ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE
OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE MANOEL, LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA
RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e RAFAEL DONIZETE LOPES.
Ausente o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI. O Sr. Presidente, invocando a
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Gostaria de
cumprimentar todos os alunos do Anglo. Hoje venho a esta tribuna para agradecer pelos 34
anos trabalhados no PPA da Vila Ilze. Hoje estou aposentada. Ajudaram-me muito, assim
como também ajudei muitas pessoas. Hoje vou ajudar de outra forma. Quero também
parabenizar a escola Anglo pela linda atitude de vir a esta Casa para ver os nossos
trabalhos. Parabéns meninos e meninas. O futuro é esse. Sonho com uma cidade que possua
muitos cursos e faculdades para os nossos jovens. Quero também falar sobre o repúdio da
PEC que tentará mudar o pessoal dos aposentados. O pessoal que está começando agora,
possivelmente não conseguirá se aposentar caso isso for aprovado. Quero falar também
sobre a prestação de serviços que houve pela internet... Queria mencionar que foi citado
que cinco vereadores trabalham. Queria dizer ao nosso presidente que somos em 10
vereadores. Não vejo nenhum puxando para trás. Gostaria muito que os dez vereadores
fossem citados. Quero uma cidade linda e maravilhosa. Ela deve possuir creches, serviços,
casas e tudo mais. Quando forem mencionados os vereadores que trabalham, gostaria que
mencionassem os nomes dos dez vereadores. Ficaria muito grata. Eu trabalho e quero ir à
frente. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Em nome do vereador de Lindoia, Luís do Trailer,
saúdo a todos. Aproveito o momento para saudar a presença dos alunos do Anglo. Em
nome da professora Janaina Ito, faço essa saudação lembrando muito quando tinha a idade
de vocês. Lembro-me que acompanhava as sessões desta Casa com o intuito de conhecer o
Legislativo e o andamento da Casa. Nos dias atuais estou muito contente porque colhi os
frutos que plantei. Conhecer todo o processo e entendê-lo é de fundamental importância.
Apesar de ser somente uma sessão, acredito que vocês vão ter o conhecimento de como
funciona os andamentos desta Casa. Fico muito feliz em vê-los nesta Casa. Coloco-me à
disposição para esclarecer qualquer dúvida. Acompanhando o cenário nacional, onde se
fala muito em operação Carne Fraca que trouxe uma imagem negativa para o nosso país,
acabei fazendo uma visita em um frigorífico de nossa cidade. Seria o frigorífico da Jampac.
Essa empresa veio através de nosso grupo político. Fui visitar a empresa para saber como é
o andamento dos processos. Fui entender o que aconteceu em relação a esta operação que
despertou olhares em todo o mundo. Fico muito feliz em subir a esta tribuna para dizer que
o nosso frigorífico, além de empregar 230 profissionais, preza pela total qualidade de seus
colaboradores e produtos. Os produtos são de qualidade. Fiquei muito feliz com que eu
pude ver na última terça feira. É uma lição para a nossa terra e para o nosso país. Nunca se
pode generalizar essa operação que foi feita pela polícia federal. Temos empresas que lutam
diariamente para manter a confiança de seus consumidores. A Jampac produz cerca de 100
toneladas de alimentos por dia. Existe um processo de higiene e tudo mais. Os produtos são
de total qualidade. Outro assunto que gostaria de abordar é que participei da feira noturna
de nossa cidade. Ela completou 3 anos de existência. Acredito que a feira noturna foi muito
bem desenvolvida pela Secretaria competente. Podemos ver que os cidadãos estão muito
felizes com a feira noturna. Vamos angariar mais investimentos para essa área. É valoroso

para nossos produtores. Faço uma indicação nesta Casa com referência a Secretaria de
Promoção Social. Sabemos que o nosso país vive um momento complicado. A criatividade
conta muito nesse aspecto. A matéria sugere melhorias no 1º Distrito Policial. Vários
fatores foram analisados em conversa junto ao Secretário Tiago Fontolan. Esse prédio
poderá ser usado pela Secretaria de Promoção Social. Obrigado.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria
agradecer a presença dos alunos da escola Anglo nesta Casa de Leis. Em nome de meu
companheiro Neno Tossini, queria cumprimentar a todos. Vamos ter um requerimento
direcionado a vereadora Beth pela conquista de sua merecida aposentadoria. Depois de
muitos anos de luta como servidora pública atendendo na área da Saúde, queria deixar
registrado meus parabéns. É muito importante a presença dos alunos do Anglo nesta Casa.
Todos devem ficar atentos quanto a reforma da Previdência Social. O que estão fazendo
com o nosso país é um absurdo. Vocês jovens devem ficar atentos, pois vocês são o futuro
de nosso país. Caso a reforma previdenciária for aprovada, acredito que o sonho da
aposentadoria ficará mais distante. Estamos vendo a situação de nosso país. É uma
roubalheira sem tamanho. Fala-se em 200 milhões de dólares, mas querem que o povo
acredite que os responsáveis por tudo isso é a população mais carente. Vocês devem ficar
por dentro do assunto porque isso também afetará vocês. O que se roubou nesses últimos 30
anos no país, acredito que o Brasil era para ser o melhor lugar de se viver no mundo em
termos de qualidade de vida, Educação, Saúde, Transporte, etc. Passou uma reportagem na
rede Globo alegando que fizeram mais de 30 pontes com valor total de 1 bilhão de reais.
