ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 de abril 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,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e
RAFAEL DONIZETE LOPES. 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.
DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar o ex-companheiro de
Câmara, Sr. Vicente. Estou muito rouco, mas não poderia deixar de vir a esta tribuna. Na
semana passada estivemos conversando com a Presidente do Sindicato e com o prefeito a
respeito de tentarmos concretizarmos um acordo. O pessoal da Saúde veio nesta Casa.
Algumas pessoas eram civilizadas e outras não eram civilizadas. São pessoas que
ameaçaram os vereadores Carlinhos e o Luan. Se é do meu tempo de vereador... Caso uma
pessoa dizer o seguinte: “Se você cair no Hospital vamos matar ou envenenar vocês.” Isso é
da Saúde? As pessoas estão preparadas para cuidar de um doente? Essas pessoas estão
preparadas para trabalhar no Hospital? É um lugar onde deve prevalecer o carinho e o
respeito ao próximo. O Carlinhos foi meu enfermeiro no Hospital Municipal. Foi um
grande enfermeiro. Há alguns dias congratulamos com um enfermeiro do Hospital. O
enfermeiro deve ter respeito para com o povo. Ninguém veio a esta Casa através de
compra. Estamos aqui porque o povo nos elegeu. Sou suplente de vereador. O meu titular
acabou assumindo uma Secretaria. Estou aqui através do voto do povo. Estou aqui porque o
povo me elegeu. É a 6ª vez que sou eleito. A vaia faz parte do artista. Ofender ou ameaçar
não é necessário. Caso a imprensa tiver filmado alguém, gostaria de pedir uma cópia. Vou
denunciar essas pessoas. É uma vergonha o que fizeram. Vamos conversar para chegarmos
a um determinado acordo. Fiquei com vergonha em ver o nível da Saúde Itapirense. Queria
deixar claro que não são todos os funcionários. É de autoria de meia dúzia de pessoas. Não
sabem o que estão falando. Deixo meu repúdio em relação ao comportamento de alguns
funcionários. Quero que fique gravada essa situação. Desse modo, meus filhos e netos vão
ver o que aconteceu. Trago meu repúdio para meia dúzia de gato pingado, mal educados e
sem educação. Eles não tem um pingo de controle. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra
a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Caros
colegas vereadores, quero fazer uso do Pequeno Expediente para parabenizar os colegas da
Saúde e dizer que vocês mostraram que a união faz a força. Quero usar a frase de uma
colega: “Unidos venceremos. Divididos cairemos.” Queria dizer para o nobre colega Dirceu
que também tenho meu voto de repúdio para quem fez o decreto e mandou mexer no salário
dos colegas da Saúde. Acredito, também, que lá não tem meia dúzia de pessoas que não
deveriam estar trabalhando na Saúde. Acredito que tenha meia dúzia, ou muito mais que
meia dúzia, que ficaram indignados em vir aqui para clamar por aquilo que o prefeito
estava querendo mexer. Então, peço para que o senhor entenda que foi um momento de
calor. Se realmente houve isso, acredito que foi em um momento de inflamação de ânimos.

Conheço todos que trabalham naquele local. Sei da capacidade de cada um. Quero
parabenizar o Sindicato, pois lutou lado a lado junto aos servidores. Falo para todos que sou
totalmente contra greve, mas também sou totalmente contra quem fez o pessoal fazer a
grave. Acho vergonhoso o pessoal vir até aqui para clamar por uma coisa de direito deles.
