ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de maio de 2017. Presidente: LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLA; 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 e RAFAEL DONIZETE LOPES.
Ausente o Vereador Sr. MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA por representar este Poder
Legislativo na eleição de posse do Conselho Estadual de Odontologia de São Paulo. 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. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Queria
saudar a presença dos servidores do SAAE. Eles trabalham para o bem de nossa cidade.
Trabalham no tratamento de água e em toda parte que diz respeito ao bem estar da
população. O SAAE está sempre presente fazendo o melhor para os nossos munícipes.
Queria dizer que o projeto com relação aos funcionários do SAAE é uma forma de estar
regularizando algumas coisas que já aconteciam. O projeto será lido e todos tomarão
ciência. É uma reivindicação dos funcionários do SAAE. Isso se tornará público na
próxima sessão. Digo a vocês para contarem com meu apoio. Outro assunto que tenho a
falar nesta noite é que na segunda feira estive juntamente com o prefeito Paganini e o
presidente da APAE, Sr. Newton Santana, em uma audiência com o Deputado Carlos
Sampaio. Foram apresentadas algumas reivindicações para o deputado. Melhorias nas
instalações e realização de novos projetos foram assuntos discutidos nesta audiência.
Fomos muito bem recebidos pelo deputado Carlos Sampaio. Ele disse que essas
reivindicações serão colocadas em pauta. Atualmente a instituição atende 223 crianças
entre todas as idades. É um serviço que trás um enorme bem estar para as crianças. Há mais
de 40 anos a instituição presta relevantes serviços para Itapira. O apoio do deputado é de
enorme importância. Vale ressaltar que ele foi muito bem votado em Itapira. Ele sempre
trouxe recursos para a nossa cidade. Estamos trabalhando para que boas coisas aconteçam
em nossa cidade. Estive conversando com o nosso prefeito sobre a questão dos pacientes
que utilizam o transporte para outras cidades. O local onde eles aguardam o transporte está
pequeno. Existe aquele ponto de ônibus no estacionamento do Hospital Municipal. A minha
reivindicação é no sentido de que façam um local mais adequado, ou seja, com cobertura e
banheiro. Desse modo, acredito que as pessoas vão aguardar o transporte com mais
conforto e proteção. O nosso prefeito falou que repassaria a reivindicação ao setor de
engenharia e planejamento. Outra reivindicação é com referência a escola Professor
Benedito Flores. É uma escola do Estado. Recebi algumas reivindicações de uma mãe de
aluno no sentido de melhorias para a escola. Fiz um requerimento endereçado a nossa
dirigente regional de ensino, Sra. Regina Navas, para que possa estar enviando para essa
cidade os profissionais competentes a fim de se fazer uma avaliação. Uma reforma seria
bem vinda. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Na pessoa de minha
amiga e companheira Marli cumprimento todos vocês que se fazem presentes nessa Casa.

Quero ver se consigo abordar três assuntos importantes porque são apenas 5 minutos. Estou
participando do movimento Maio Amarelo. O que é isso? É um movimento criado pela
ONU. Possui a participação de 23 países. Estou entrando com essa indicação para que
coloquem ênfase em nosso município. Muitas pessoas perderam suas vidas no trânsito.
Infelizmente em nossa cidade muitas pessoas ainda não respeitam a sinalização. Estou
fazendo uma indicação para que cumpram e doutrinem o nosso trânsito. Esse movimento é
muito forte. Por esse motivo estou com essa fita amarela pedindo o apoio de todos os
vereadores e cidadãos. Peço para que o nosso município fortaleça esse movimento. Outro
momento seria que gostaria de pedir agilidade sobre uma indicação que fiz na semana
passada. Essa indicação é sobre a criação de uma secretaria ou coordenadoria da mulher.
Assim que o município aderir essa criação, digo que o município vai receber um
automóvel, uma impressora e um computador gratuitamente para que sejam elaboradas
ações voltadas para todas as mulheres itapirenses. Peço agilidade para o nosso prefeito. As
coisas devem começar a andar. Elas não podem ficar somente no papel. Muitas ações
poderão ser voltadas para o nosso bem estar. Outro assunto é sobre um requerimento que
está entrando nesta Casa. Queria que todos os senhores vereadores apoiassem. Seria no
sentido de cobrar e pedir explicações do Secretário da Guarda Municipal sobre o porquê
que ele ainda não cumpriu a lei do plano de cargo e carreira de nossa Guarda Municipal.
