, 30 de novembro e 01, 02 de dezembro, em
Porto Seguro-BA; 182º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Secretários Municipais, Assessores e Servidores, nos dias 29, 30 de novembro e
01, 02 de dezembro, em Florianópolis-SC; 183º Encontro Nacional de Vereadores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, de 06 à
09 de dezembro, em Belo Horizonte-MG; 184º Encontro Nacional de Vereadores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, de 06 à
09 de dezembro, em Manaus-AM; 185º Encontro Nacional de Vereadores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, de 13 à
16 de dezembro, em Foz do Iguaçú-PR; 186º Encontro Nacional de Vereadores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, de 27 à
30 de dezembro, em Belo Horizonte-MG; 05) Prospecto do IBAM – Instituto
Brasileiro de Administração Municipal, referente a Curso de Atualização sobre
Pregão Presencial e Eletrônico, a ser realizado no dia 16 de Outubro, em Santos;
30 de Outubro, em Franca e 06 de Novembro, em São Paulo; 06) – Prospectos do
IBRAM - Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios, referente a Cursos e
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Congressos no mês de outubro; e ao XXI Congresso Brasileiro de Presidente de
Câmaras Municipais, que será realizado em Salvador-BA, no período de 22 a 26 de
novembro de 2006; 07) - Prospecto do IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração
Pública, referente ao Curso 219 “Redação Oficial”; 08) – Exemplares “Jornal da
Câmara” Edição Especial, e nºs 1712 e 1713 e “Jornal do Senado” nº 2.463/99,
Edição Semanal; 09) – Convite do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de
Educação, Orlando Bastos Bomfim, referente a Inauguração da Quadra
Poliesportiva da EMEIEF “Catharina Sinotti”, a ser realizado dia 11 de outubro,
Jardim Kamel; 10) – Convite do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de
Cultura e Turismo, Roberto Donizeti Bragagnollo, referente as festividades de 12 de
outubro em Cachoeira de Emas, “Festa em louvor à Nossa Senhora Conceição
Aparecida”; 11) – Convite da EMEIEF “Rotary Clube”, em comemoração ao
Aniversário da Escola, a ser realizado dia 11 de outubro; 12) – Convite do Prefeito
Municipal da Prefeitura de Balneário Camburiú – SC, Rubnes Spernau, referente ao
evento “Super Cidades – Encontro Nacional de Administradores Públicos”, no
período de 08 a 11 de novembro; 13) – Convite do Presidente da Câmara Municipal
de Matão, Aparecido do Carmo de Souza (Cidinho), referente apresentação dos
trabalhos artísticos de crianças assistidas pelo “Projeto Pão da Vida”, a realizar-se
dia 9 de outubro, na Câmara Municipal; 14) – E-mail da Asb Advogados,
convidando para aula inaugural do Curso que tem como tema: “O Município na
Constituição de 1998”; 15) E-mail de Damasceno & Associados Ltda, referente
Boletim Publicações no Diário Oficial de Estado de São Paulo, Comunicado
29/2006, no qual veda às Câmaras Municipais a apreciação de suas próprias contas
anuais; 16) – Informativo do Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, referente Recursos do Orçamento da
União destinados aos Municípios em 2006 (Fiscal e Seguridade Social); 17) –
Informativos do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de
Saúde, nºs 10906627/MS/SE/FNS e 10907342/MS/SE/FNS, referentes as
liberações de recursos financeiros; 18) – Comunicados do Ministério da Educação,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nºs CM143638, CM143639,
CM143640 e CM143641/2006, referentes as liberações de recursos financeiros; 19)
– Ofícios da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional de Piracicaba,
Gerente Regional, Ailton Silveira Borges, nºs 860/2006/SR Piracicaba e
861/2006/SR Piracicaba, referentes Contratos de Repasses de Recursos do
Orçamento Geral da União – OGU/2006; 20) – Ofício Circular/055/2006 – las do
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro, Celso Teixeira Romero, capeando
cópia da Moção nº 111/06, de sua autoria, referente reconsiderar as alíquotas de
ICMS sobre derivados de petróleo no nosso Estado; 21) – Requerimento do
Vereador Juliano Marquezelli, solicitando licença no prazo de 31 (trinta e um) dias,
sem remuneração, a partir de 10 de outubro, para fins de interesse particular; 22) Ofício do Presidente desta Casa, Vereador Dr. Edgar Saggioratto, encaminhando
ao Plenário Balancetes da Receita e Despesas referente ao mês de setembro/2006,
para conhecimento; 23) – Ofício nº 81/2006, do Executivo Municipal, solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 77/2006, que visa autorizar o Poder Executivo a