Eles clamaram pelo ticket, pelas horas extras e pelas folgas. O pessoal que somente fica
sentado atrás das mesas dentro de salas com ar condicionado assinando documentos não
sabe o que se passa no Hospital e nos PPAs. Curativos estavam sendo feitos em salas
inapropriadas. Sala para fazer sutura é de fundamental importância. Essas salas deveriam
ter ar condicionado, mas somente possuem ventiladores. É um perigo, pois joga bactéria
para todos os lados. Peço para que vocês tenham ciência do pessoal que trabalha no
Hospital. Torço por eles e fiz parte deles. Um recado para o prefeito seria para que ele tome
tento quando for mexer nos direitos dos servidores. Cada servidor e cada cidadão que o
senhor mexer, queria dizer que também mexerá comigo. Estou a favor da Saúde e do
pessoal que trabalha como braçal na Prefeitura. Eles não estão dando conta de limpar a
cidade e cortar os matos. Apenas 6 pessoas tomam conta da limpeza de nossa cidade. Não
estão dando conta do recado. O pessoal da Guarda Municipal está com os veículos
quebrados. Prefeito, tome tento. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna hoje
primeiramente para pedir para a Vereadora Beth parar de fazer demagogia nesta Casa. Para
você é muito fácil e muito simples pegar e falar sobre a Saúde e defender o pessoal que
estava nesta Casa na última quinta feira. Eu e o Carlinhos somos defensores da Saúde.
Defende a Saúde em qualquer lugar. Quando precisei do Hospital cuidaram muito bem de
mim. Quando o meu avô precisou, ele também foi muito bem cuidado. O pessoal da Saúde
tem o meu respeito e a minha total consideração. Porém, o que foi feito nesta Casa na
última sessão foi um absurdo. A partir do momento que o pessoal se reúne e vem até nós
para conversarmos, nunca virei as costas para ninguém. Muito menos para a Saúde. A partir
do momento que a pessoa vem para conversar como fez a presidente do Sindicato, tudo
bem. Acertamos algumas coisas e falamos com o prefeito. A partir do momento que
reúnem cerca de 30 pessoas da Saúde para fazer o que foi feito, acredito que está errado,
vereadora. A senhora não pode defender isso ou até mesmo ser conivente com isso. A
senhora deve pensar um pouco em seus atos porque não é fácil para nós. Não conheço
nomes, mas quem xingou a minha mãe, minha família e que esse vereador não representa o
povo, lave essa boca para falar de mim. Dirceu, tem um tal de pastor que fala que não
represento o povo. Tem um tal de pastor e um grupo de pessoas que falam que não
represento essa cidade. Peço para que essa pessoa e esse grupo pesquisem sobre a minha
história. Pesquisem o que já fiz para essa cidade e o que venho fazendo. Peço para que
vejam a minha votação nas últimas eleições. Fui o sexto mais votado de Itapira. Venham e
participem dessa sessão. Conversem e debatam com os vereadores. Nunca virei as costas
para ninguém e nunca vou virar. Se for para falar mentira, digo que vão receber o meu total
repúdio. Tenho certeza que meus colegas... É um absurdo o que aconteceu nesta Casa. Não
compactuo, de forma alguma, com essa situação. Sou defensor do Hospital e continuo
sendo. Quando precisei desse tipo de serviço, fui muito bem atendido. Toda essa
repercussão gerou muitas conversas junto ao prefeito. Fico contente em ver que chegamos a
uma conclusão. Falei para a Cristina que começamos a andar. Devemos conversar. O

Executivo erra? Sim. Estou aqui para solucionar os problemas. É muito fácil chegar nesta
Casa... Cadê a solução? Tragam soluções. Não fiquem somente reclamando. Encham este
plenário de informações. Encham esse plenário com críticas construtivas. Fica o meu total
repúdio direcionado a algumas pessoas, principalmente para àquelas que falaram de minha
família. Não tenho medo de vaia. Caso quiserem discordar de minha opinião, tudo bem.
