ATA DA 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de março de 2017. Presidente:
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª
Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs.
ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR
AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI,
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente a
Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO. O Sr. Presidente,
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da
palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho
apresentar na data de hoje um requerimento pedindo informações junto ao Executivo
porque ao longo dos últimos dias estive conversando com vários comerciantes que tem
espaço no mercadão. Eles estão revoltados pela cobrança da taxa de ocupação de solo que,
de uma forma surpreendente, sem muita discussão e sem ao menos explicação, os valores
de quem pagava R$ 1.200,00 pelo uso do espaço do solo por ano, recebeu a cobrança e a
média de R$ 3.200,00. Houve um aumento de 200% ao passo que o valor médio de
qualquer IGPM ou IPCA não chegou a 10%. Eles estão indignados porque as condições
físicas não estão a contento na mesma intensidade de que subiu o valor. Para quem vai até
lá durante os finais de semana ou até mesmo durante a semana nota que é fácil ouvir os
comerciantes. A revolta é geral. Então, é um pedido formal após ouvir diversos
comerciantes. Estão pedindo explicações no sentido de qual foi o critério adotado pela
administração para se chegar a um aumento de 200% na média. Gostaria que os vereadores
assinassem juntos. É um pedido de informações a fim de saber qual foi o critério adotado e
se o mesmo é justo para quem está pagando uma enorme carga de impostos em um
momento de crise. O problema está aí. Vamos acolher os comerciantes porque é um pedido
deles. O prefeito sendo da Associação Comercial, nesse momento de crise, deveria
obrigatoriamente olhar pelos comerciantes e ter um pouco de ponderação. Houve um
enorme reajuste. Deve existir algum tipo de explicação em relação a esse problema. São
explicações que devem ser disponibilizadas. Os comerciantes estão indignados com esse
valor. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA:
“Boa noite a todos. Queria parabenizar as mulheres, em especial a minha mãe. Ela foi uma
guerreira. Em todos os dias das Mães faço uma homenagem para ela. Ela ficou viúva aos 38
anos de idade. Ela teve 6 filhos onde o mais velho tinha apenas 13 anos. Ela é guerreira. Ela
criou os filhos na roça. Quero parabenizar as mulheres desta Casa. A homenagem foi muito
linda. Esta Casa comportou muitas pessoas. A vida na roça era muito difícil, pois não havia
emprego. Graças a Deus fui muito feliz. A minha vida foi muito difícil. Saí de casa com
apenas 21 anos de idade. Em minha vida não aproveitei muito a infância, mas fui muito
feliz. Atualmente os menores não podem fazer absolutamente nada. Os menores podem
matar e roubar. Precisamos fazer um manifesto. Quero parabenizar todas as mulheres em
nome de minha querida mãe. Se fosse ao contrário, Mino, será que meu pai conseguiria
criar os 6 filhos? Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS
ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Venho falar sobre algumas indicações de

minha autoria. A primeira é com referência as estradas rurais que ligam o bairro do Córrego
do Coxo. Moradores reivindicaram as melhorias. Já falei com o responsável da pasta e
elaborei uma matéria nesse sentido. É uma forma de constar o pedido da população da zona
rural. Quanto a questão do poupa tempo, estamos trabalhando para que isso aconteça. As
pessoas que tem dificuldade de se deslocar até outro município para atualizar ou emitir os
documentos serão comtempladas em breve. Elas terão a oportunidade de emitir os
documentos em nossa cidade. Gostaria de dizer que ontem foi celebrado o nascimento do
Comendador Virgolino de Oliveira. Foi um empresário que somente elevou o nome de
nossa cidade. Era um empresário honrado, além de um político respeitado em nossa cidade.
Fiz um voto de congratulação direcionado para a sua esposa Carmen Ruete de Oliveira
quanto a essa data tão importante. Como o Dirceu disse, ontem transcorreu um evento
muito importante nesta Casa. Pudemos estar homenageando as mulheres que se destacaram
em nosso município. As vereadoras Beth Manoel e a Marisol também foram
homenageadas. Estive indo até o bairro dos Prados, mais especificamente no Parque da
Felicidade, para ver a construção e a finalização da creche municipal. Tão logo essa creche
estará pronta para atender um maior número de alunos. O local é mais amplo e confortável
para atender a população daquelas adjacências. Queria parabenizar o vereador Dirceu pela
data de aniversário. Parabéns. Muitas felicidades e saúde. Indiquei um centro de
recebimento no Barão porque o pessoal está reclamando muito. O Marangoni indicou uma
Casa Lotérica. Esse centro de recebimento facilitaria a vida das pessoas. Peço a
compreensão de todos. É importante que isso aconteça, mas devemos lembrar do quesito
Segurança. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Venho a esta Casa na data de hoje com muita
alegria. Estava passando pelo alto do asilo São Vicente e constatei que os canteiros e
jardins estão sendo bem cuidados. Por outro lado, venho pedir para que seja olhado o lado
da Vila. Aquele distrito abandonado está trazendo muitos problemas. Aquele distrito foi
uma indicação de meu saudoso pai. Hoje vejo aquele local abandonado. É triste essa
situação. Já reclamei nesta Casa, mas até a presente data nada foi feito. Peço para que
analisem a situação. Quanto a academia ao ar livre situada no final da Rua do Cubatão,
peço para que todos os colegas votem favoráveis porque é uma coisa boa. Outra coisa que
vem chateando é que trabalho no PPA da Vila da Ilze... Está ocorrendo muitas reclamações
em relação ao dentista. Existe muita demora no atendimento e na disponibilização das
próteses. Até outro dia um rapaz queria fazer uma denúncia no Brasil Sorridente. Conversei
com ele e deu para segurar, mas o pessoal está reclamando muito. Existe a possibilidade,
senhor presidente, do Paulo Zelante vir a esta Casa para explicar a situação?... Maurício
Cassimiro de Lima: Regimentalmente é necessária uma convocação por parte da Casa ou
até mesmo um convite de ordem informal para que ele venha... Continuando a oradora:
Todos sabem que a verba está vindo, mas a mesma não está sendo repassada para o centro
odontológico. Quando o pessoal é atendido, não tem material suficiente, dentre outras
situações. Algumas pessoas estão aguardando desde 2013. É uma situação chata. Não sei o
que dizer. Peço para que o Paulo seja convocado para prestar melhores esclarecimentos.
Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Queria parabenizar o vereador Dirceu de Oliveira. Ele
é o mais experiente da Casa. Ele está completando 71 anos. Meus sinceros parabéns e que

Deus lhe proteja. Em nome dos três servidores municipais que vejo nesta Casa queria
cumprimentar todos os presentes. Queria fazer menção aos nossos valorosos servidores do
Almoxarifado. Eles lutam incansavelmente para manter a nossa cidade em dia e limpa.
Existem alguns problemas em nossa cidade, mas tenham certeza que os incansáveis
servidores estão lutando e trabalhando para manter a nossa cidade limpa e em ordem.
Entendo as críticas que recebo. Venho levando essas críticas ao nosso Secretário Paulo. A
Secretaria de Serviços Públicos vem demonstrando enorme empenho. Peço a compreensão
de toda cidade. Estive conversando com o nosso prefeito em relação ao aumento da
demanda de nossos servidores. Aproveitando a ocasião desse espaço queria parabenizar
toda a organização da 2ª Sessão Solene. Foram ofertadas 7 honrarias para as mulheres que
se destacaram em nossa cidade. Ficou impecável a organização do Legislativo. Parabenizo
o nosso presidente Maurício, assim como também todos os servidores desta Casa. Eles
trabalharam incansavelmente para deixar essa solenidade em ordem. Meus sinceros
parabéns. Parabenizo, em nome do Beto, todos os servidores desta Casa. Cumprimos um
acordo de bancada há cerca de um mês em relação as licenças da CETESB. Elas estão
relacionadas a alça de acesso situada na SP 147. Vou deixar os documentos na secretaria da
Casa para que todos possam avaliar a situação. As licenças prévias foram autorizadas pela
CETESB. A próxima licença virá após a conclusão das obras. Todos podem notar que as
obras estão em andamento. A previsão para a entrega é em agosto. Vamos esperar. Pegando
um gancho no que o Carlinhos disse anteriormente, certamente em breve vamos entregar
mais uma creche em nossa cidade. É uma creche mais moderna que vem para auxiliar a
nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria parabenizar o vereador Dirceu. Em poucas palavras,
Dirceu, uma mãe cria quantos filhos for necessário. Não é que o pai não queira, mas sem a
mulher do lado a caminhada se torna muito difícil para qualquer pai. O senhor tem toda
razão naquilo que o senhor falou. Rapidamente, somente para esclarecer para a população,
queria responder alguns questionamentos. Muitos vieram me perguntar se eu estava
enfermo. Graças a Deus a minha saúde está perfeita. Por um equívoco de informação foi
publicado que eu tinha tirado uma licença de saúde. Não foi licença saúde. Estava fazendo
um frete com meu caminhão e não deu tempo de chegar. O André foi avisado para assumir
a minha vaga. Nada mais justo por ser meu suplente. Houve um comentário que eu tinha
tirado licença de saúde. Também queria esclarecer que o presidente do PSL é o Adolfo
Bellini. Não é o André Siqueira. Foi outro equívoco que um órgão de imprensa cometeu.
Queria dizer, Dr. Rafael, que elaborei um projeto no sentido da reestruturação do Mercado
Municipal. Somente consegui os toldos laterais do prédio através de um requerimento de
minha autoria. Caso realmente ocorreu um reajuste de 200%, acredito que isso não pode
acontecer... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Eles já estão
pagando o boleto. Já estão concretizados esses valores. Os comerciantes estão pagando um
boleto que recebeu cerca de 200% de reajuste... Continuando o orador: Muitos vieram me
questionar a respeito dos benefícios, mas acabei sendo pego de surpresa com essa
informação. É um absurdo. Pagávamos 300 do lixo. Hoje é cobrado 700, ou seja, o dobro.