Existe uma lei federal e já passou o prazo. Queremos uma explicação. Não há dinheiro que
pague a vida. É um bem precioso. As coisas devem começar a sair do papel. Peço para que
todos os nobres colegas apoiem e votem favorável ao requerimento. Outro assunto seria que
gostaria de parabenizar o pessoal que está presente nesta noite. Digo que vocês devem
participar de todas as sessões desta Casa. O povo deve reivindicar. Estamos aqui para servir
e fazer o melhor para o povo de nossa cidade. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje uso o
Pequeno Expediente para falar do pessoal do SAAE. Eles estão aqui reivindicando algumas
situações. Peço a colaboração dos demais colegas para que votem favorável ao pessoal do
SAAE. É uma vergonha, pois a cidade cresceu e está faltando funcionário. Eles têm pouco
tempo de almoço. Tiraram a marmita deles. É uma vergonha o município não fornecer, pelo
menos, a comida para esses funcionários. Eles estão cansados e ainda tem que vir a esta
Casa para reivindicar melhorias. É o fim da picada. Ontem fiquei sabendo que uma
comitiva foi para São Paulo a fim de assinar um convênio. Nenhum colega de nossa
bancada ficou sabendo dessas situações. Não precisava alocar vans e ônibus com destino a
São Paulo. Está faltando transporte para levar os pacientes dessa cidade para o AME. O
ônibus vai de manhã e retorna somente no período da tarde. Muitas pessoas ficam sem
comer o dia inteiro. Não tenho palavras para dizer o que sinto. Acho que vocês deveriam
orientar melhor o senhor Paganini para que ele coloque a mão na consciência. É uma
vergonha o que os funcionários estão passando. Sou contra a greve, mas também sou contra
o patrão que deixa o funcionário ir às ruas. A cidade cresceu. O quadro de funcionários do
SAAE deve ser aumentado. Outros setores também devem ser revistos. É bonito ir ao jornal
e depois jogar no face o pessoal de São Paulo. Todos estão de terno e gravata... Não
entendo. Ninguém está fazendo favor a ninguém. Todos os vereadores recebem para
atender o povo. Senhor presidente, o senhor disse que venho aqui para fazer demagogia.
Gostaria muito de estar aqui fazendo demagogia... Foi solicitado para o prefeito e para a

Secretária de Saúde esclarecerem sobre as verbas da odontologia. O senhor, melhor do que
ninguém, sabe que estamos esperando as devidas respostas há mais de meses. Cadê o
senhor Paulo Zelante? Tem gente que está aguardando o tratamento de canal há três anos.
Isso é fazer demagogia, senhor vereador? Estamos representando o povo. Somente queria
pedir mais atenção para com os funcionários públicos e para com a população. Achei que o
nosso vice-prefeito estivesse junto com as pessoas que foram até São Paulo. Para a minha
surpresa ele não estava lá. Estão deixando ele invisível. Por que isso está acontecendo?
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa
noite a todos. Vou falar rápido porque o tempo é curto. É bacana. Duas coisas que anotei
para falar hoje, a vereadora acabou falando. O assunto sobre o ônibus de Mogi Guaçu já foi
sanado. Está voltando duas viagens por dia. Quanto à marmita do pessoal do SAAE, digo
que voltou a ser disponibilizada. Não sou vereador de vir a esta tribuna para fazer bonito.