Critiquem e debatam com esse vereador. Os vereadores da oposição não devem fazer
demagogia. É muito fácil, vereadora Beth, dizer que não estamos atendendo. Se houve
falhas, as mesmas estão sendo consertadas. Há problemas no setor de roçagem, sim. Isso
acontece em todas as cidades da região. Visitem as cidades da região e comparem com
Itapira. Fica a minha consideração para os servidores que trabalham arduamente no dia a
dia. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA
GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Presidente, nobres colegas, imprensa falada e
escrita, internautas, público presente. Na pessoa de meu marido, queria cumprimentar todos
os que se fazem presentes nesta Casa. Somente queria fazer uma pergunta. Quem aqui
nunca falou coisas e depois se arrependeu? Que atire a primeira pedra. Somos seres
humanos e temos sentimentos. Quando nos colocamos no lugar da pessoa, conseguimos
enxergar. Aqui é uma Casa de Leis. Aqui é liberdade de expressão. Estamos vivendo em
um país democrático. A constituinte nos dá a liberdade de expressão. Tem que questionar,
correr e reivindicar. Quem aqui nunca falou coisas e depois se arrependeu? Todo ser
humano erra. Então, não sabemos quem falou, mas temos que estar preparados
psicologicamente para atender os pedidos do povo. Devemos saber lidar com essa emoção.
Não é apenas meia dúzia. Tenho uma bronca quando falam meia dúzia. Acho que não
sabem contar. Acho que precisam retornar às Emebs para serem alunos da professora
Marisol. Não tinha meia dúzia. Tinha bem mais de meia dúzia. Então, pessoal, é isso.
Somos a favor. Somos do lado do funcionário. Sou funcionária pública e tenho meus
amigos. Se o prefeito já tivesse pensado, acredito que tudo isso poderia ter sido evitado.
Isso deveria ter sido evitado. Cadê os vereadores da situação? Vocês tem que ajudar o
prefeito. Se o prefeito fica perdido, ele deve ser ajudado. Vocês precisam trabalhar mais. Se
o meu prefeito estivesse lá, eu iria trabalhar muito. Acredito que estaria muito melhor do
que está hoje. Brincar com Saúde? Os coitados dos pacientes estão lá. Graças a Deus
resolveram esse problema. Temos uma sindicalista que realmente veste a camisa dos
funcionários. Acredito que isso poderia ter sido evitado. Falo que é falta de gestão pública.
Tem muito mais coisas que virão nos próximos meses. Vão estudar e se aprimorar mais. Eu
e a vereadora Beth fomos ao Congresso. Trouxemos muitas coisas. Eu e a vereadora Beth
vamos trazer soluções. Quero só ver vocês dizerem que nós criticamos e não trazemos.
Tivemos o prazer de conhecer a dona Dalva. Ela é presidente da liga das mulheres. Ficamos
muito bem informadas. Mino, tenha certeza que muita coisa virá para Itapira. Isso vai
depender do prefeito e de vocês para autorizar a situação. Levamos as reivindicações, mas é
o Executivo que dá a canetada. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar na pessoa do Sr.
Zé Maria, pai do Luan, todos os que se fazem presentes. Ele sempre atende todos os
senhores vereadores, sem exceção. Muito obrigado, Zé Maria. Quero fazer um pedido,
Luan, para vossa excelência e para o presidente. Recebi dois questionamentos. Disse que
vou evitar fazer requerimentos. Vou fazer de modo pessoal. Duas pessoas me procuraram.

Tiveram isquemia facial. Eles procuraram o Hospital e a médica fonoaudióloga está
grávida. A Cristina está aqui e pode averiguar isso. Ela está de licença por 6 meses. Eles
foram informados que não vão receber tratamento durante 6 meses porque não tem como
colocar outra fonoaudióloga no local. Caso isso for verdade, queria deixar o meu pesar. Isso
não pode acontecer. Essas pessoas tiveram derrame facial. Uma delas não pode falar. Estou
somente querendo que seja comprovada essa situação. Queria receber uma resposta na
próxima semana. A segunda situação seria que a vereadora Sônia costumava falar o
seguinte: “Pau que bate em Chico, bate em Francisco.” Quando o Paganini não puder ser
prefeito, acredito que vai ser aquela pulação de barco. As pessoas pulam de barco em barco.