A taxa que era 1000, agora é 3000 mil. Não sei o que está acontecendo. Ficamos sem
argumento para comparar as coisas. Como eu sei que o requerimento do Hospital vai vim,
imaginem vocês em relação a essa funcionária pública. Lembro-me dos casos do IPTU de

Itapira. Uma pessoa atrasava 6 parcelas do IPTU no valor de 5 reais e a casa da mesma era
encaminhada para o leilão. Uma funcionária que deixou uma dívida de 1,8 milhões foi
perdoada pelo prefeito. Essa funcionária ganhava o teto. Se vocês fizerem a conta, em 4
anos foram pagos 900 mil reais sem a cobrança de juros e acréscimo. Imaginem esse valor
corrigido em 4 anos. Não se perdoa uma dívida pequena onde uma pessoa perde uma casa,
mas se perdoa tudo em função de uma única funcionária no valor de 1,8 milhões somados
com mais 4 anos recebendo o teto salarial do prefeito. Vamos discutir esse assunto.
Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A
seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e
votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Março de 2017.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr.
Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes
do Expediente. Passamos ao Projeto de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0010/2017.- Em que o
Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Altera o valor do repasse para a UIPA - União Internacional Protetora dos Animais,
constante do artigo 2º da Lei nº 5.565/16. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos
Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja
encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida
e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo
mais Projetos Lei passamos ao Requerimento Especial. 3º) Requerimento Especial de nº
01/2017.- Requer a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a anulação
da exoneração de servidora pública Cristina Aparecida Trigo Martins. Autoria: César
Augusto da Silva, Beth Manoel, Professora Marisol, Mino Nicolai e Rafael Donizete
Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não
havendo mais Requerimento Especial passamos o Parecer. 4º) PARECER nº. 12/2017.Ao Projeto de Lei nº 10/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 10/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o
valor do repasse para a UIPA - União Internacional Protetora dos Animais, constante do
artigo 2º da Lei nº 5.565/16", após minudentes e acurados estudos sobre a propositura,
acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia,
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr.
Presidente passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador
Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas

somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar
na íntegra. 5º) Requerimento nº. 0043/2017.- Oficiar a direção da Caixa Econômica
Federal, objetivando a instalação de uma Casa Lotérica em Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 6º) Requerimento nº. 0044/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. José
Eduardo de Oliveira, mais conhecido como "Bidala", pelo transcurso de seu 74º aniversário
de nascimento, celebrado dia 13 de março. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 7º) Requerimento nº. 0045/2017.Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a destinação
e aplicação de recursos no setor de Odontologia e Próteses. Autoria. Beth Manoel. A seguir,
pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento
nº. 0046/2017.- Voto de Congratulação com os integrantes da Guarda Municipal de Itapira,
pela brilhante atuação durante o Carnaval itapirense de 2017. Autoria. Maurício Cassimiro
de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 9º)
Requerimento nº. 0048/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que informe
esta Casa de Leis, os critérios adotados para definição de cobrança da taxa de uso de solo
no Mercado Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador
Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento nº. 0049/2017.- Voto de
Congratulação com o ex Prefeito Sr. José Roberto Barros Munhoz, o Bebeto, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º)
Requerimento nº. 0050/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Lúcia Gardinalli,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 10 de março.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 12º) Requerimento nº. 0051/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Walter
dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 10 de
março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento nº. 0052/2017.- Voto de
Congratulação com a Sra. Maria Eunice Frassetto Pereira de Moraes, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento nº.
0053/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Ruete de Oliveira e família, pelo
transcurso do aniversário de nascimento do saudoso Comendador Virgolino de Oliveira

celebrado dia 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o
vereador Dirceu de Oliveira manifesta interesse em discutir a presente matéria.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Indicação nº.
0077/2017.- Sugere construção de estação de captação e tratamento de água em Barão
Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 0078/2017.- Sugere construção de
calçada no final da Rua José Domingos Porcino, acesso ao Distrito Industrial de Barão
Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Indicação nº. 0079/2017.- Sugere esforços para
aquisição de trator, carreta e roçadeira para uso exclusivo em Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 18º) Indicação nº. 0080/2017.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento
das Ruas Joaquim Alves da Silva e Santo Breda, principal acesso a Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 19º) Indicação nº. 0081/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine a
instalação de bebedouro de água filtrada e gelada na parte inferior do Mercado Municipal.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 20º) Indicação nº. 0082/2017.- Sugere reforma da passarela que interliga os
bairros Della Rocha e Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017.
a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Indicação nº. 0083/2017.- Sugere
melhorias na estrada de acesso a Fazenda Ponte Funda e ao Canhaço. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º)
Indicação nº. 0084/2017.- Sugere instalação de lixeiras com tampa ou containers no
cruzamento da Rua Godofredo Arruda com a Av. Brás Ayres. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16
de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº.