Sou do povo. A obrigação do vereador é conversar com o prefeito. Somos em dez
vereadores. Devemos ajudar o prefeito. Fizeram algumas reclamações e já fui conversar
com o prefeito. Após a conversa, de imediato, os problemas foram sanados. Sou vereador
do povo. Comi marmita muitas vezes em minha vida. Quero falar a respeito da política de
nossa cidade. Como os jovens podem ingressar na política? Está muito difícil. Vemos
diariamente nos noticiários coisas ruins sobre a política nacional. Esses partidos acabaram
com o nosso país e com as empresas. Atualmente eles roubam e jogam as contas para as
empresas. O meu filho tem 700 funcionários. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil. Outro
assunto que gostaria de falar é que gostaria de parabenizar todas as mães de nossa cidade. A
minha mãe criou 6 filhos com muita dificuldade. Ninguém roubou e ninguém matou. Como
o jovem vai ingressar na política nos dias atuais? Não tem como. Acho que os jovens
devem montar um grupo para entrar na política. Deve ser uma política séria. Ninguém pode
pular de barco. Estou na política há 30 anos e sempre estive no partido PMDB. Estou até
hoje. Digo ao pessoal do SAAE que estamos trabalhando em prol aos funcionários. Sou
vereador do povo. Ontem recebi uma reclamação e hoje conversei com o prefeito. Essa é a
função do vereador. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna primeiramente para
mencionar o ofício do Dr. Maurício. Assumo a presidência desta Casa com muita alegria e
felicidade. É uma grande honra ser presidente deste Legislativo. Fica a minha luta e a
minha alegria de presidir a sessão de hoje. Quando falo de demagogia, vereadora Beth
Manoel, é o que a senhora mais faz nesta Casa. Fomos para São Paulo buscar recursos e
vamos continuar indo. Eu, o Toninho Marangoni e o Carlinhos Sartori assinamos um
convênio. Nada adianta vir a esta tribuna para falar que falta isso ou aquilo. Isso é fazer
demagogia. Ficar sentada em seu gabinete, não buscar recursos e chegar na quinta feira
para meter o pau no prefeito municipal, digo que é fácil. Isso qualquer um sabe fazer. O
nosso vereador Dirceu percebeu um problema no SAAE e já comunicou o prefeito. Isso sim
é um grupo. No nosso grupo todos somos líderes. Vamos tentar corrigir os problemas de
nossa cidade. Hoje o pessoal do SAAE está nesta Casa. Aproveitando o momento, convido
todos para estarem prestigiando os nossos trabalhos em todas as quintas feiras. Isso é uma
forma de manter contato direto com todos vocês. Hoje estará entrando um projeto do SAAE
regularizando a questão dos plantões. Qualquer dúvida, digo que esse vereador estará
sempre à disposição. Não ficarei somente sentado no gabinete esperando cair verba do céu.

A Prefeitura está de portas abertas. Não podemos abaixar a cabeça para a crise. Todos os
vereadores devem buscar recursos em São Paulo. É um financiamento onde a Prefeitura vai
arcar com esses custos. Esse convênio assinado na última quarta feira proporcionará a
mobilidade urbana no município. É assim que se faz. Estamos buscando soluções. Não
devemos apenas vir a esta tribuna para criticar e não agir. Queria elogiar todo o pessoal da
Secretaria de Esportes pela abertura e continuidade do 40º Jogos dos Trabalhadores.
Parabéns pela organização. Foi uma festa muito bonita onde envolveu muitas empresas.
Quanto ao questionamento da vereadora Beth sobre a odontologia, digo que estive
conversando com a Rosa. Tenho certeza que na próxima semana isso estará em suas mãos.
Já informei que está atrasado, mas estará em suas mãos. Obrigado.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Engraçado ver
vereador defendendo que vai voltar a marmita para os funcionários do SAAE. Por que
tiraram a marmita? Tem que falar isso. É isso que devem falar. Precisa tirar a marmita para
depois vir até aqui e falar que foi falar com o prefeito para sanar o problema? Isso que é
demagogia. Outra coisa: Vocês são do SAAE porque o mesmo foi retomado pelo
município. Era para ser a SABESP. Tem gente que esquece disso. Já que é para discutir o
SAAE, vamos discutir o SAAE. Quanto é a dívida da SABESP para com o município?
Passa de 40 milhões. É muito engraçado. Tem gente que fala e fala, mas no passado ajudou
a vender o SAAE. É o grupo que está administrando. O senhor Paganini assina junto. Ele é
PSDB. Então, vamos falar as claras, principalmente para os trabalhadores do SAAE. É
muito engraçado. Já cobramos em relação ao SAMU. Tivemos há duas semanas, Beth, uma
família desesperada pedindo auxílio do SAMU. O que aconteceu, Beth, é que estavam
regulando o SAMU por Mogi. Na sede não havia médico. A pessoa queria conversar com o
paciente. A família no desespero pegou a pessoa e colocou dentro de uma caminhonete para
levar até o Hospital Municipal. Depois de 45 minutos chegou o SAMU. Sabem onde está
esse paciente? Ele está debaixo da terra. Então, gostaria que os vereadores que defendem
esse governo falassem sobre isso. Tem vereador que fala que vai arrumar um negócio
defronte ao Hospital. Agora? Depois de 4 anos e meio viram que os pacientes ficam
debaixo de chuva? É muito engraçado. Por que não arrumaram ao longo dos 4 anos e meio
do Paganini? São questões que devem ser interpretadas e respondidas para o pessoal.
Queria terminar o meu discurso. Estou vendo o Dr. Gonzaga, o Dr. Vandré, o Dr. Faustinho
e o Dr. Elias. São 4 advogados dentro dessa Casa. Na segunda feira, dentro das comissões,
os vereadores que estavam presentes tiveram de ver um absurdo, mais uma vez, cometido
pelo presidente desta Casa. Tenho certeza que o Luan Rostirola, na condição de presidente,
é muito mais sensível e muito mais educado do que o presidente Dr. Maurício. Ele não está
presente, mas eu devo passar o que aconteceu. Ele simplesmente queria colocar uma pessoa
que estava nas comissões, pois é aberta ao público, para fora da sala. É uma advogada.