O meu irmão foi abandonado. Um dia saí às ruas com mais de 80 pessoas e acabaram
chamando a minha filha de prostituta. Enfrentei todos sozinho e acabei levando uma
escarrada em minha cara. Sei quem é. Tudo está guardado para o dia certo. Essas coisas não
podem acontecer independente de tudo. Passei por isso. Tenham certeza que vocês também
vão passar por tudo isso. Vossa excelência está chegando agora e com certeza vai ser o
para-choque do prefeito. Você deverá ter muito braço forte para suportar o que virá pela
frente. Quero dizer que hoje é um dia muito feliz porque já escutei da imprensa que a nossa
Câmara está muito light, que eu estou mudando de lado e que estou ficando amigo do
Maurício. Queria dizer que sou amigo dos 10 vereadores. O Dr. Rafael e o Luan já
disseram que o projeto do prefeito em relação ao terreno do Barão vai ser aprovado na data
de hoje. Isso foi possível porque os 10 vereadores sentaram e conversaram. Foi feita uma
emenda. A emenda será aprovada. Foi feito um acordo. Para que todos entendam, queria
dizer que esta Câmara possui um peso igualitário. Não são 5 de cada lado ou 4. O Dr.
Rafael foi procurar uma emenda que coubesse no projeto. O vereador Maurício sabe que
pedimos um tomógrafo. Fomos informados que não podiam trazer o aparelho pelo seu
preço e pelas suas consequências. Pedimos uma viatura para a polícia e disseram que não
podiam. Pedimos duas ambulâncias e também disseram que não podiam. Então, chegou-se
a um acordo. Com muita capacidade o Dr. Rafael, juntamente com a Marisol e demais
vereadores, elaborou uma emenda que proporciona a venda do terreno. Tudo deverá ser
feito dentro da linha. Parabéns a todos os vereadores. Estou muito feliz. Aquele maldito que
soltou o panfleto deverá soltar outro panfleto agradecendo todos os vereadores desta Casa.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Thiers queria cumprimentar todos os que se fazem
presentes. Realmente a conversa foi boa. Começamos com um clima amigável. Tenho que
concordar em algumas situações nesta Casa. Acho que uma boa conversa se resolve muito.
É sabido que nesta Casa, muitas vezes, não são proferidas palavras em plenário, mas isso
ocorre nos bastidores a fim de se resolver os problemas. Tanto a situação como a oposição
tenta resolver os problemas. É muito boa essa emenda. É um benefício inenarrável para
Itapira. Temos a possibilidade da vinda de uma empresa. Existe uma inegabilidade sobre a
legalidade da emenda colocada nesta Casa. O consenso formalizado entre todos é muito
importante porque assuntos de importância para a sociedade devem ser tratados com
enorme cuidado. Temos requerimentos nesta Casa onde já geraram uma boa discussão
prévia. Vamos ter um bom andamento nesta Casa. Concordo com o que o Luan disse e com
o que o vereador Mino disse. Entendo o que a Marisol e a Beth dizem a respeito do calor.
Não é fácil segurar o calor. Lembro quando o Mino levou uma escarrada. Estava assistindo

essa sessão. Não é fácil a vida de vereador. Todos nós passamos por essa situação. Não
posso deixar de compactuar com o Luan sobre o quanto é desagradável. Sei o quanto isso
vai acontecer com a oposição e com a situação. Que isso não venha acontecer mais nesta
Casa. Queria dizer que estive em Brasília nesta semana. O Mino tocou sobre ambulâncias e
sobre outras situações. Fui recebido pela Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Magalhães,
juntamente com o nosso deputado Barros Munhoz e o nosso prefeito Paganini. Fomos tratar
inúmeros assuntos em Brasília. Fomos até o Ministério das Cidades e Esporte. Passamos
em alguns gabinetes de deputados. Discutimos assuntos importantes como a mobilidade
urbana de nossa cidade. Isso é um trabalho de uma pequena formiga. Você tem que estar
requerendo constantemente. Não é somente chegar e protocolar. Você deve cobrar e
verificar o andar das situações. Isso é muito importante para a nossa cidade. Fomos atrás do
Ministério da Saúde para discutirmos vários assuntos. Um dos assuntos faz referência ao
CAPS II. Temos um convênio com o Bairral. Isso é de suma importância para o Bairral e
para o município. Aproveitando o ensejo da abertura da vinda de veículos, existe uma
portaria onde o Ministério da Saúde soltou nessa semana sobre renovação da frota do
SAMU. Rapidamente o pessoal do convênio visualizou a possibilidade da vinda desse
benefício. O Ministro disse que vai analisar o caso com muito carinho. Existe a
possibilidade de trocarmos a frota do SAMU. Isso é uma maneira de fazer gestão.