Acreditem se quiserem, pois as pontes estão prontas, mas não tem estrada. Elas foram feitas
com o propósito de firmar um contrato. Caso vocês pesquisarem na internet, acredito que
encontrarão a matéria. São mais de 200 pontes em todo o país. Construíram obras
faraônicas, mas não tem como chegar às mesmas. Tem lugar que não existe rio debaixo da
ponte. É para vocês terem uma ideia do que estão fazendo com o nosso país. São pontes
com valores exorbitantes. Fiquem atentos e não deixem as coisas passarem. O futuro está
nas mãos de vocês. Tenham certeza que nós dependeremos de vocês. Tomem atitude e
participem da política nacional. Caso vocês começarem a lutar desde já, acredito que vocês
terão tempo de mudar a história desse país. O Cunha foi condenado em 15 anos de cadeia.
Isso pode ser dobrado ou triplicado. Somente ele roubou mais de 20 bilhões de reais. Isso é
o que imaginam que ele tenha roubado. Somente esse dinheiro do Cunha daria para
sustentar a Previdência de nosso país por 10 anos. Não precisaria fazer o que estão fazendo.
Vocês tomem tento e participem. Contem conosco quando precisarem de uma iniciativa do
Poder Público. Abraço e obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Presidente, nobres colegas, público
presente, servidores da Casa, imprensa falada e escrita, internautas. Quero cumprimentar e
saudar o vereador de Lindoia que está nos visitando na data de hoje, assim como também o
André Siqueira e os alunos da escola Anglo. Que bom contar com a presença de todos
vocês. Fico feliz e muito contente. Creio que todos vão assinar a moção de repúdio contra a
Reforma da Previdência. Não posso me calar e ficar quieta nesta tribuna vendo todos esses
absurdos. Eles não têm coragem de cobrar dos banqueiros, mas tem a coragem e a
indecência de tirar do servidor e do povo. Muitos saem no escuro e somente voltam no
escuro. São os trabalhadores. Isso é um absurdo. O Brasil é um país abençoado e rico. Ele
está cheio de minerais e agora estão vindo com essa conversa fiada. Isso é retroagir 20 anos
para trás. Isso é um absurdo. Quantas batalhas foram travadas para alcançarmos a
conquista? Eles querem tirar todo o direito do trabalhador. Não posso me calar. Como
cidadã e professora não vou me calar. Ótimo ver a presença de todos vocês. Hoje a minha
colega vai receber um voto de congratulação devido a sua merecida aposentadoria. Graças a
Deus, Beth, você conseguiu. Levante as mãos para o alto e agradeça. Infelizmente, caso
ficarmos calados, nada vai acontecer. Os jovens devem se inteirar do assunto. É como disse

meu colega Mino Nicolai, ou seja, vocês devem se inteirar sobre o assunto. Pesquisem
sobre os prejuízos que vocês vão ter. Não sou aposentada. Será que vou conseguir a minha
aposentadoria? Somente Deus sabe. Já pensou vocês ficarem contribuindo por 49 anos e
não receberem um prêmio à altura? É um absurdo essa situação. É uma dívida que nunca
foi auditada. É um absurdo. Está no momento de darmos um basta nessa situação. Não
podemos aceitar essa reforma previdenciária. Por que o presidente quis fazer uma
alteração? Porque ele viu que as mobilizações estão acontecendo. Ele viu que o povo está
começando a se manifestar. O povo tem poder e força. Basta colocarmos a boca no
trombone. Caso aceitarmos essa situação, acredito que todas as conquistas vão cair por
terra. Olhem nossos jovens. Caso essa PEC passar, vocês não vão se aposentar. Isso é um
absurdo. Sejam contra essa PEC. Esse presidente é ilegítimo. Fora Temer. Fica registrado o
meu alerta. Se quisermos um Brasil melhor, é agora. Não vamos deixar o nosso gigante
Brasil ficar adormecido. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de
parabenizar a Beth pela merecida aposentadoria. Em nome do Luís Brandão queria
cumprimentar a todos os presentes. Também queria cumprimentar a professora Janaina pela
ilustre presença nesta Casa. Essa conversa da PEC é necessária nesse momento. Há algum
tempo já venho falando nesta Casa exatamente sobre a problemática desse programa
governamental da emenda constitucional que deve acontecer em nosso país. Os absurdos
são enormes. As disparidades são gigantescas. Imaginem vocês um trabalhador rural ter
quer contribuir 49 anos para conseguir a integralidade de sua aposentadoria, sendo que em
90% dos casos ele apenas recebe um salário mínimo. Os funcionários públicos, de forma
geral, que possuem um regime próprio estatutário seriam aglutinados junto aos servidores,
colocando abaixo todo um sistema previdenciário próprio e muitas vezes as únicas
vantagens que os funcionários públicos têm é poder de ter uma aposentadoria integral. Não
é nenhum privilégio a mais. É apenas a condição do estudo e o que a pessoa buscou em sua
vida. No caso do Luís, oficial de promotoria, terá uma base salarial interessante, mas caso
tivesse seguido uma carreira jurídica, por exemplo, poderia ter ganhos muito além. De uma
forma geral, esse pessoal pode ser privado de tudo isso. Devemos ter discernimento e
compreender que algumas coisas tem que ser mudadas. Aposentadoria com quarenta e
poucos anos de idade, muitas vezes, é uma situação abusiva, mas esse meio termo deve ser
encontrado. O presidente Michael Temer já demonstrou que deve voltar atrás quanto a
alguns pontos, principalmente porque ele quer aprovar essa reforma previdenciária. Queria
lembrar nesta Casa sobre o evento da inauguração do Centro Educacional Infantil situado
no bairro dos Prados. Hoje 84 crianças estão sendo atendidas. Isso pode ser estendido em
até 150 crianças. Queria parabenizar a nossa Secretária Nadir, pois com a readequação das
creches ela conseguiu ampliar mais 103 vagas. Sabemos que as crianças, principalmente da
camada social mais baixa, tem uma maior problemática em conseguir vagas de creches. Por
mais que o município ainda tente suprir essa necessidade, acredito que a crise econômica
instalada no país leva cada vez mais as pessoas buscarem o setor público. O setor público,
de forma geral, tenta responder, mas é bom que todos saibam que não está fácil. Cada vez
menor a arrecadação e cada vez mais cobrança de impostos. O ente federativo contribui
cada vez menos para com o município. Os municípios estão cada vez mais atolados em
dívidas. A distribuição de renda não é feita de forma ideal. Quem paga por tudo isso é a
população. Precisamos, além de reformas previdenciárias, de reformas políticas e
estruturais. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE
LOPES: “Boa noite a todos. Sou o Dr. Rafael e sou médico do Hospital Municipal.