0085/2017.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento das avenidas Com. Virgolino de
Oliveira e São Paulo com a Rua Jacob Audi. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 0086/2017.- Sugere
ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a implantação do Plano de Carreiras em todos os
setores da municipalidade. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 0087/2017.- Sugere construção de
praça pública no Loteamento Borsato, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio

Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º)
Indicação nº. 0088/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o Departamento de Trânsito,
disciplinar melhor a parada de ônibus e vans em frente a Escola Estadual Elvira Santos de
Oliveira, no embarque e desembarque de alunos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017.
a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 0089/2017.- Sugere ao Sr.
Prefeito, estudos e gestões para reforma e adequação do antigo prédio do 1º Distrito da
Polícia Civil. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 28º) Indicação nº. 0090/2017.- Sugere a instalação de academia ao ar livre na
Rua do Cubatão, próximo a Igreja de São Francisco. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr.
Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 29º) Ministério
da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº
CM017154/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no
valor de R$ 3.285,10. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Ministério da
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº
CM011433/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no
valor de R$ 454.756,19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Ministério da
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº
CM224852/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no
valor de R$ 5.720,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Ministério da
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº
CM224851/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no
valor de R$ 1.656,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Ministério da
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº
CM000779/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no
valor de R$ 253.456,13. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Secretaria de
Segurança Pública: Encaminhamento do Requerimento nº 234/11, solicitando instalação
de duas Câmeras de Segurança na Delegacia de Polícia do Município de Itapira.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício
SNJ nº 101/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do
Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta
da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr.
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única
discussão o Projeto de Lei nº 0010/2017.- Altera o valor do repasse para a UIPA - União
Internacional Protetora dos Animais, constante do artigo 2º da Lei nº 5.565/16. Autoria:
José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 10/2017. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento Especial de nº
01/2017.- Requer a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a anulação
da exoneração de servidora pública Cristina Aparecida Trigo Martins. Autoria: César
Augusto da Silva, Beth Manoel, Professora Marisol, Mino Nicolai e Rafael Donizete
Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Mais
uma vez boa noite a todos. Como disse que o tempo era curto, gostaria de relembrar alguns
fatos da administração de meu irmão. Fica difícil explicar essa situação que está ocorrendo.
Seria um assunto relacionado a exoneração da Cristina Moro. Quando se percebeu logo no
princípio da administração do Toninho Bellini o início desse processo... Não sou advogado,
mas nesta Casa aprendemos um pouco de tudo. Devemos argumentar alguma coisa com o
mínimo de sabedoria e de conhecimento. Naquela época tudo aconteceu. Durante 8 anos de
administração Toninho Bellini conseguiram segurar esse processo em várias instâncias.
Isso foi passando nas mãos de promotores e juízes. Conseguiram levar de uma forma onde
o processo não chegava no fim naquele período. Sabia-se que haviam coisas incorretas e
que o dinheiro deveria ser devolvido para o Poder Público. Estamos falando em 1 milhão e
800 mil reais. Agora passa a ser cerca de 3 milhões. Chega-se nesse resultado devido ao
pagamento de salário nesses últimos 4 anos. Como não deu tempo de fechar esse processo
na administração Toninho Bellini, não se sabe o que aconteceu. Na última instância onde a
Prefeitura deveria recorrer para que pudesse ser dada a sentença, passou-se o período da
administração Toninho Bellini. Qual foi a primeira atitude do Paganini quando assumiu o
cargo? Continuaram empurrando e conseguiram fazer o que fizeram. A população ficou
sem saber. Passaram-se 4 anos e somente agora a bomba explodiu. O próprio Ministério
Público pediu a exoneração dela porque tudo estava irregular. Enfim, no momento exato
que a administração pública deveria acatar o que o Ministério Público tinha dito, isso foi
engavetado. Isso não vai parar por aí. Um montante no valor de 1,8 milhões, caso seja
corrigido, somados com mais 4 anos de salário pelo teto, tenham certeza que isso chegará
na casa de 5 milhões... Aparte concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel:
Ouvi falar muitas vezes em perdoar uma dívida de 1 milhão. Alguém saberia me responder
se esse dinheiro perdoado é pessoalmente do prefeito ou da população... Continuando o
orador: Quando se move uma ação onde a Prefeitura é a responsável por isso, quem é o
ordenador de tudo isso? É o prefeito. A partir do momento que isso foi feito obviamente,
sem sombras de dúvidas, que esse dinheiro é do povo de Itapira. De alguma forma ele saiu
dos cofres públicos irregularmente e foi levado à frente sem recuperação do mesmo...
Elisabeth Donisete Manoel: Pode-se perdoar uma coisa que é do povo e não minha?...

Maurício Cassimiro de Lima: Somente queria fazer uma correção. O aparte é permitido
somente uma vez por discussão. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Fico muito a vontade em poder falar
sobre esse caso porque no mandato anterior o Secretário de Assuntos Jurídicos da
Prefeitura veio aqui. Membros da imprensa foram convidados a se retirar da discussão.