Concordo com o Luan sobre a questão de apedrejamento. Acredito que devemos trazer
soluções. Esta é a maneira que trabalho, assim como o prefeito municipal. Devemos buscar
recursos. Cada vereador deve buscar essas situações. Inclusive, estive junto a alguns
deputados que não eram de minha base, mas dão abertura para outros. Estamos em um ano
político. Convido a todos os colegas de situação e oposição. O César trouxe, através do José
Mentor, cerca de R$ 300.000,00. Vamos trabalhar em prol a nossa cidade. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a
todos. O que analisei nesses discursos que me antecederam é que somente tiro uma
conclusão, senhor presidente. Acho que os vereadores que defendem a administração
deveriam conversar e se reunir mais com o prefeito municipal. Não compactuo, de forma
alguma, com o que ocorreu aqui. Não sei se houve agressão verbal para com um ou outro
vereador. Acho que devemos conversar. Se tem uma pessoa responsável por tudo o que
aconteceu aqui, digo que não é nenhum vereador desta Casa. É o prefeito que baixou um
decreto sem conversar com a classe e sem ao menos dar uma satisfação para os vereadores
que dão a cara à tapa para enfrentar quem vem aqui. Então, não me venham falar que os
vereadores da oposição estão aqui para tacar pedra. Vossas excelências deveriam ter
cobrado o prefeito do porquê em baixar um decreto sem conversar com os vereadores.
Muito importante discutirmos assuntos aqui. Tramita nesta Casa mais um projeto de lei do
prefeito metendo o fumo na população. É mais uma taxa. Licença ao comércio ambulante,
licença para a publicidade, vistoria, alvará e vigilância sanitária. Nós não estamos em crise,
líder do prefeito? Como pode um prefeito nesse momento de crise... Quem está
desempregado vai montar um pequeno serviço e quem era isento de pagar, o prefeito vai
cobrar. Como explica isso? Certamente essas pessoas marcarão presença nesta Casa. Essas
mesmas pessoas vão cobrar os vereadores. Devemos mostrar a verdade sobre aquilo que o
prefeito manda para esta Casa. Certamente esse projeto gerará debate entre os cidadãos que
estão sendo afetados. Nesse momento de crise, queria saber o porquê de criar taxa. Tudo

tem seu tempo. Se melhorar a crise, tudo bem. O prefeito mandou um projeto em 2013 a
respeito da informalidade. Vários cursos. Nós aprovamos e elogiamos. São as mesmas
pessoas que estão sendo afetadas em um momento de crise. Não tem sentido. Gostaria de
conversar atentamente com os integrantes das comissões para retirar esse projeto. Chega de
taxa. É muito fácil. Não tem dinheiro? Estão colocando taxa para o povo. Nas redes sociais
podemos ver que muitas pessoas estão reclamando do valor que estão pagando da água.
Gente que gastava o mínimo, agora está gastando um valor exorbitante. É dinheiro que
poderia ter sido colocado no arroz e no feijão... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis
Hermínio Nicolai: “O pessoal do Mercado Municipal está aguardando a presença do
prefeito. Foi dito que não pagavam nada há 12 anos e agora a taxa subiu em torno de 200%.