Também trabalho na Santa Casa desta cidade. Vou colocar uma pequena fala para que
vocês possam ouvi-la. (A seguir, o vereador faz a transmissão de um áudio através de seu
aparelho celular.) Essa é a fala do prefeito Paganini realizada na última sexta feira através
da Rádio Clube de Itapira. Somente vou mandar um recado diretamente para o prefeito

Paganini. Sem curva. Senhor prefeito, isso aqui é uma prova cabal daquilo que a justiça
observou quando deu a liminar no que tange a minha reintegração. O senhor tem que passar
muito óleo de peroba na sua cara, senhor prefeito, porque o senhor é um tremendo de um
cara de pau. O senhor e toda essa trupe da administração vão responder no Ministério
Público e na justiça com relação ao que fizeram nesse PAD. O senhor me exonerou, senhor
prefeito, mas o senhor não precisa de meus serviços no Hospital Municipal porque o senhor
tem convênio Médico. A vida continua para o senhor que é um péssimo prefeito e um
péssimo gestor. Ao invés do senhor ficar preocupado em perseguir pessoas, dê uma olhada
no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, senhor prefeito. O Tribunal de Contas do
último trimestre de 2016 fez diversos apontamentos sobre aa má gestão e dá incompetência
do senhor como prefeito. Despesas com pessoal: Os gastos com pessoal ultrapassaram o
previsto no artigo 59º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mostra isso para a imprensa,
senhor prefeito. Mostra isso para o povo de Itapira. Pare de perseguir os outros e procure
administrar a cidade. Isso aqui é um apontamento sério. Existem mais apontamentos.
Acorda, prefeito. Levanta e faz alguma coisa. Pare de perseguir os outros e trabalhe.
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 MARISOL DE FATIMA GARCIA
RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em
discussão e votação a Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Março de 2017.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
30 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 aos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0012/2017.- Em que o
Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Revoga dispositivos da Lei nº 4.383, de 18 de dezembro de 2008. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0013/2017.- Em
que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura
supra que Altera o valor de repasse para a Casa Transitória Flávio Zacchi, constante no
artigo 2º da Lei nº 5.561/16. 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
30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais
Projetos Lei passamos aos Pareceres. 4º) PARECER nº. 13/2017.- Ao Projeto de Lei
Complementar nº 01/2017.- 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 Complementar nº 01/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao município, localizado no Loteamento
denominado “Distrito Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira", após minudentes e
acuradas análises sobre a propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria
por 15 (quinze) dias nas Comissões, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr.
Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 14/2017.- Ao Projeto de Lei nº
11/2017.- 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
11/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Denomina de José Florindo Gardesani

Moriconi a Rua Projetada localizada no bairro Barão Ataliba Nogueira", acordaram por
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação,
eis que é justa a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à
memória do saudoso cidadão José Florindo Gardesani Moriconi e sua família, perpetuando
o seu honrado nome em uma via pública do Distrito de Barão Ataliba Nogueira. É este o
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º)
PARECER nº. 15/2017.- Ao Projeto de Lei nº 13/2017.- 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 13/2017, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que "Altera o valor de repasse para a Casa Transitória Flávio Zacchi, constante
no artigo 2º da Lei nº 5.561/16", 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 30 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. 7º) Requerimento nº. 0067/2017.- Voto
de Congratulação com a Sra. Elisabeth Donisete Manoel, pela conquista de sua merecida
aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Rafael Donizete
Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES:
“Gostaria de deixar registrado. É uma oportunidade única nesse momento de prestar esta
justa homenagem direcionada a Beth Manoel e a comunidade da Vila Ilze. Todos
reconhecem seu trabalho, Beth, durante todos esses anos. Sabemos que o senhor Sebastião
Manoel deve estar muito orgulhoso de você não somente pela pessoa que você é, mas sim
pelo o que a população de Itapira, na última eleição, deu de confiança em relação a sua
pessoa. Rendemo-nos aos seus trabalhos desenvolvidos ao longo de todos esses anos.
Sabemos das dificuldades que você enfrentou e vem enfrentando. Certamente esta Casa fica
muito honrada em relação ao trabalho que você desenvolveu nesses anos. O setor da Saúde
clama por melhorias há muito tempo. Essas melhorias, muitas vezes, são desqualificadas
por gestores que, infelizmente, estão mais preocupados com picuinhas pessoais do que para
com o bom andamento da Saúde itapirense. Que fique registrada essa homenagem. Fico
muito feliz em fazer parte dessa justa homenagem. A população itapirense agradece de
coração. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr.
DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também queria parabenizar a Beth. São 34 anos de vida
pública. Parabenizo você. A prova de seu trabalho é o resultado das urnas. Quem trabalha
recebe o carinho do povo. Tenho 6 mandatos. Isso é trabalho. Você está sendo
recompensada pelo trabalho. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Não posso deixar de falar sobre a minha
colega amada. Graças a Deus você conseguiu. Beth, levante suas mãos para o alto. Torço
para que eu, assim como também os nossos jovens, consigam se aposentar. Que você
receba sua aposentadoria com muita saúde e alegria. Precisamos de pessoas boas como
você. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:
“Beth, acho que já foi dito muito, mas deixo meus parabéns a você. A sua aposentadoria
veio muito a calhar. Agora você terá tempo para se dedicar aos seus eleitores. Que você
continue por mais 30 anos lutando pelo povo de Itapira. A sua responsabilidade é enorme.
Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS

ROSTIROLLA: “Não poderia deixar de registrar os meus parabéns. Com 34 anos de
serviço público você conseguiu a sua aposentadoria pelos brilhantes serviços prestados na
área da Saúde. Você sabe que sou morador daquela região. Minha família reside naquela
região. Ficam os meus parabéns. Tudo o que foi dito é verdadeiro e concordo. Que você
curta a sua merecida aposentadoria, assim como também o seu mandato como vereadora.
Tenho certeza que seu pai te guiará. Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte:
“Esta presidência também gostaria de parabenizá-la por todo o trabalho e por você ser uma
pessoa abençoada. Aposentar nesse momento é estar nos 45 do segundo tempo. Parabéns.”
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho muito
oportuno e parabenizo a ideia do eminente vereador Dirceu. É muito importante que os
setores da municipalidade acionem a Intervias para tomar providências. Parabéns pela
inciativa de vossa excelência. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 8º) Requerimento nº. 0068/2017.- Oficiar a
Concessionária Intervias, solicitando estudos e providências para implantação de
iluminação na SP-352, acesso aos condomínios Estrela do Sul, Barreirinho e Terrazan, em
Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 9º) Requerimento nº. 0069/2017.- Oficiar a
Concessionária Intervias, solicitando estudos e providências para implantação de redutor de
velocidade na SP-352, próximo ao Posto NR. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) Requerimento nº. 0070/2017.Voto de Congratulação com o Sr. Aldo Piva Filho, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento, ocorrido em 19 de março. Autoria. Mino Nicolai. A seguir, faz uso da palavra
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Nesses dois minutos
gostaria de dizer que nada um dia após o outro. Vou requerer que esse Requerimento seja
encaminhado a Ordem do Dia de Hoje. Depois vou falar um pouco sobre o assunto. Tive
uma notícia muito boa em relação a esse caso de meu padrinho de batismo, Sr. Aldo Piva.
Estou sem poder vê-lo há quase um ano. É uma enorme dor para mim. É difícil de falar. Por
pessoas maldosas e inescrupulosas, por determinação de meu advogado, tive que me afastar
da presença deles. Ele pergunta de mim todos os dias. A minha madrinha não está boa, pois
está enfrentando uma doença terrível. Em um ano eles foram levados para um asilo sem
acompanhantes e sem ninguém para ajudá-los. Ele me ajudou em tudo. Andávamos juntos e
criávamos bois juntos. Depois de muito tempo a justiça concedeu arquivamento.
Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 11º) Requerimento nº. 0071/2017.- Oficiar o Deputado Barros Munhoz, para
que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a implantação de trevo de acesso a
ponte do Rio do Peixe. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 12º) Requerimento nº. 0072/2017.- Requer oficiar o Sr.
Prefeito Municipal e Secretário de Administração, para que envie a esta Casa de Leis, cópia
dos processos seletivos de concursos públicos e as respectivas portarias de chamamento.
Autoria. Bancada Oposição. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 13º) Requerimento nº. 0073/2017.- Requer a convocação da servidora Daniela
Rodrigues Oliveira, responsável pela Secretaria de Administração e setor de Recursos
Humanos da Prefeitura, para que preste esclarecimentos sobre o Processo Seletivo nº
01/2017. Autoria. Bancada Oposição. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos

Rostirolla manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº. 0074/2017.- Voto de
Congratulação com a direção da CPFL, pela ampliação da subestação de energia no bairro
dos Prados. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Indicação nº. 00105/2017.- Sugere dotar de
iluminação toda extensão do calçadão da Avenida dos Italianos. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º)
Indicação nº. 00107/2017.- Sugere instalação de redutores de velocidade na Rua General
Carneiro, em local que especifica. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Indicação nº. 00108/2017.- Sugere ao Sr.
Prefeito, estudos com o objetivo de implantar uma feira municipal permanente de
artesanato e produtos naturais. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Indicação nº. 00109/2017.- Sugere
denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Hortêncio Pizzi. Autoria. Dirceu
de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º)
Indicação nº. 00110/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade
de Jenny Cêga Pizzi. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Indicação nº. 00111/2017.- Sugere instalação de
redutor de velocidade na Av. dos Italianos, próximo ao Posto Jaguar. Autoria. Dirceu de
Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º)
Indicação nº. 00112/2017.- Sugere a sinalização de solo nas ruas Itália e Izaura da Silva
Vieira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 22º) Indicação nº. 00113/2017.- Sugere a realização de operação "tapa
buracos" e instalação de redutores na Rua Pedro Mandato. Autoria. Luan Rostirolla.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30
de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº.