alterar a Lei nº 3.437, de 12/12/2005, o Plano Plurianual do Município para o
período 2006 a 2009, conforme especifica; 24) – Ofício nº 82/2006, do Executivo
Municipal, encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei, que recebeu o nº
64/2006, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.437, de
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12/12/2005, o Plano Plurianual do Município para o período 2006 a 2009,
conforme
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 25) – Ofício nº 83/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 79/2006, que
visa autorizar suplementação de dotação orçamentária para atender despesas
diversas do município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 26) – Ofício nº 84/2006, do
Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 80/2006, que
dispõe sobre criação de emprego em comissão que especifica, no quadro de
servidores do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
27) – Ofício nº 85/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 81/2006, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.382,
de 30/06/2005 – Diretrizes Orçamentárias, conforme especifica. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres;
28) – Ofício nº 86/2006, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que
recebeu o nº 82/2006, que visa autorizar abertura de crédito suplementar no
orçamento vigente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP,
conforme especifica e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria, para darem os pareceres; 29) – Ofício
GAB Nº 640/2006, do Executivo Municipal, em atenção ao Requerimento nº 236/06,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, referente o
encaminhamento a esta Casa de projeto antigo e o novo relacionado à trajetória da
estrada que dará acesso a nova ponte de Cachoeira de Emas, sentido de Santa
Cruz das Palmeiras/Pirassununga, com localização da caixa d'água; 30) – Ofício
GAB Nº 644/2006, do Secretário Municipal de Governo, Orlando Alves Ferraz,
solicitando duas certidões de exercício de cargo de Prefeito para fins de celebração
de convênio junto à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social; e
uma certidão conforme modelo em anexo, para fins de renovação de convênio junto
a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor; 31) - Projeto de Lei nº 78/2006,
de autoria dos Vereadores Dr. Edgar Saggioratto e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que visa denominar de “Professor Orlando dos Santos”, o Teatro de Arena,
localizado na Rua José Gandolfi, nº 40, do Distrito de Cachoeira e Emas, neste
Município. Encaminhado à Comissão Permanente da Casa, pertinente à matéria,
para dar o parecer; 32) – Projeto de Resolução nº 02/2006, de autoria do Vereador
Valdir Rosa, que visa alterar o artigo 94 da Resolução nº 165, de 13/04/2005.
Encaminhado à Comissão Permanente da Casa, pertinente à matéria, para dar o
parecer. As indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhadas ao
Executivo Municipal: 33) - Indicação nº 347/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de doar 03 (três) bebedouros
de água com filtro para o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”,
visando melhorar o atendimento aos lunos e professores desta importante
Instituição de Ensino; 34) Indicação nº 348/2006, de autoria do Vereador Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de reformar o ponto de ônibus
da Avenida Miguel Ângelo Devitte, Vila São Pedro, em atenção aos reclamos dos
moradores das adjacências; 35) – Indicação nº 349/2006, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de colocar sialização
vertical antes dos término da Avenida Prudente de Moraes, próximo à rotatória,
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indicando a direção da Rodovia Anhanguera e Academia da Força Aérea, para
melhor orientação dos usuários; 36) – Indicação nº 350/2006, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de criar, no
âmbito do Municipio, o “Conselho Municipal de Fiscalização dos Serviços Públicos”,
com vistas a fiscalizar a Gestão Municipal e os serviços oferecidos no Município
com representantes de toda a sociedade; 37) – Indicação nº 351/2006, de autoria
do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a possibilidade de
adaptar mais bancos nos pontos de ônibus localizados nas proximidades da
Câmara Municipal, Lojas Trevisan, bem como nos demais pontos de ônibus da
cidade, em atenção aos pedidos de usuários; 38) – Indicação nº 352/2006, de
autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, solicitando a possibilidade de
promover construção de galerias pluviais na Vila Santa Terezinha, Vila Malachias e
Jardim Ferrarezzi, bem como, promova o recapeamento asfáltivo nesses bairros;
39) – Indicação nº 353/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista,
solicitando a possibilidade de colocar raspas de asfalto no campo de bocha da Vila
Pinheiro, em atenção aos reclamos dos moradores do bairro; 40) – Indicação nº
354/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, solicitando a
possibilidade de promover a reforma da quadra esportiva do Jardim Margarida, em
atenção aos reclamos de seus moradores; 41) – Indicação nº 355/2006, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando a possibilidade de
colocar lombada ou redutores de velocidade na Avenida Antônio Joaquim Mendes,
próximo ao trevo de saída da cidade (rotatória), para evitar altas velocidades no
local; 42) – Indicação nº 356/2006, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando a possibilidade de promover parceria com o Município de
Santa Cruz da Conceição, com relação ao aterro sanitário de Pirassununga, uma
vez que aquele Município despeja seus detritos sólidos em nossa cidade, sem
oferecer qualquer contraprestação financeira; 43) – Pedido de Informações nº
55/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre a suspensão
das obras da quadra esportiva da Vila Pinheiro; 44) – Pedido de Informações nº
56/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, sobre a utilização da
verba recebida por intercessão do Deputado Federal Salvador Zimbaldi para
asfaltamento da Vila Santa Fé. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou à 1ª
Secretária, Vereadora Cristina Aparecida Batista, que procedesse a leitura dos
requerimentos. Os Requerimentos a seguir foram encaminhados aos órgãos
competentes: 45) – Requerimento nº 249/2006, de autoria do Vereador Nelson
Pagoti, e subscrito por mais sete edis, solicitando que seja incluída na Ordem do
Dia dos trabalhos da presente sessão, para ser apreciada sob regime de urgência,
a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 64/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.437, de
12/12/2005 – o Plano Plurianual de Investimentos, período 2006 a 2009, conforme
especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) – Requerimento
nº 250/2006, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis,
solicitando sejam incluídos na Ordem do Dia dos trabalhos da presente sessão,
para serem apreciados sob regime de urgência, os Projetos de Leis nºs 73/2006, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar o Programa 7005 – Processo
Legislativo, da Lei nº 3.437, de 12 de dezembro de 2005, o Plano Plurianual do
Município, conforme especifica; nº 74/2006, de autoria do Executivo Municipal, que
visa alterar o Programa 7005 – Processo Legislativo, da Lei nº 3.382, de 30 de
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junho de 1005, as Diretrizes Orçamentárias do Município, conforme especifica; e
75/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
créditos adicionais suplementares (Programa da Câmara Municipal). Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 47) – Requerimento nº 251/2006, de autoria
do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, solicitando que seja
incluído na Ordem do Dia dos trabalhos da presente sessão, para ser apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 78/2006, de autoria dos Vereadores Dr.
Edgar Saggioratto e Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de
“Professor Orlando dos Santos”, o Teatro de Arena, localizado na Rua José
Gandolfi, nº 40, do Distrito de Cachoeira de Emas, neste Municípo. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 48) – Requerimento nº 252/2006, de autoria
do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis, solicitando sejam
incluídos na Ordem do Dia dos trabalhos da presente sessão, para serem
apreciados sob regime de urgência, os Projetos de Leis nºs 79/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar suplementação de dotação orçamentária
para atender despesas diversas do município; e 81/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.382, de
30/06/2005 – Diretrizes Orçamentárias, conforme especifica. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 49) – Requerimento nº 253/2006, de autoria
da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor José Roberto de Oliveira.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) – Requerimento nº