Estão aguardando a presença dele... Continuando o orador: O prefeito não vai porque não
tem coragem de enfrentar a população de frente. Depois todos os vereadores ficam com
cara de pastel diante da população. Essa é a verdade. Depois vem falar que o servidor
público é agressivo e tudo mais. Vão conversar com o prefeito. Ele tirou o ganha pão do
funcionário. Fale isso para o povo. Estamos aqui para enfrentar o ônus e o bônus. Por que
não falam sobre o prefeito que tirou o dinheiro do servidor? É muito fácil subir aqui neste
momento. Por que não vieram a esta tribuna na semana passada no momento em que o
plenário estava cheio? Não veio ninguém. Somente o Toninho Marangoni veio a esta
tribuna. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO
MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Vou agradecer por chegar a um acordo sobre a
aprovação do terreno do Barão. Obrigado em nome do povo do Barão. Estive participando
do Congresso juntamente com os meus amigos de Câmara. Fomos buscar mais
conhecimentos. Ouvi e entendi muitas coisas. Em vez de discutirmos, vamos procurar
soluções. É uma forma de governar melhor. O que entendi naquele lugar é que devemos
fazer mais com menos. É o momento que estamos passando... Aparte concedido ao
Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Não precisa gritar e chamar as pessoas de coitadas.
Considero-me um cidadão de bem e inteligente. Não me considero um coitado. Sou dono
de meus ideais. Nunca procurei prejudicar ninguém. Nunca fui comprado e ninguém me
compra. Não pulo do barco. Fico no barco até o fim... Aparte concedido ao Vereador Sr.
Luan dos Santos Rostirolla: Tenho certeza que o povo, querido vereador Rafael, está
cansado da demagogia feita nesta Casa. E muito fácil falar que o prefeito quer colocar mais
impostos no munícipe e não interpretar o projeto que veio a esta Casa. Somente vou ler o
artigo 48º para o senhor: “O microempreendedor individual estabelecido no município fica
isento mediante requerimento anual dos impostos e taxas relacionadas.” Ele pode ficar
isento. O nobre vereador disse que o prefeito quer aumentar o imposto... Continuando o
orador: Vamos deixar de gritar e criticar. Vamos procurar governar melhor essa cidade.
Vamos fazer mais com menos. Essa é a minha visão. Obrigado.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Um dos
primeiros assuntos que tenho para falar nesta noite é a questão da Fenix, empresa de
ônibus. Tenho recebido algumas reclamações e levado ao conhecimento de quem
administra a empresa. Em bairros rurais estão passando apenas em determinados dias. Caso
chover, eles também não vão. Que negócio é esse? No passado outras empresas faziam o
bairro rural. Devemos cobrar a empresa. É um contrato emergencial. Acredito que a
empresa sabe de suas obrigações para com os munícipes. Estamos aqui para cobrá-los.

Façam o serviço corretamente. Outro assunto é que estive falando com o Vicente
enfermeiro. As estradas rurais necessitam de melhorias. Estão atendendo e os pedidos
foram repassados ao Vicente. Estamos vendo que os serviços estão sendo realizados.
Sabemos que o quadro de funcionários da Prefeitura necessita de mais funcionários.
Parabenizo todos os senhores vereadores pelo consenso no que tange a aprovação do
projeto. 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 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Abril de 2017.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril 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 Pareceres. 2º) PARECER nº. 25/2017.- Ao Projeto de Lei
nº 18/2017.- 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 18/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Altera o artigo 1º da Lei 2.997, de
02 de junho de 1998, 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. A seguir, pela ordem, o
Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) PARECER nº.