00114/2017.- Sugere estudos para dotar-se de iluminação pública a ponte "Emanuel Bozzi',
no Jardim Soares. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 00115/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito,
estudos e ações objetivando a implantação de iluminação em loteamentos existente na área
de expansão urbana do município. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 00116/2017.- Sugere ao Sr.
Prefeito, reforma e revitalização do Mercado Municipal. Autoria. Bancada da Situação.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30
de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Indicação nº.
00117/2017.- Sugere instalação de tela contra pombos na Central de Abastecimento.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 27º) Indicação nº. 00119/2017.- Sugere estudos e providências para a criação
de ciclofaixas nas Avenidas Cira Aparecida Vieira e Alzira Martines Moro, Assad Alcici.

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 28º) Indicação nº. 00120/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, destinar o prédio do
antigo 1º Distrito da Polícia Civil para a Secretaria de Promoção Social. Autoria. Luan
Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 30 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) Movimento Social de Mogi Mirim: Moção contrário à Reforma da
Previdência Social. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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 0013/2017.- Altera o valor de repasse
para a Casa Transitória Flávio Zacchi, constante no artigo 2º da Lei nº 5.561/16. 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 13/2017. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 0047/2017.Moção de Repúdio ao Congresso Nacional, pela discussão da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 287, que trata da Reforma Previdenciária. Autoria: Professora
Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA
GARCIA RAPOSO: “Boa noite novamente. Quero saudar o nosso companheiro
Marquinhos que está prestigiando os trabalhos desta Casa. Essa moção de repúdio, meus
colegas, presidente, venho aqui pedir para que vocês assinem embaixo porque como já falei
no Pequeno Expediente, aqui estava a Casa repleta de jovens estudantes e mencionei... Hoje
veio a calhar o voto de congratulação de nossa colega Beth Manoel. Ela recebeu essa
aposentadoria com muito louvor, mas caso não regaçarmos as mangas, acredito que nós não
vamos conseguir se aposentar. Quando falo nós é no sentido de todos os brasileiros e não
somente pensando em si próprio. É pensando em nossos filhos e futuros netos. Que país
vamos deixar para eles? Como vai ficar o nosso gigante Brasil? Peço para que o presidente
e os demais vereadores aprovem a matéria. O presidente diz que é para pagar dívidas
porque não tem jeito. É mentira. Ele é mentiroso. Dos banqueiros eles não tem coragem de
cobrar. Agora querem tirar do povo que trabalha e dos banqueiros não. Poupe-me. Somente
a JBS deve mais de 1,5 bilhões à Previdência. O Banco Bradesco deve 700 milhões. O
Banco do Brasil deve 500 milhões. As empresas de pequeno porte devem mais de 460
bilhões e não pagam a Previdência. Isso tem que acabar. Devemos eliminar a PEC 287. Não
podemos aceitar que todos os benefícios dos trabalhadores venham a cair por terra. Chega
de ficar envolvido. Vamos fazer as mobilizações. Estive visitando a cidade de Juruaia
situada em Minas Gerais. Vi o povo se manifestando e indo às ruas. Vamos acordar. Não
vamos deixar o nosso Brasil afundar. Somos ricos e abençoados por Deus. Temos maus
políticos que somente pensam em si. Devemos olhar para os eleitores e para o povo. Chega
de falcatrua e corrupção. Peço para que todos os vereadores assinem esse ato de repúdio.
Pensem em suas famílias e entes queridos. Peço para que vocês aprovem a matéria. Tenho
certeza que o povo brasileiro vai agradecer. Somos mais fortes juntos. Fica registrado o
meu desabafo como cidadã honesta que paga seus impostos. Obrigada.” A seguir, faz uso
da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Temos que
fazer algumas análises em relação a essa PEC de nº 287 da Previdência porque infelizmente
é um retrocesso daquilo que os trabalhadores adquiriram ao longo dos anos em todas as
classes. O maior agravante, Marisol, é que a classe mais pobre e trabalhadora sempre é a

mais penalizada. A análise que vossa excelência fez é muito importante porque os maiores
devedores da Previdência são os financiadores de campanha política. O povo não tem que
pagar o preço de anos, sendo que os maiores culpados são os grandes devedores. Uma
grande parcela desses devedores está envolvida na Lava Jato. Quem vai pagar a conta, mais
uma vez, é o trabalhador. Essa é a realidade vivida pela população. Deveriam iniciar as
mudanças dando exemplo, partindo do Congresso e chegando a nível municipal. Fazer essa
análise sobre a reforma ao passo que uma grande parcela entre as maiores empresas do país
devem para a Previdência, como vamos falar para os trabalhadores da roça? O cara que
trabalha durante 35 a 40 anos na roça debaixo de sol ficará em qual situação? Essas pessoas
serão as mais penalizadas e são as pessoas que geram um dos grandes setores da economia.
O vereador Maurício falou e concordo com ele. A crise somente não pegou o agronegócio.
Apesar de todas as dificuldades, o agronegócio consegue alavancar a economia. São os
trabalhadores. Assino embaixo. Outras Câmaras Municipais tem o mesmo pensamento. O
trabalhador brasileiro não pode ser penalizado em pagar a conta mais uma vez. Obrigado.”
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos.
Queria saudar a presença de todos. Quero parabenizar a vereadora pela elaboração da
matéria. Sou favorável. Pagava 6 salários mínimos e hoje recebo somente dois. Uma
empresa passa por muitas dificuldades. Caso você atrasar em 10 dias, duplica ou triplica o
valor. Devemos levar em consideração também os juros e a correção monetária. Se você
não pagar, você não concorre. Caso a empresa não estiver em dia com as obrigações
trabalhistas, acredito que não pode participar de licitações. É muito complicada a situação.