254/2006, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais
sete edis, consignando votos de pesar pelo passamento da Senhora Silvia Valéria
Chiamente. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) – Requerimento
nº 255/2006, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de pesar pelo passamento do Senhor Joaquim de Arruda.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 52) – Requerimento nº
256/2006, de autoria dos Vereadores Natal Furlan, Antonio Carlos Bueno
Gonçalves e Cristina Aparecida Batista, e subscrito por mais três edis, consignando
votos de pesar pelo passamento da Senhora Virgínia Pereira da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura do expediente, o Senhor
Presidente Edgar Saggioratto consultou a Sra. Secretária, se havia Vereador
inscrito. Manifestou-se o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves:
“Senhor Presidente no qual cumprimento a Mesa, nobres Vereadores, públicos
presente, imprensa escrita e falada, autoridades, vamos começar aqui nós
solicitamos aqui um pedido ao Prefeito aqui nós estamos aqui com a fotografia do
ponto de ônibus do lado da Câmara Municipal que nós estamos vendo pessoas
idosas em pé, pessoas sentadas na escada enfim, então estamos solicitando que
em todos os pontos de ônibus do município, em todos os bairros tenham melhor
atenção aonde tem que ter coberturas, aonde tem que ter nos bairros eu já falei
também o mapeamento do bairro, tem que ter local para o cidadão assentar isso é
muito importante, nós temos que dar uma colocação, então nós estamos fazendo
um pedido não é para ficar somente aqui na Câmara, somente no Trevisan que é
um local muito perigoso também naquela esquina onde pessoas ficam sentadas
constantemente, sentadas ali naquelas guias que é um perigo, então nós estamos
aí fazendo este pedido, e estão aqui as fotos aprovando que é uma necessidade, e
é obrigação do Executivo sim colocar isto e não de nós vereadores, eu sou dessa
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opinião”. Neste instante, aparteou o Vereador Juliano Marquezelli: “Você lembra
quando fizemos a última votação da privatização dos serviços dos transportes
urbanos em que eu quis inserir o custeio dos bancos, dos pontos de ônibus para a
indústria, empresa que ganhasse a licitação do transporte, mas num censo
acabamos não colocando, eu acredito que São Paulo acabou fazendo uma medida
meia drástica que foi a proibição de toda a propaganda, a delimitação das áreas
aonde se pode colocar, o tamanho que se pode colocar, não precisaríamos chegar
a isso, mas poderíamos muito bem oferecer para a iniciativa privada esses locais ao
em troco deles explorarem as publicidades nos pontos de ônibus nos “out
doorsinhos” que ficam encostados nos bancos ali”. Retornou com a palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “É perfeito, Pirassununga nós temos aí
vários supermercados, lojas abertas não é Bilo, então eu acho que aí está, mas eu
acho que o mais importante é padronizar, temos em Pirassununga algo padronizado
em todos os pontos de ônibus realmente que é uma cidade assim com a parte
arquitetônica, uma harmonia uma coisa muito bonita que vem atender os usuários
no seu dia-a-dia. Concordo sim, eu acho que o importante é não ficar só em
palavras que se executem realmente esse pedido que nós fizemos. Em relação
também a Vila São Pedro. Na Avenida Angelo Devitte nós temos lá um ponto de
ônibus ali Avenida Miguel Angelo Devitte ali o que aconteceu foi um acidente aonde
um ônibus ou um veículo derrubou as instalações e até hoje não foi reconstruída
naquele local, então estamos solicitando aqui o pedido para que o Executivo tome
as devidas providências em relação a Vila São Pedro, aqui também nós estivemos
aqui existe uma placa indicatória que na Avenida Prudente de Moraes em direção à
Fepasa e a placa foi colocada antes da rotatória, e ele deveria, perdão ela foi
colocada depois da rotatória e ela deveria ser colocada antes da rotatória, fiz um
croquis aqui e essa placa está indicando a Academia da Força Aérea, Via
Anhangüera, então a pessoa antes de entrar na rotatória sabe que direção tomar,
então se vocês observarem a hora que for chegando até a rotatória vocês vão ver
que essa placa não foi colocada antes, uma pessoa que vai para a Anhangüera ou
vai para a Academia da Força Aérea ou para o bairro Redenção não sabe que
direção tomar porque ali tem uma rotatória, então deveria ser colocada estou aqui
encaminhando para o Executivo para que ele tome essas devidas providências.