Naquele momento o vereador César, o Marquinhos e eu saímos da reunião. Na semana
seguinte os vereadores vieram aqui e falaram que eles estavam satisfeitos com o que o
Secretário de Assuntos Jurídicos falou. Surgem algumas considerações. Não sou advogado,
não estou acusando e muito menos defendendo a servidora municipal. Estou aqui na
condição de vereador e tenho a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo. Naquele
momento já falei aqui e falo novamente. O prefeito municipal teve uma enorme
oportunidade de resolver isso mandando toda a documentação para o Ministério Público,
juiz da 1ª Vara de Itapira, pedindo informações do que ele poderia ou não fazer em relação
ao caso. O prefeito não fez isso. Falo e explico para a população Itapirense. Em um ato ele
readmitiu a funcionária e no mesmo ato, ou seja, na mesma certidão, ele anulou a dívida
ativa. A dívida ativa, para quem não sabe, sendo que é obrigação de todos saberem... Para
você anular uma dívida ativa é necessário, dependendo daquilo que está sendo tramitado,
deveria ser mandado para a Câmara Municipal. Somente pode-se fazer uma anulação de
dívida ativa... Dívida Ativa é o município cobrando o cidadão. Caso você não pagar o
IPTU, você vai para a dívida ativa. Não vi nenhum cidadão itapirense falar, muito menos
algum vereador, se ocorreu o perdão da dívida de algum cidadão em relação ao IPTU. Uma
cobrança de 1,8 milhões, não quero ir no mérito. Não sou advogado, mas falei aqui que o
prefeito, naquele momento, estava fazendo um ato que em pouco tempo depois ele seria
cobrado do ato que ele fez. Fico feliz por estar na condição de vereador para falar aquilo
que falei no passado e endossar novamente. Em minha visão o prefeito Paganini e o Guto
Urbini estão em uma saia justa sem precedentes. Primeiro seria para justificar para a
população e em segundo para justificar para esse Legislativo. Dívida ativa, Mino,
certamente já havia sido incluída nos orçamentos sequenciais da decisão da Prefeitura. Isso
o prefeito rasgou. Não quero saber a forma porque o ato ele já cometeu. Ele será
penalizado. Não é justo tirar da população em benefício de uma pessoa ao passo que caso o
cidadão não pagar o IPTU o mesmo vai até a Prefeitura para negociar e não consegue
nenhum tipo de desconto. A UIPA foi até lá, pois tinha uma dívida de 38 mil reais de água.
O SAAE não descontou nenhum valor e falou para o presidente da UIPA o seguinte: “Se
você quiser posso parcelar para você.” Quem defende cachorro deve saber disso. Espero
que os vereadores tenham entendimento e sejam ponderados nesse assunto. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa
noite a todos novamente. Venho a esta tribuna para falar que acho válida e respeito a
opinião de todos os vereadores, principalmente dos dois últimos que discursaram nesta
tribuna. Pude acompanhar a liminar do juiz Pedro. Essa liminar diz que a Prefeitura tem um
prazo de 15 dias para exonerar a funcionária Cristina Moro. A Prefeitura notificou a
mesma. Amanhã será confeccionada a portaria de exoneração da servidora e todo esse
imbróglio continuará no Judiciário. A minha bancada entende que o Judiciário tem o poder
e a força para acompanhar todo esse processo. O juiz decretou a exoneração da servidora,
mas não falou nada sobre dívidas em torno de um milhão. Esse processo continua no

Judiciário e não para por aqui. O que acontece é que essa liminar foi exclusiva para a
exoneração da servidora. Isso vai ser feito através de portaria. Tanto eu como a minha
bancada conseguimos analisar que o Judiciário manterá essa decisão. Falei com o nosso
diretor Jurídico, Vitor, assim como também com o nosso procurador Fernando, para
entender o caso. Procurei ficar informado sobre o caso. Se o Judiciário tomou essa decisão,
o Poder Executivo acatou a decisão e nós vereadores estamos aqui para apoiá-los. Vamos
apoiar o certo. Tudo deve ser julgado e tramitado de forma correta. Acredito que essa Casa
terá um respaldo do Jurídico e do Ministério Público. Boa noite.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Estive
presente na legislatura anterior e queria disponibilizar a minha versão dos fatos. O que
aconteceu com a exoneração dessa servidora e não somente dela porque falo também sobre
a exoneração do Sandro Pio, da Fernanda Venturini, do que aconteceu com o vereador
Carlinhos Sartori e outros mais. Foi a maior perseguição política da história de Itapira. Foi
a falta de amor e a falta de vergonha da administração anterior. O que foi feito com o
Sandro Pio, por exemplo, digo que o mesmo foi levado de ponta a ponta nos setores da
Prefeitura até parar no pior lugar possível do Almoxarifado. Tentaram a exoneração dele
também porque ele fazia parte de outro grupo político. O que foi feito com o Carlos Alberto
Sartori que está presente, digo que também foi de ponta a ponta para a Eleutério, Barão
Ataliba Nogueira, dentre outros setores, somente pela perseguição política. A perseguição
foi sanguinária, pois ela não parou por aí. Montaram uma comissão formada por
funcionários comissionados. É terminantemente proibido por lei. Quando existe um
processo administrativo é necessário uma comissão formada por funcionários estatutários.