Caso acatarmos os 49 anos de contribuição, um jovem de 18 anos somente vai se aposentar
com 67 anos de idade. O que está matando o INSS não é o pobre ou o trabalhador da roça.
São os tubarões que possuem cerca de 5 aposentadorias. O governo deve fiscalizar essas
situações. Quanto a questão das drogas, somente ficam pegando os lambaris. Quero ver
pegar o bagre. Os grandes estão deitando e rolando por aí. Sou favorável a matéria. Falo
isso porque meu filho passou por um aperto no passado. A empresa dele ficou em uma
situação complicada. Graças a Deus a empresa está gerando 600 empregos. Não adianta
ficar brigando. Caso o pessoal de cima não parar de roubar, não há quem aguente. Podem
contar com meu voto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS
HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Vou assinar junto. Lembro-me que na época
de minha formatura em engenharia tinha um paraninfo que se chamava Sifalcon Bauer. Ele
foi para a África do Sul e viveu boa parte de sua vida naquele lugar. Ele disse em uma de
suas palestras que o nosso Brasil é tão maravilhoso que se um andarilho sair do litoral para
subir a serra do mar ou qualquer outro lugar, ele sobe comendo frutas, banana, maracujá,
dentro outras. Ele disse que se os políticos dormissem 15 minutos o nosso país seria
maravilhoso. Quando se tem a intenção de roubar, a pessoa não descansa um minuto. Isso
que estamos vendo é o maior pecado do mundo. Não é somente o cara da roça. E aquelas
pessoas do nordeste que vivem em mina de carvão? O Estado de Goiás pode ser perfurado
em qualquer lugar, pois existe água. É o maior lençol freático da América do Sul. Um poço
artesiano custa em torno de 7 mil dólares. Em reais isso chega a 20 mil. Meu Deus do céu.
Sabem o porquê não existe manifestação? O nosso país chegou a um ponto onde o
brasileiro não tem tempo para se manifestar. Muitos trabalham 12 horas por dia. Essas
pessoas pegam 5 ônibus em São Paulo. Não tem transporte e creches para os filhos. A
situação é complicada. Devemos nos manifestar de qualquer jeito. Pessoas novas devem
entrar na política. A nossa herança política não permite essa situação. Recebi a notícia que

o Collor vai ser candidato a Presidência da República com o apoio do Sarney. Isso é
brincadeira. O Sarney é o homem mais poderoso da América da Sul. Ele domina tudo em
relação a propriedades de animais e tudo mais. A produção de arroz também. Somente em
uma propriedade ele possui mais de 200 mil hectares de arroz. Isso é brincadeira. Ele
perdeu um filho e ninguém deseja isso. Imaginem o Collor ser eleito presidente deste país.
O nosso povo não tem tempo para se manifestar. A fome está matando. Chegamos ao fundo
do poço. Caso tirarem esse pequeno benefício do brasileiro, imaginem o que vai ser de
nosso país. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO
CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Não como digerir uma situação dessas.
Acho que cada um tem uma pontualidade específica. Tenho uma visão um pouco diferente,
mas não divergindo de vocês. Começo a pensar até mesmo nos absurdos políticos
possíveis. Qual a intenção da Câmara dos Deputados no fechar da noite em tirar um projeto
de lei da terceirização do trabalho para votar as pressas? Será que tudo isso não foi
confabulado para uma não sanção presidencial, mas para tirar o foco da reforma
previdenciária e levantar a estima do presidente? A que ponto chegou a reforma
previdenciária quando comemorou-se que os funcionários públicos saíram da cota... Triste
engano. Ele apenas disse que vai ser para os federais. Porém, a partir do momento da
regulamentação constitucional os estados e municípios devem acompanhar. Vai ser um
pouco mais tardio. É uma manobra sorrateira para enganar a sociedade. Muitos
funcionários públicos comemoraram essa situação simplesmente para enfraquecer a opinião
popular que estava emergente. É uma forma de enfraquecer a população. Os servidores
públicos são extremamente fortes dentro de uma sociedade. Essa retirada foi de uma
maneira estratégica e cirúrgica que ludibriou a todos. O Dr. Rafael falou dos 49 anos de
contribuição. Ainda defendo a equidade. Os desiguais devem ser tratados de forma
desigual. Você não tem como colocar em uma mesma balança uma pessoa que trabalha no
sol e outra que trabalha dentro de um escritório. Vi propagandas televisivas falando que 90
% da população não iria ter nenhum tipo de perda ou diferenças, mas isso mostra que a
nossa população está pobre. Ninguém tira de minha cabeça que a Operação Carne Fraca é
mais um golpe de manipulação para desviar o foco dessa reforma trabalhista. Apesar de
achar a operação muito complicada, como a polícia federal fica investigando 2 anos e
encontra somente 21 abatedouros? A JBS colocou mais de 200 mil pessoas em férias
coletivas. Vivemos um caos. A população não vai para as ruas porque ela não acredita em
mais nada. Conversamos com as crianças e o sentimento que percebemos é o descrédito. De
uma forma geral tudo tem envolvimento. Você pega a Carne Fraca e percebe indicação
política. Em tudo existe problema. Não podemos deixar de repudiar esse tipo de atitude. O
brasileiro não deve pagar mais essa conta. Para tudo a Previdência financiou sem ter as
garantias. Existem muitas maneiras de se coibir. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Professora
Marisol, tenho certeza que esta Câmara dá um passo à frente. É um passo a ser seguido por
outras Câmaras de nosso país. Essa moção de repúdio passará por esta Casa de Leis. Como
o mais jovem desta Casa vejo a importância de repudiar o nosso presidente da república.