26/2017.- Ao Projeto de Lei nº 19/2017.- 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 19/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Altera o
§ 2º, do inciso II, do artigo 48, da Lei 4.198, de 19 de dezembro de 2007, alterada pela Lei
4.581, de 28 de abril de 2010, após minudentes e acuradas análises sobre a propositura,
acordaram por REQUERER o adiamento da matéria por 30 (quinze) dias nas Comissões,
para melhores estudos. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º)
PARECER nº.27/2017.- Ao Projeto de Lei nº 21/2017.- 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 21/2017, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, Denomina de Maestro Lafayete Vieira o palco localizado no Parque Juca
Mulato, 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos
Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 28/2017.- A Emenda
Aditiva nº 01 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 à Emenda Aditiva nº 01/2017, de autoria da Bancada da
Oposição, que Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº
01/2017, que Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao município, localizado no
Loteamento denominado “Distrito Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira", 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 acurados estudos,
acordaram por exarar parecer favorável à Emenda Aditiva "sub studio" eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. É este
o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato
aos Votos de Pesares, 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2017.- Voto de pesar pelo falecimento
Sra. Odete Rizzi Bosso. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0054/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Assumpta Moro de Moraes, mais
conhecida por Dona Ninita. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0055/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida de Toledo Lopes Pinheiro.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Olga Delalana Fuini. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0057/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís
Antônio Topan. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0058/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Eduardo Longhi, mais conhecido por
Loli. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício

Cassimiro de Lima – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da
Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma
guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o
Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 12º) Requerimento nº. 00113/2017.Voto de Congratulação com a Prof.ª. Sílvia Pereira Camargo, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 26 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento nº.
00114/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. José Tenório, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 30 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento nº.
00115/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Maurício Guerreiro, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 28 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento nº.
00116/2017.- Voto de Congratulação com a Madre Odila Peretta, pelo transcurso do seu
96º aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 16º) Requerimento nº. 00117/2017.Voto de Congratulação com a Sra. Rogéria Riboldi Guerreiro, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) Requerimento nº.
00118/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Edith Pereira Trajano, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 18º) Requerimento nº.
00119/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Nancy Riberti Young, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de março. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 19º)
Requerimento nº. 00120/2017.- Requer oficiar a gerência local do Banco Itaú, sobre
possível alteração do local reservado ao atendimento de idosos. Autoria. Beth Manoel. A
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: “Beth, você
receberá uma triste notícia. Existe uma lei que não nos permite fazer sugestões às
instituições financeiras de nosso país. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo
dentro do banco. Existe uma lei nesse sentido. Não podemos legislar sobre as instituições
financeiras particulares.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO
MARANGONI NETO: “Parabéns, Beth, por olhar para nossos deficientes e aposentados.
Mesmo assim, valeu sua intenção.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra.
ELISABETH DONISETE MANOEL: “Obrigada, pessoal. Outro dia desmaiou uma
senhora. É muito apertado e não tem ventilação. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz
o seguinte: “Desconheço dessa situação, mas também recordo que existia uma lei em

relação a criação dos armários para que as pessoas pudessem deixar seus pertences.
Devemos avaliar as condições para legislarmos melhor sobre essa situação. Obrigado.”
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) Requerimento nº.
00121/2017.- Voto de Congratulação com o Circolo Ítalo Brasiliano XV de Novembro Di
Itapira, na pessoa de seu presidente, Walter Ricciluca, pelos 22 anos de fundação, celebrado
dia 23 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) Indicação nº. 00154/2017.- Sugere retirada de lixo e
entulho na Rua dos Bandeirantes, próximo a EE "Pedro Ferreira Cintra". Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º)
Indicação nº. 00155/2017.- Sugere rebaixamento de guia no ponto de ônibus central na
Praça Bernardino de Campos, para facilitar o embarque de cadeirantes e portadores de
necessidades especiais. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 00156/2017.- Sugere proibir o
estacionamento de veículos defronte o Bar do Batista, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria.
Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º)
Indicação nº. 00157/2017.- Sugere construção de galeria para escoamento da água da
chuva na Rua Maria Luiz Vieira, próximo ao Posto NR, Jd. Itapema. Autoria. Dirceu de
Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º)
Indicação nº. 00158/2017.- Sugere instalação de iluminação pública no ponto de ônibus
central, localizado entre a Praça Bernardino de Campos e a Rua Com. João Cintra. Autoria.
Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º)
Indicação nº. 00159/2017.- Sugere a substituição de lâmpadas queimadas na Emei
"Yolanda Avancini Brunialti". Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00160/2017.- Sugere a
instalação de placa proibindo jogar lixo na rua Augusto Fracarolli, no Bráz Cavenaghi.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 28º) Indicação nº. 00161/2017.- Sugere instalação de toldos ou outro tipo de
proteção contra chuva na Emeb "João Simões". Autoria. Professora Marisol. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 00162/2017.- Sugere
execução de capina e roçagem no bairro Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27
de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº.
00163/2017.- Sugere execução de capina e roçagem na estrada municipal "Timóteo
Soares", acesso a Bica d´água. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR.

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 00164/2017.- Sugere ao Sr.
Prefeito, promover mutirão de captura de escorpiões no Cemitério Municipal da Saudade.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 32º) Indicação nº. 00165/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a criação de
uma Secretaria ou Coordenadoria Municipal da Mulher. Autoria. Professora Marisol. A
seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores
estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
27 de Abril 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:
33º) Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira: Convite para o Torneio de Judô Bushido
AAJI Sel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017.
a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo: Oficio GC-SEB nº 30/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 27 de Abril 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº
001/2017.- Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao município, localizado no
Loteamento denominado “Distrito Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira". Autoria: José
Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2017.
Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em
primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2017. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela
ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda
votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2017. Aprovado
em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda
votação a Emenda Aditiva nº 01/2017. Aprovada em segunda votação por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR
UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2017 E EMENDA
MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº
0018/2017.- Altera o artigo 1º da Lei 2.997, de 02 de junho de 1998. 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 18/2017. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0021/2017.- Denomina de
Maestro Lafayete Vieira o palco localizado no Parque Juca Mulato. Autoria: José Natalino
Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 21/2017. Aprovado em primeira votação
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a
Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento
verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº
21/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º)
Em única discussão o Requerimento nº 0093/2017.- Voto de Congratulação com os
organizadores e participantes do 13º Motor Rock de Itapira, pelo sucesso na realização do
evento. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 93/2017.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00106/2017.- Requer oficiar o Sr.
Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa de Leis, planilha de pagamentos de aluguel
do imóvel onde está instalada a empresa Artmóveis. Autoria: Bancada Oposição. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Requerimento nº. 106/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o
Requerimento nº 00107/2017.- Requer oficiar a Secretaria da Câmara, para que faça um
levantamento dos requerimentos propostos na Casa em relação a empresa Artmóveis, nos
anos de 2015 e 2016. Autoria: Bancada Oposição. Não havendo nenhum vereador querendo
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº.
107/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00108/2017.Requer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária
Municipal de Recursos Materiais, para esclarecer à edilidade acerca do processo de
licitação da "Zona Azul". Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento
nº. 108/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr.
DIRCEU DE OLIVEIRA: “Acho que quando a Câmara requer a presença de Secretários,
é obrigação de eles vir aqui para explicar a situação. É a função deles. Não sabemos como
funciona a Secretaria. É muito importante essa situação. Obrigado.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o
Requerimento nº 00109/2017.- Requer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI,
a convocação da Secretária Municipal de Saúde, para esclarecer à edilidade acerca da
suspensão do pagamento de horas extras no setor da Saúde. Autoria: Rafael Donizete
Lopes. Beth Manoel. Professora Marisol A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a
retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO
AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de

Lima - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00111/2017.- Requer do Sr.
Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 1/17, que sugere implantação de
iluminação pública na Av. Mário Covas, sentido bairro/centro. Autoria: Professora Marisol.
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em
única votação o Requerimento nº. 111/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Abril 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.