Isso é explícito. Continuo mantendo o meu posicionamento e acredito que a justiça trará a
luz dos fatos. O que vocês estão fazendo nesta Casa é um pré julgamento de uma servidora.
Não está tramitado e não está transitado em julgado a tal ação. É uma decisão de 1ª
instância, na qual o juiz está requerendo a anulação da contratação da servidora. Tenho
confiança no Jurídico e no que o Paganini fez. Duvido que algum servidor presente nesta
Casa queira ser julgado por uma comissão formado por funcionários comissionados. Em
qualquer momento o prefeito pode exonerar o funcionário comissionado. Aquilo que
aconteceu, não somente no caso da Cristina, mas também como em outros, foi o ódio
político que prevaleceu em nosso município. Subo aqui porque defendo arduamente essa
situação. Não acredito na falta de lisura de tudo isso. Além do mais, a acusação que foi
inserida na dívida ativa é do pagamento de uma funcionária que diz que não trabalhou. Essa
mesma funcionária, chamada Selene Aldi, tem duas ações na Prefeitura sobre gratificações.
Essa história tem muitos lados. Existe o lado onde a oposição está querendo mostrar, mas
existe o lado da situação. Acho pertinentes as palavras do Luan, nas quais o imbróglio
jurídico deve prosseguir. Não podemos crucificar uma pessoa por atos que ainda serão
julgados. Não podemos admitir a formação de uma comissão que não está em consonância
com a Constituição. Todos sabem que as regras devem ser seguidas e que uma decisão do
juiz em 1ª instância, no primeiro momento, vai para a preservação do erário público. A
decisão será acatada, porém, ninguém está apto nesta Casa para julgá-la. Ninguém. O único
que está apto para fazer o julgamento dessa pessoa é a justiça. Quando a justiça assim
determinar, é o que será feito. Desse modo, saberemos sobre o veredito e a verdade sobre
os fatos. Defendo arduamente a funcionária pública Cristina. Respeito o posicionamento da

oposição em relação a esse tipo de cobrança. Acho que é válido dentro desta Casa. Essa é a
minha opinião. Aquilo que será apurado na justiça deve ser mostrado nesta Casa. Quando o
caso ser tramitado em julgado posso ser convencido daquilo que o meu raciocínio imagina
o contrário. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Ninguém está fazendo nenhum tipo de
julgamento. Somente queremos ser justos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael
Donizete Lopes: Muito me surpreende falar que aguarda a justiça e nós tivemos a
oportunidade há 3 anos... Fizemos o mesmo requerimento, Mino, mas os vereadores da
situação subiram em peso ali e disseram que não aprovariam a nomeação da comissão no
plenário porque aguardavam o parecer do Ministério Público. Agora, Sr. Maurício, o
Ministério Público enviou para o Fórum. Como o senhor fica nessa situação? Fica muito
incoerente o discurso de vossa excelência. Lá o senhor se baseou no Ministério Público e o
mesmo mandou exonerá-la. O senhor como presidente do Legislativo está falando um
absurdo. O senhor está desrespeitando o Ministério Público... Continuando a oradora:
Caso a justiça provar que deve, acredito que o dinheiro é do povo. Falo isso porque nossas
crianças estão na Casa Transitória e os funcionários que olham essas mesmas crianças estão
sem receber desde fevereiro. Você sabia disso, senhor presidente? Como fica a situação?
Eu tenho que calar a minha boca?” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento Especial nº. 01/2017.
Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete
Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Comentei o fato da Cristina, mas se alguém
tem que comentar sobre perseguição, acredito que seja minha família. Ela carregou o peso
do Sr. Barros Munhoz nas costas durante 14 anos. Foi bom você lembrar do nome do
Sandro Pio. O caso do Carlinhos é completamente diferente. Com o salário de 5
apadrinhados do Barros Munhoz dava para se pagar a dívida de mais da metade da
população de Itapira. Por esse motivo foi feito um levantamento onde se percebeu o que
ganhavam o Sandro Pio e a Cristina Moro. Era um absurdo. Não foi perseguição política.
Foi a dignidade de igualdade para o pagamento igualitário para os funcionários que não
tiveram aumento salarial. O Almoxarifado estava caindo aos pedaços. Demoramos um ano
e meio para reformá-lo. Não é perseguição. É uma situação justa e honesta que deveria ser
feita. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “A
situação da Fernanda foi perseguição. Falaram que ela roubou uma borracha. Obrigaram os
funcionários a entrar na justiça, mas o Fifo gravou a funcionária. Ela desmentiu. Isso não é
perseguição? Na época eu era líder do Munhoz. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É bom falar em perseguição política,
pessoal e moral. Estou sentindo na pele. Queria citar essas pessoas com respeito a todas
elas. Essas pessoas ganharam na justiça. O vereador Carlinhos está presente e ganhou da
Prefeitura um processo no valor de R$ 20 mil reais. É diferente. Ganhou porque foi
provado na justiça. Agora a justiça está fazendo com que seja exonerada. Jogar todas essas
pessoas no balaio, acredito que devemos ter ponderação. Obrigado.” A seguir, justifica o
voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Aproveitando o gancho do
nobre vereador Rafael, a justiça está mandando exonerar. A Prefeitura já notificou a
servidora. Todos os passos determinados judicialmente estão sendo feitos. Obrigado.”