Além de nosso presidente, gostaria de alertar a base aliada dele. Tenho certeza que todos
precisam se unir para que essa reforma não seja possível. Infelizmente não podemos
compactuar com o ato de nosso presidente. Vejo o nosso país com uma enorme crise moral.

Os políticos bons estão sendo prejudicados devido a essa enorme crise moral. Ficam os
meus parabéns pela elaboração dessa indicação. Tenho certeza que esta Câmara aprovará a
matéria. Torço para que o nosso presidente enxergue uma luz. Boa noite a todos.” Não
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em
única votação o Requerimento nº. 47/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica
o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico imensamente feliz pela
aprovação da matéria. Fico mais contente em ouvir alguns discursos. Os caciques políticos
de Brasília deveriam ter a mesma cabeça do nobre vereador Maurício. Apoio plenamente o
posicionamento dele. Talvez uma ligação para os caciques de Brasília resolveria o
problema. Seria uma boa hora para dar uma luz para o presidente. Obrigado.” A seguir, o
Sr. Presidente diz o seguinte: “Devemos opinar mesmo sendo da base. A base do PSDB
faz base junto ao governo. De uma forma geral, uma boa parte dos deputados e vereadores
diverge da situação. Existem pontos que devem ser mudados. A aposentadoria precoce deve
ser alterada. Uma boa parte de tudo o que está acontecendo não deve ser aceita. Obrigado.”
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Faço parte do
PMDB. Está errado, está errado. Por que a saúde está ruim? Porque os médicos são mal
remunerados. O INSS está quebrado. Quem está quebrando o INSS é o povo lá de cima. Os
menos favorecidos são os mais prejudicados. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Isso poderia ser enviado para algumas
Câmaras da região. O pessoal deve ter consciência sobre essa situação independente de
partido político. Ninguém pode compactuar com isso. É um absurdo. Fico muito feliz pela
aprovação da matéria. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0056/2017.- Voto de Congratulação
com o Sr. Paulo José de Oliveira, Secretário Municipal de Serviços Públicos, pelos
relevantes serviços prestados ao Município. Autoria: Dirceu de Oliveira. A seguir, faz uso
da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Fiz esse voto de
congratulação porque o Paulinho é um Secretário atencioso e educado. Ele sempre atendeu
as minhas ligações. Ele aprendeu muito com o Fifo. Ele come quieto. Por esse motivo
desejo congratulações ao Paulinho. O trabalho que ele vem desenvolvendo é muito
importante para a nossa cidade. Deixo registrado o meu abraço. Peço para que todos os
Secretários sigam o exemplo do Paulinho. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento
nº. 56/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0064/2017.Voto de Congratulação com o médico ortopedista Dr. Rafael Donizete Lopes, pelos 14 anos
de serviços prestados a comunidade itapirense através do Serviço Municipal de Saúde.
Autoria: Mino Nicolai. César Augusto da Silva. Professora Marisol. Beth Manoel. A seguir,
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos.
Coincidência ou não, acredito que essa congratulação veio justamente nos dias tumultuosos
que o Dr. Rafael vem passando. Graças a Deus sua exoneração perdurou por apenas um ou
dois dias. Enxergamos vossa excelência, nobre vereador, pelo seu trabalho. Podemos ver
nas ruas que o seu trabalho é reconhecido. As pessoas te respeitam muito. É um nobre

ofício de ajudar e curar. Acho que esse voto é muito merecedor. Continue esse trabalho até
porque cada vez mais o senhor será reconhecido. Lembro-me que no passado eu não
acreditava como a política itapirense estava. Lembro-me também das palavras do Toninho
Orcini. Uma árvore que não dá frutos não leva pedrada. Então, Dr. Rafael, acredito que
vossa excelência gera muitos frutos bons para levar tanta paulada e pedrada. Com certeza
eu não concordo com o que está acontecendo com vossa excelência... Aparte concedido ao
Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Observamos, vereador, que essa administração
deveria vir a público e falar sobre algumas situações. Quando colocaram eu como líder do
Paganini eu não passei a ser uma pessoa ruim profissionalmente ou uma má pessoa. Talvez
eles enxergaram algumas qualidades e esse menino antes de virar líder, colocaram-me de
líder. Talvez se eu sou bandido, ladrão ou pilantra, as pessoas que me colocaram na
liderança naquele momento são piores que eu. Andavam junto comigo. Com todo o
respeito, mas isso deve ser mostrado porque as ações não condizem com o que falam. Se eu
sou ruim ou bandido, talvez quando me colocaram de líder nesta Casa, eu era líder...
Respeito politicamente. Cada um deve se defender da forma que acha melhor. De forma
perseguidora, esqueçam. Façam a parte política. Quanto ao resto, trabalhamos em
conjunto... Continuando o orador: É isso que conversamos desde o princípio. O pessoal
gosta de ver sangue. O jornal espreme. Estamos tentando de tudo democraticamente.