Estamos entrando aqui também com documento que está aqui em anexo sobre o
Conselho Gestor do Município e também sobre a Comissão Municipal de
Fiscalização dos Serviços Públicos que teria por objetivo fiscalizar os serviços
públicos prestados no âmbito do Município, estamos indicando ao Prefeito,
encaminhando as documentações aqui também no qual nós recebemos do Grupo
da Fé e Política, então está sendo encaminhado com indicação para se tome
também essas devidas providências. Essa semana que passou eu tive a
oportunidade de visitar a Escola Paula Souza que deverá contar até o final do ano
com trezentos alunos nos cursos técnicos, então conversando com o Diretor
percorri toda a escola e no qual realmente tem meus parabéns e notei que ali que
alguns alunos estavam tomando água com a mão lógico porque não tem
bebedouros, então estou solicitando ao Prefeito, ao Executivo que também tome as
providências para colocar bebedouros para aqueles alunos, isso é muito importante
e nessa visita fiquei muito surpreso, muito bem atendido e eu acho que é de grande
importância essa observação nossa aqui também, também chegou aqui a esse
Vereador hoje reclamações ao eletrocardiograma e ao eletroencefalograma que não
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vem sendo realizado aí no nosso Posto de Saúde, tem pessoas com espera e eu
gostaria que o líder do Prefeito então tomasse essa posição, eu tenho o nome das
pessoas se for preciso também para que em caráter de urgência não deixe essas
pessoas porque é uma necessidade pessoas que realmente estão com problemas
de saúde e precisam com urgência desses exames e também um orelhão na Rua
Cuiabá na altura do 454 ao lado da escola que também está quebrado a vários dias,
então estou solicitando providências, quanto ao Projeto do “Teste da Orelhinha”
apresentado pelo Dr. Arantes eu voto contra o veto do Prefeito pois eu não acho
justo, eu acho que é muito importante porque ele visa prevenir e detectar a surdez
em recém-nascidos, então desde já Nobre conte com o apoio desse Vereador aqui,
por surpresa minha eu estive nas imediações da Fepasa e observei realmente que
devido essas últimas chuvas ali foi aberto uma cratera, essa cratera veio a
prejudicar o escoamento da água pluvial, esse Vereador sempre falou na drenagem
urbana de Pirassununga, a drenagem urbana de Pirassununga ela tem que ser
executada no único projeto aonde ela deverá ser lançada no Córrego Andrézinho e
também no Córrego Ribeirão do Ouro distribuindo esta água de acordo com o
índice de chuvas de água pluvial, então nós temos que fazer uma análise em
relação a esse setor pluviométrico aí nós temos que tomar as devidas providências
calculando com margens de segurança para que não aconteça aquilo que
aconteceu, se você tem uma torneira que abrindo a torneira ela tem uma vazão de
um litro por hora se você colocar um ralo que passe meio litro por hora
conseqüentemente uma hora vai transbordar e se nós temos uma entrada de um
litro por hora e a saída do ralo de dois litros por hora ela jamais vai transbordar”.
Neste instante aparteou o Vereador Juliano Marquezelli: “Aproveitando o gancho
Carlão que você está falando a respeito desses problemas hidráulicos, nós tivemos,
não só ali na parte da Fepasa, mas nessa parte nova, onde foram feitas as partes
dos paralelepípedos, principalmente ali onde era o antigo Marabá, que sobe pra ir
na Fepasa, já cedeu tudo e aquilo com certeza irá ceder mais. Acho que o interesse
da Prefeitura e pra comodidade também dos munícipes seria o asfaltamento de
toda a área central da nossa cidade, mas nós temos a parte histórica que não
podemos deixar de lado também, então, como houve já até a contratação, a
divulgação no no jornal do Executivo, nós contratamos pessoas com mão de obra
especializada pra recolocação desses paralelepípedos. Há locais que, por história
mesmo, não podemos asfaltar; um exemplo, em torno da Praça onde está sendo
feito o mesmo trabalho que fizeram onde era o antigo Marabá, que veio abaixo.