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº
0029/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de
Leis, cópia da planilha de pagamento dos serviços contratados junto ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde 08 de Abril. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação
o Requerimento nº. 29/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº
0030/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de
Leis, informações sobre o pagamento dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU). Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. O caso do SAMU, acho
que foi feito um crime para com o mesmo. Quem trouxe o SAMU para Itapira? Caso
perguntarem para o Barros Munhoz tenho certeza que ele responderá que foi ele. A luta foi
do Toninho Bellini. Lembro como era aquele local. Foi uma enorme luta. Não se podia
trazer pela forma que isso era destinado pelo Estado. Os empecilhos deveriam ser
resolvidos. O município fez muitas coisas para conseguir concretizar essa situação. O
Toninho Bellini conseguiu. As coisas não estão funcionando adequadamente nos dias
atuais. A população também está sofrendo. Venderam o SAAE, mas o Toninho trouxe
novamente. O SAMU também retornou. Escola em tempo integral foi disponibilizada pelo
Toninho. As salas de computação estão todas destruídas. A escola José Francisco Martins
possuía 40 computadores em uma sala. Deixaram de usar os computadores. Dois vândalos
entraram na escola e destruíram tudo. Não havia nenhum guarda naquele local. Estamos
perdendo muitas coisas que foram conquistadas arduamente. Não estou aqui para defender
o ex-prefeito Toninho Bellini. Estou aqui para defender a população de Itapira. Quando se
perdoa essas coisas, acredito que o SAMU deixa de funcionar adequadamente, deixa de se
ter escola em tempo integral, dentre outras situações. A população ficará sem o
atendimento do SAMU. Vamos torcer para que o Ministério Público realmente mostre a
verdade desse caso. O montante desse valor consegue trazer várias viaturas do SAMU para
Itapira. Essa dívida não pode ser perdoada. Vamos fazer o SAMU funcionar. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a
todos. Na verdade a situação é mais deliciada do que se imagina. Tive a oportunidade de
conversar no Consórcio 8 de Abril e fiquei extremamente preocupado com relação a
capacidade de gestão da Saúde do município de Itapira. O Consórcio disse que o município
de Itapira está devendo mais de 1 milhão de reais. Os profissionais que trabalham no
SAMU estão sem receber desde agosto ou setembro. Quando foram pedir explicações sobre
o atraso foi falado que eles não poderiam receber porque tinha uma ordem cronológica de
pagamentos. Não é somente o salário dos profissionais que estão atrasados. Se tem ordem
cronológica, tem ordem anterior a agosto e setembro. O SAMU é um órgão de excelência
do município. Ele deve estar funcionando de acordo com o determinado em lei. Como
vereadores devemos olhar para a população. Certamente a Dra. Cristina Moro nunca vai
andar no SAMU de Itapira. Ela nunca vai passar por médicos do Hospital Municipal porque
ela pega o seu veículo e vai para outro hospital. Toninho Marangoni, é bom a população

saber que domingo não tinha médico no SAMU. Houve um óbito no Barão. Foi preciso vir
o SAMU de Mogi para atestar o óbito. É assim que se gere a Saúde de Itapira. Pergunto
para a Sra. Secretária onde que ela está colocando o 120 mil reais mensais que vem do
Ministério da Saúde. De 4 em 4 meses é prestado contas nesta Casa. O buraco é mais
profundo. Além de estar em débito com o Consórcio, tem que explicar onde está enfiando
os 120 mil reais. Lembro-me que um cidadão de Mogi disse que eu era mentiroso. Seria
bom ele e a Secretária, assim como também o prefeito, mostrar para a população. A verba
está vindo. Quarta feira, às 16:00 horas, convido todos os senhores vereadores para
perguntar para a Secretária. É verba carimbada através do Ministério da Saúde. Todas as
planilhas estão arquivadas. Tive o cuidado de olhar. Vamos mostrar para a população. Por
que não está tendo médico no SAMU? Esse questionamento deve ser respondido.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Como os nobres vereadores mencionaram, queria
dizer que não serei eu que irá tapar o sol com a peneira. O município tem um débito com o
Consórcio. Não escondemos isso de ninguém. A Rosa estará presente na prestação de
contas da Saúde. Esse débito vai constar na planilha. Queria deixar bem claro que o serviço
de excelência realizado pelo SAMU nunca deixou de ser feito. O serviço do SAMU é muito
importante para Itapira. A Prefeitura fez um acordo junto ao Consórcio. Está se pagando
mensalmente esses débitos. Tivemos o caso da dengue que prejudicou muito nosso
município. O nosso município está fazendo gestão para continuar essa prática. Acho válido
o questionamento do nobre vereador Rafael quando fala que faltou médico no SAMU, mas
estamos aqui para dizer que a Prefeitura está gerenciamento a situação. Devemos para o
consórcio e estamos efetuando o pagamento mensalmente. Estamos à disposição para
esclarecer qualquer questionamento. Convido todos vocês para acompanhar a prestação de
contas nesta quarta feira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O assunto é delicado. É sabida a crise que todos
vêm passando. O que mais vemos nos jornais na data de hoje são as cidades cada vez mais
endividadas. A cidade de Cosmópolis está passando o atendimento para somente meio
período. Cidades e mais cidades estão atrasando os salários. Temos o exemplo de
Americana, dentre outras. A dívida é existente. Não dá para tapar o sol com a peneira. É
real. A Prefeitura deve? Sim. Qual prefeitura não deve nos dias atuais? Muitas cidades
estão entrando na parte moratória. Na região metropolitana de Campinas é o que mais está
acontecendo. Vemos o Correio Popular trazendo diariamente essa situação. A
administração negociou junto ao Consórcio sobre essa situação. Quando se falou sobre a
falta de médicos, podemos falar sobre vários problemas. Pagamentos pode ser um fator. A
regulação ocorre através de Mogi. Não é de nossa responsabilidade e sim do Consórcio.