Perguntaram-me o que eu achava da política itapirense. Respondi que a Câmara está
maravilhosa. Estamos equilibrados. Isso aconteceu poucas vezes em nossa cidade. Às vezes
a unanimidade é burra. O senhor está de parabéns.” A seguir, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Não
poderia deixar de vir até esta tribuna para falar de seus serviços prestados junto à
comunidade, Dr. Rafael. Quando foi anunciada a sua exoneração várias pessoas me
perguntaram sobre o assunto. Inclusive, o meu pedreiro ficou desesperado, pois o mesmo
tinha uma consulta agendada com você. Disse a ele que eu acreditava na justiça. Fiz muitas
orações para que o caso fosse revertido. Tenho certeza que Deus me ouviu. Graças a Deus o
senhor retornou para ajudar o nosso povo que está muito sofrido. Fico muito à vontade em
falar sobre a sua pessoa. Como bom médico e profissional, queria agradecê-lo pelos
serviços prestados à nossa comunidade. Graças a Deus o senhor voltou. Boa noite.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Não poderia deixar
de vir a esta tribuna. Temos uma enorme amizade. Às vezes discordamos na política. Você
sempre me atendeu adequadamente. Sempre vejo você no bocha de meu bairro. Você é um
grande médico e profissional. Você tem um enorme mérito como profissional. Somos
companheiros e já estivemos em vários locais juntos. Você precisa mudar um pouco nas
questões políticas. Sou favorável ao voto de congratulação. Existem momentos que
devemos engolir sapos na política. Você tem uma carreira profissional e política boa. Você
é inteligente, mas você deve mudar em relação a algumas situações da política. Parabéns.”
A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL:
“Boa noite a todos novamente. Venho falar que trabalhei com o Rafael no Hospital. Ele é
um ótimo profissional. Gostaria de perguntar para os colegas vereadores se alguém sabe de
onde veio a ideia de exonerar o Rafael. O que vocês acham dessa ideia? É somente uma
pergunta que está no ar. Isso faz parte de uma política suja. Senhor vereador, isso não
condiz com que o senhor acabou de falar nesta tribuna sobre a pessoa do Dr. Rafael. Não

tem jeito de defender uma coisa que não existe. Senhor Luan, você fala muito bonito,
porém, gostaria muito de ouvir a sua resposta. A Secretária da Saúde não nos deu respostas.
Hoje o senhor me devolveu muitos exames que... Não estou fugindo do assunto. Vocês
trazem uma pessoa de São Paulo para assinar uma exoneração de nosso colega e na mesma
semana me devolvem um calhamaço de exames que não serão feitos pela Secretaria de
Saúde. Onde está indo esse dinheiro? Ainda falam politicamente que é certo o que fizeram
com ele. É um abuso. Obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 64/2017.
Aprovado menos uma abstenção do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO:
APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0070/2017.Voto de Congratulação com o Sr. Aldo Piva Filho, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento, ocorrido em 19 de março. Autoria: Mino Nicolai. A seguir, faz uso da palavra
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Espero que esse requerimento seja
assinado por todos os senhores vereadores. Todos conheceram o Sr. Aldo do Banco do
Brasil. É uma pessoa que trabalhou somente em prol de Itapira. Por esse motivo digo que
adorei essa congratulação porque veio em momento onde meu advogado me disse que todo
aquele processo foi arquivado. Difamaram o meu nome e o nome de meu irmão. Disseram
que tínhamos roubado um casal de velhos. Acho que hoje é uma enorme oportunidade, pois
estou com a alma lavada. O meu advogado disse que o processo foi arquivado pelo
Ministério Público e pela Delegacia de Polícia. Estou entrando com uma ação contra todos.
Não posso deixar de registrar um pedido direcionado às autoridades competentes para que
investiguem a vida do senhor Gilmar Baiano que se diz dono do Jornal Gazeta de Itapira.
Ele publicou em seu jornal dizendo que eu era ladrão de velhinho. Sabe qual foi a minha
surpresa? Alguém tem que ver isso, senhor presidente. É impressionante. Para entrar com
uma ação contra ele é necessário ele possuir algum bem. Ele não tem nada. Ele não é dono
do jornal. Ele não responde por nada. Meu advogado disse que caso eu entrar, nada
aconteceria. Ele fez edição especial alegando que eu tinha roubado. Ele tem camionete no
valor de 150 mil reais. Hoje fiquei sabendo que ele está comprando uma empresa junto com
o senhor Luís Francisco Miranda. É uma empresa de desossa de frango. Ele está tomando
conta. Ele não tem uma pulga no nome dele. Esse cara, para não falar palavrão, é um testa
de ferro. A Maísa Levatti deu um documento de mão beijada para o senhor Barros Munhoz.
Estou aguardando porque está aprovado. DER e CETESB aprovaram. Somente falta uma
assinatura que depende da Prefeitura. Eles foram jogados às traças. Foram para o asilo.
Quando ele era provedor da Santa Casa, o senhor Barros Munhoz era inimigo mortal dele.
Destruíram a vida dele. Ele tinha 12 alqueires de terras. Como se faz para punir um
irresponsável de um Zé ninguém que não tem nada em seu nome? Que responsabilidade um
homem desse porte possui na vida? Ele tem um carro importado avaliado em cerca de 130
mil reais. Onde está a declaração de Imposto de Renda dessa pessoa? Eu sou ladrão? O que
eu tenho em minha vida? Vão ver o que ele tem. Nessa hora o Ministério Público deveria
analisar a situação. Não vou fazer a denúncia porque não vai me levar a lugar algum.
Queria saber de onde vem tudo o que ele tem. Pelos olhos de Deus e pela população
itapirense, saibam distinguir quem é o ladrão e quem é o bandido. Obrigado.” Não havendo
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única

votação o Requerimento nº. 70/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o
Requerimento nº 0073/2017.- Requer a convocação da servidora Daniela Rodrigues
Oliveira, responsável pela Secretaria de Administração e setor de Recursos Humanos da
Prefeitura, para que preste esclarecimentos sobre o Processo Seletivo nº 01/2017. Autoria:
Bancada Oposição. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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.