Então, acho que se há uma mão-de-obra especializada e nós contratamos à parte
essa mão-de-obra, e foi um orçamento caro até, acho que temos que exigir que seja
colocado bem feito esse paralelepípedo, pra no futuro não falar: do jeito que está é
melhor asfaltar do que deixar o paralelepípedo e não ter mais história. Acho que é
uma boa isso”. Voltou com a palavra o Vereador Antonio Carlos: “Concordo
plenamente com o nobre Vereador porque aquele serviço consta que o Executivo,
através do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, contratou pessoas
especialistas nesse trabalho de mão-de-obra. Infelizmente, as conseqüências estão
aí; nós tivemos muitas chuvas em Pirassununga; acho que é muita coincidência
dizer que esta foi a maior chuva que teve em Pirassununga; então, com
sinceridade, eu concordo. Passei ali naquela região, no antigo bar do Marabá, onde
tinha o Posto Brasil e, inclusive, eu quase furei, estourei o pneu de um carro lá hoje
também. Tem toda razão. Então, estou passando aqui pra vocês verem. Vou
-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

terminar todo este assunto na seqüência, na Explicação Pessoal”. Usou da palavra
a seguir o Vereador José Arantes da Silva: “Procurando ser breve, a respeito do
Expediente, que vai entrar em primeira discussão, Projeto de Lei Complementar nº
07/2006, eu de fato estou muito preocupado com a nova definição do perímetro
urbano do município, porque essa extensão aumentada para a zona leste vai incluir
alguns sitiantes que têm plantações e eles usufruem até então de alguns benefícios
como energia elétrica do perímetro rural, que é um custo menor do que do
perímetro urbano. Então, realmente estou um pouco preocupado de tornar aquele
perímetro de sítios que existem ali como perímetro urbano. E num outro Projeto,
08/2006, salvo que até acho que posso estar equivocado, enganado a respeito do
loteamento, pode ser que passe em primeira discussão, mas vou saber melhor
durante esta semana se me é lícito legislar, sendo que loteamento empresarial, aqui
não visa somente a área do loteamento, mas sim a implantação do loteamento. E
isto aqui necessita, para se tornar um loteamento antes de tudo é necessário que
haja uma definição; nós não podemos definir depois; foi isso que entendi lá na
CETESB. Se eu estiver enganado, voltarei a semana que vem e dou a mão à
palmatória. No entanto, parece-me que para você fazer um loteamento empresarial
você precisa definir de antemão o tipo de indústria que vai se instalar naquele local.
Por hora é só e quero agradecer a solidariedade do Vereador Carlão a respeito do
teste da orelhinha, que foi distribuído um panfletinho a cada um dos senhores.
Obrigado”. Não havendo mais Vereador inscrito, passou-se para a Ordem do Dia,
que constou do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão da Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei nº 64/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.437, de 12/12/2005 – o Plano
Plurianual de Investimentos, período 2006 a 2009, conforme especifica. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2006, a qual recebeu pareceres verbais das
Comissões Permanentes pertinentes. Em votação, a Mensagem Aditiva ao Projeto
nº 64/2006 foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, bem como a
Emenda apresentada, ficando prejudicado o projeto original; 02) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 73/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que visa alterar o Programa 7005 – Processo Legislativo, da Lei nº 3.437,
de 12 de dezembro de 2005, o Plano Plurianual do Município, conforme especifica.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 03) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 74/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa
alterar o Programa 7005 – Processo Legislativo, da Lei nº 3.382, de 30 de junho de
2005, as Diretrizes Orçamentárias do Município, conforme especifica. Foi
apresentada a Emenda nº 01/2006, a qual recebeu pareceres verbais das
Comissões Permanentes. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem
como a Emenda apresentada; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de
Lei nº 75/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
créditos adicionais suplementares. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 05) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 78/2006, de
autoria dos Vereadores Dr. Edgar Saggioratto e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que visa denominar de “Professor Orlando dos Santos”, o Teatro de Arena,
localizado na Rua José Gandolfi, nº 40, do Distrito de Cachoeira e Emas, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 06) – Primeira e
Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 79/2006, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar suplementação de dotação orçamentária para atender
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despesas diversas do município. Foi apresentada Emenda nº 01/2006, a qual
recebeu pareceres verbais das Comissões Permanentes. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes, bem como a Emenda apresentada; 07) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 81/2006, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.382,
de 30/06/2005 – Diretrizes Orçamentárias, conforme especifica. Foi apresentada
Emenda nº 01/2006, a qual recebeu pareceres verbais das Comissões
Permanentes. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes, bem como a
Emenda apresentada; 08) – Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar nº
07/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa dar nova definição ao
perímetro urbano do Distrito Sede do Município de Pirassununga e determina outras
providências. Neste momento, o Vereador Nelson Pagoti requereu o adiamento da
votação por uma sessão. Usou da palavra o Vereador Juliano Marquezelli: “Gostaria
de uma informação de como funciona, que a partir de amanhã estou de licença,
então, eu gostaria de saber como será, o nome de quem será colocado nas
Comissões? Do meu suplente ou de quem a Presidência indicar?”. Respondeu o Sr.