Não sei se o senhor sabe, mas os valores não são esses. O SAMU tem um gasto muito
maior em comparação a verba que recebe do Governo Federal. Temos um gasto
aproximado entre 250 mil reais com o SAMU mensalmente. Mesmo que fosse 120 mil
reais recebidos, acredito que ainda o município deveria colocar quase 130 mil reais para
manter o serviço. O serviço deve ser mantido. É um serviço de excelência. São
profissionais com extrema capacidade. Não é o médico que vai até a ocorrência. Existem
duas viaturas. Uma é composta por médicos e a outra não. O pessoal da enfermagem faz
aquilo que é cabido a eles. Muitas ocorrências são tocadas pelo pessoal da enfermagem. É

permitido que isso aconteça. Os plantões dos médicos não são baratos. Atinge por volta de
R$ 1.200,00 cada plantão. É necessário gerar 2 plantões por dia. Com médico é gasto R$
2.400,00 ao dia fora os insumos. O débito é existente. O meu posicionamento é para que
vejam as planilhas. Porém, devemos distanciar a qualidade do atendimento do SAMU com
os problemas de ordem financeira. A parte administrativa está ocorrendo. Estamos tentando
efetuar o pagamento em dia. Isso é o que sei sobre o SAMU. Tenho certeza que essa Casa
aprovará o requerimento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. A minha palavra vai para o
Luan. Ele disse que não está querendo tapar o sol com a peneira, mas está tentando enfiar
goela abaixo a nossa aceitação. Estamos vendo que está ruim... Aparte concedido ao
Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: A senhora tem queixa de que faltou o
atendimento do SAMU para algum morador dessa cidade? Falo pessoalmente agora,
vereadora. Quando eu precisei do SAMU posso dizer que o mesmo me atendeu. Não falta...
Continuando a oradora: Estamos falando sobre salários. O seu salário está em dia e o
deles?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Causa-me uma
estranheza enorme falar de um problema que tivemos no munícipio, no caso a dengue, onde
se fala que se gastou uma quantidade exorbitante de dinheiro. Antes a culpa era o Toninho
Bellini. Agora eles não têm esse argumento porque o Paganini ficou 4 anos como gestor.
Qualquer questionamento feito sempre sobra a epidemia da dengue. A epidemia da dengue
também ocorreu em outros municípios, Luan. Você acha que os municípios de Mogi, Estiva
Gerbi, Pinhal e Mogi Mirim não tiveram? Por que eles não estão atrasando os pagamentos
dos profissionais? Não tem sentido a sua justificativa... Continuando a oradora: Espero
que no programa de sábado na Rádio Clube seja falado... Fui julgada em ser uma mancha
na história política de Itapira. Gostaria que fosse esclarecido o assunto das dívidas da
Prefeitura. O PPA onde atuo sofreu o terceiro roubo. O pessoal do SAMU desenvolve um
excelente trabalho. As dívidas devem ser explicadas. Obrigada.” Não havendo mais
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação
o Requerimento nº. 30/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº
0038/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Estercita Rogatto Belluomini, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de março. Autoria: Carlos
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 38/2017. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º)
Em única discussão o Requerimento nº 0045/2017.- Requer oficiar a Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando informações sobre a destinação e aplicação de recursos no setor de
Odontologia e Próteses. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: COM VISTAS AO
VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão
o Requerimento nº 0048/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que informe
esta Casa de Leis, os critérios adotados para definição de cobrança da taxa de uso de solo
no Mercado Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS

AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 16 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única
discussão o Requerimento nº 0053/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Carmem
Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso do aniversário de nascimento do saudoso
Comendador Virgolino de Oliveira celebrado dia 15 de março. Autoria: Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores
foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta
presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os
trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores,
internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.
DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