Teve vereador naquele requerimento que defendeu o Maurício e o juiz anulou. Um mandato
de segurança anulou o ato dele. Então, essa Casa, infelizmente, possui um presidente onde
está deixando muito a desejar. O que ele falou para a advogada deveria muito bem ser
esquecido por todos os que estavam presentes. É vexatório. O que vossa excelência passou,
Beth, tenho certeza que a advogada, naquele momento, deve ter pensado um pouco em
vossa excelência e um pouco nas mulheres que estavam presentes. É um absurdo para não
falar outras palavras. Gostaria que ele estivesse aqui para falar o que ele fez. Na próxima

semana ele vai estar aqui e vamos cobrar ele novamente. 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 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de Maio de 2017. DESPACHO:
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr.
Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes
do Expediente. Passamos ao Ato do Presidente: 2º) Ato do Presidente 003/2017.- Em face
da decisão judicial, liminar, em sede de Mandado de Segurança, que suspende os efeitos da
deliberação da Câmara de Vereadores de Itapira relativamente ao Requerimento nº
73/2017, fica suspensa a tramitação de matéria correlata no âmbito do Poder Legislativo.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Ato do Presidente
passamos aos Requerimentos de Licença: 3º) REQUERIMENTO Nº. 00141/2017.Requer Licença para Tratar de Assuntos Particulares. Autoria: César Augusto da Silva.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. A
seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do
PCDOB, Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, o Sr. Presidente convida-o a assumir a
vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a
leitura das matérias constante do Expediente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº.
005/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Aumenta na estrutura administrativa do SAAE, mais 04 (quatro)
cargos de escriturário. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola - VicePresidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 006/2017.- Em que o Sr.
José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Cria Zonas de Urbanização Específica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos Lei
Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº.
0024/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Altera o artigo 2º da Lei nº 5.245, de 27 de fevereiro de
2014, que institui o Regime de Plantão do SAAE, e dá outras providências. DESPACHO:
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais
Projetos Lei passamos às Emendas. 7º) Emenda Supressiva de nº. 001/2017 ao Projeto de
Lei Complementar.- Suprime o Artigo 6º do Projeto de Lei Complementar nº 02/2017,
que concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores municipais e dá outras
providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Elizabeth Donizete Lopes e Marisol de
Fatima Garcia Raposo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-

Presidente em Exercício. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos
Pareceres. 8º) PARECER DE Nª 29/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº
02/2017.- A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscreve, instada que foi a exarar
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, que "Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores municipais e
dá outras providências", após minudentes e acuradas análises sobre a propositura, com a
participação e explicação na reunião da Diretora de Pessoal da Prefeitura, Daniela
Rodrigues Oliveira e do Procurador Jurídico, Dr. Luiz Leonardo, inclusive com juntada dos
documentos solicitados, acordou por exarar PARECER FAVORÁVEL à propositura, eis
que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a
tramitação. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em
Exercício. 9º) PARECER DE Nª 30/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº
04/2017.- 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 04/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta número
de cargos na área da Saúde que especifica", após minudentes e acuradas análises sobre a
propositura, acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à propositura, 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 Carlos Alberto Sartori 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 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em
Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato
aos Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Carlos Alberto Sartori 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. 10º) Requerimento nº.
00136/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Joaquina de Paulo, pelo transcurso
de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de maio. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em
Exercício. 11º) Requerimento nº. 00137/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Vera
Lília Pereira Santos Rocha Loures, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 03 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento nº. 00138/2017.Voto de Congratulação com o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 04 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 13º)
Requerimento nº. 00139/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ângela Dirney Pucci
Borges, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de maio.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – VicePresidente em Exercício. 14º) Requerimento nº. 00140/2017.- Voto de Congratulação com
o estimado casal Sr. Mário T. Kashiba e Sra. Thereza Leonello Kashiba, pelas
comemorações de 51 anos de enlace matrimonial. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 15º)
Requerimento nº. 00142/2017.- Requer oficiar a direção da empresa Telefônica/Vivo,
solicitando providências para ampliar a intensidade de transmissão de dados através da
internet em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 16º) Requerimento
nº. 00143/2017.- Voto de Congratulação com o maestro Maurício Perina, pelos 18 anos à
frente da Banda Lira Itapirense. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, justifica o
voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Acho esse voto de congratulação muito
válido. O trabalho que o Maurício vem fazendo é muito importante. Isso é muito importante
para a nossa cidade. Parabéns.” A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício diz o
seguinte: “Aproveitando o momento queria congratular-me com o maestro Maurício. É
muito gratificante ver esse tipo de trabalho. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento nº. 00144/2017.Voto de Congratulação com a Banda Lira Itapirense pela apresentação de seu Projeto de
Musicalização da ADI na Unicamp. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir,
justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Também gostaria de
deixar registrado que o trabalho desempenhado por todos os componentes da Banda Lira
Itapirense merece o reconhecimento não somente de nosso município, mas também da
UNICAMP. Ao diretor artístico Maurício Perina, deixo as minhas homenagens. Parabéns.”