Presidente que o Vereador substituto na Comissão Permanente da qual o Edil
Juliano faz parte será nomeado na próxima sessão. Colocado em votação o
requerimento verbal do Vereador Nelson Pagoti, foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Logo, foi adiada a apreciação do Projeto de Lei Complementar
nº 07/2006 por uma sessão; 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei
Complementar nº 08/2006, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
implantação do Loteamento Empresarial e Industrial no Município de PirassunungaSP, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Terminada a Ordem do Dia, passou-se a Explicação Pessoal. Usou da palavra o
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves: “Estamos falando em relação a vazão.
É muito importante, quando vai se executar uma obra, fazer a sondagem no local,
pra saber qual a resistência do solo, do subsolo, para posteriormente executar
qualquer tipo de obra. Em relação à pavimentação, temos que saber que tipo de
sobrecarga será colocada sobre a pavimentação. Por surpresa nossa, quando
passamos nas proximidades da Fepasa, vimos lá aquela cratera aberta e que,
infelizmente, vem trazer prejuízo para nosso município; nas proximidades da
Fepasa, ali tem uma tubulação, cuja drenagem vai até o Ribeirão do Ouro, que é a
nossa Avenida Painguás. Então, nessa trajetória, quando estava sendo executada
essa obra, nós tivemos um problema na Rua Quinze, onde um caminhão do SAEP
afundou naquela localidade. Então, observem vocês; com o rompimento dessa
galeria, nós pudemos observar hoje, a hora que a máquina estava trabalhando,
retirando naquele local parte da pavimentação, observamos a base bastante
flexível, onde pude observar que se um veículo pesado passar em cima daquela
pavimentação e o subsolo estiver úmido, não tenha dúvidas que existirá um
afundamento. Então, é por isso que este Vereador se preocupa muito com as obras
e com a tecnologia que tem que ser respeitada; cada coisa no seu devido lugar.
Então, um pouquinho pra cima também, nós temos ali o terreno de fábrica, onde cai
um grande volume de água também e ali tivemos também um lamaçal que desceu,
vindo desse terreno, depositando naquela avenida nova. Conseqüentemente,
estavam hoje fazendo abertura de uma vala ao lado de um terreno da fábrica onde
vai dar acúmulo de água e ali, de acordo com a permeabilidade do solo, essa água,
não tem dúvida que da parte alta, a tendência é penetrar parte do solo e passar
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também sobre aquela pavimentação. Este Vereador deverá fazer um pedido de
informação sobre esse assunto que isso são prejuízos que vêm ao nosso município.
Não sei que tipo de conseqüências podemos ter daqui pra frente, uma vez que já
rompeu naquele local a primeira chuva que tivemos, o que poderá acontecer daqui
pra frente. Passo as fotos aos Vereadores; peço, depois, que retornem, pra que
possamos tomar as devidas posições. Aqui estamos com um lamaçal em frente ao
terreno da fábrica, estamos com a abertura aqui; estamos com uma amostragem
também de pavimentação; só que isso era o início; depois, nós tivemos ainda uma
continuidade de abertura naquele local. E à medida que o trator estava trabalhando,
com a retro, a gente podia perceber a flexibilidade do asfalto com a base que ali foi
colocada. Então, aqui a gente pode observar; e nesta outra foto aqui abaixo, eu
desci até o Córrego Ribeirão do Ouro onde pude observar onde é despejada a
água. Naquela localidade também, nós já observamos que existe erosão na calçada
e, além de ter erosão na calçada, do lado oposto da tubulação que desce, conforme
esta foto aqui, nós temos também erosão do lado oposto no Córrego Ribeirão do
Ouro, que nós estamos aqui para contribuir com o Executivo, nada mais do que
isso. E também, temos aqui uma nova foto aqui mostrando mais uma vez a calçada,
que fia ali no cruzamento da Avenida Painguás com a Rua Dr. Moretez Shons, e
podemos observar aqui a erosão, onde temos alguns restaurantes ali que torna-se
perigoso para os pedestres; temos que fazer uma proteção lá em caráter de
urgência. Preocupação deste Vereador, Sr. Presidente, é que se faça as coisas
realmente uma vez só. Já venho dizendo isso já há muito tempo nesta Casa. Sim, o
visual é bonito; parabenizo a execução, a vontade do trabalho, estou com ela e não
abro desde que seja dentro de uma técnica correta, para que não dê prejuízo aos
cofres públicos, que hoje já nós tivemos já um prejuízo aos cofres públicos do
município e quem paga isso somos todos nós. Então, são críticas construtivas e não
destrutivas. Se nós tivemos que fazer uma avenida em um ano, no prazo ideal, se
for fazer em três, quatro meses, poderá ocasionar alguma coisa. É como colocar um
laje; concretar hoje e tirar a escora amanhã; não tem nem dúvida que isso vai
descer abaixo, a não ser se eu colocar aditivo especial; aí é diferente, só que tem
custo também. Então, essas colocações são muito importantes; nós tivemos
também andando lá pelo bairro do Mamonal, percorrendo aquela avenida toda;
pude observar que ali na estrada do Mamonal, próximo à entrada principal tem um
cruzamento perigoso com veículos pesados. Os veículos, ao adentrarem aquela
avenida, ocorre que eles entram direto e ali temos o problema que não tem balanço
dos dois lados; esses balanços iriam ajudar a não deixar a água entrar nessa
avenida do Mamonal. E hoje pude observar, conforme foto também aqui, que a terra
está invadindo aquela localidade, prejudicando o asfalto e aqueles que por ali
passam, que ali está sendo despejado pedras também. Então, seria interessante
que tivéssemos nesse cruzamento um cuidado mais especial, pra que não, amanhã
ou depois, venha ocorrer um acidente ou também não venha destruir a
pavimentação naquele local. Também observei em alguns locais o problema de
drenagem; muitas curvas de nível de propriedades que estão jogando água na via
que vai para o Mamonal; isso torna-se perigoso porque poderá ocorrer uma erosão,
filtrar por baixo da pavimentação e um veículo poderá passar por ali e ter um
acidente. Então, nesta foto de cima temos um cruzamento perigoso e nesta foto de
baixo estamos vendo a entrada de uma das propriedades. Acho que temos que não
jogar águas pluviais na estrada; os proprietários que têm acesso nessa estrada
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deverão cuidar de suas entradas. Acho que é muito importante, porque está
servindo a todos os moradores; portanto, tem que ter colaboração; estamos dando
um alerta para que o Executivo tome uma posição através de uma fiscalização e
passe a observar esses detalhes que estamos aqui colocando. Em relação à
avenida Felipe Boller, estivemos correndo também a Felipe Boller; e lá, no final,
onde damos com a SP-225, via Analândia-Aguaí, pude observar na curva de quem
está saindo de Pirassununga para ir no sentido para a Anhangüera, naquela curva
está faltando uma drenagem; a água está invadindo a pista, ali tem que ter uma
solução. Aqui também tem um gráfico, um desenho, uma foto, mostrando o
problema naquela localidade, como também aqui estamos mostrando uma erosão
no Jardim Morumbi, justamente na rua Antenor Pereira, com a rua Siqueira
Campos. Essa erosão é muito perigosa e também poderá ocasionar um acidente;
nas proximidades ali da SP também. Na rua Martimiano dos Santos, estamos sem
sinalização para entrar na SP-225; não tem placa nenhuma; a pessoa entra direto e
pode ocorrer um acidente conforme as fotos aqui também, em anexo. Como
podemos ver aqui também que no final da Martimiano dos Santos, do lado oposto,
tem uma erosão no lado contrário, onde passa uma estrada municipal; essa erosão
já está chegando na pista e também poderá ocasionar um acidente naquele local. E
essa de cima aqui é a situação que se encontra o final da Siqueira Campos,
também com problemas seriíssimo para ser resolvido na pavimentação. Tudo isso
são preocupações que estamos levando ao Executivo, através também do nosso
nobre Vereador Bilo, para que também colabore e tome as providências
necessárias em relação a todos esses pedidos, essas fotos que estamos aqui
apresentando hoje. E na próxima semana estarei encaminhando ao Executivo
Municipal. No momento, o que tenho a dizer é só e agradeço. Uma boa semana a
todos e aqui estaremos sempre para trabalhar juntos. Quero deixar bem claro que
esse prejuízo que estamos tendo hoje sai do bolso da nossa população. Então,
acho que as obras têm que ser executadas com carinho especial, principalmente,
dentro de uma tecnologia. Tem que existir sondagem de local, saber como está o
solo, subsolo, etc, assim por diante, em todos os projetos executados e elaborados
de acordo com as Normas Técnicas. Obrigado Sr. Presidente, que Deus ilumine a
todos e uma boa semana”. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado à mesma a
Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto. 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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