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 18º)
Requerimento nº. 00145/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Plácido Coraça, pelo
transcurso de seu 74º aniversário de nascimento celebrado dia 7 de maio. Autoria.
Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em
Exercício. 19º) Requerimento nº. 00146/2017.- Requer convocar o Secretário Municipal
de Defesa Social, para que preste esclarecimentos sobre o plano de cargos e carreiras da
Guarda Municipal. Autoria. Professora Marisol. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em
Exercício diz o seguinte: “Conforme o Ato do Presidente desta Casa nº 03/2017 e
conforme o artigo 1º desse mesmo Ato, ele está suspenso.” A seguir, pela ordem, faz uso da
palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria que vossa excelência
explicasse o porquê da retirada desse requerimento para que possamos ter um
entendimento. Não entendi... Luan dos Santos Rostirola: O Requerimento nº 146/2017 se
faz do ato que foi lido nesta Casa, nº 03/2017, onde o requerimento nº 73/2017 foi até a
justiça e a mesma concedeu liminar favorável ao senhor, mas esse requerimento corre em
justiça. Então, não foi definido. Não foi algo que o juiz Pedro definiu. Ele suspendeu, mas a
presidência desta Casa vai fazer sua defesa. Pelo entendimento desta presidência todos os

requerimentos que se baseiam no artigo 28º da LOMI podem ser prejudicados no futuro.
Podem ocorrer outros processos nesta Casa. Acho que não é isso que os vereadores querem
nesta Casa... Rafael Donizete Lopes: É um ato contínuo, mas infelizmente estamos
cometendo mais um ato falho jurídico. Através de uma falha do presidente uma liminar está
dada parcialmente. Os vereadores não estão no exercício de fiscalizador. São poderes
diferentes. O Ato no qual foi lido aqui era o requerimento 73/2017 que versava sobre um
assunto, no qual os dez vereadores sabiam e o juiz deu a liminar. Da forma que está sendo
interpretado isso aqui, o nosso direito esta sendo proibido. Judicialmente isso não pode
ocorrer. Estamos permanecendo no mesmo erro. O presidente da Câmara está sendo
autoritário ao ponto de impedir o direito constitucional e democrático de legislar. Isso está
equivocado. Gostaria, vereador Fausto, sendo que você é da área de Direito, que vossa
excelência pudesse opinar porque estamos no exercício e no direito legal de representar a
população. Estamos sendo, mais uma vez, sendo cerceados pelo presidente da Casa. Ele
não pode se basear em um ato que ele errou e punir os vereadores. É isso que está
acontecendo. Estou errado? Requeiro que seja feito baseado na LOMI e no Regimento
Interno. Desse modo, acredito que vamos votar de forma coerente. Basta o senhor votar,
senhor presidente, caso houver empate no plenário. Isso aqui vai para a justiça amanhã...
Fábio Galvão dos Santos: Concordo com o vereador Rafael. Não vejo o porquê não
colocar a matéria em votação. Existe uma liminar que suspendeu o ato do presidente.
Percebi que o Requerimento é no sentido de fiscalizar. Também acho que o ato de retirar a
matéria de pauta não possui embasamento legal. É somente para registar a minha opinião...
Rafael Donizete Lopes: Antes de mais nada, gostaria que a sessão fosse suspensa por 5
minutos. Uma reunião de bancada deve ser realizada. Vamos paralisar a sessão até termos
entendimento da situação. Essa Casa não será passada para trás devido a ordem autoritária
de um presidente que, sequer, esta presente nesta Casa. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o
Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade para que a
presente sessão seja suspensa por 5 minutos. (SUSPENSA) Reiniciados os trabalhos, após
verificação de quórum, faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS
SANTOS: Presidente, referente a esse ato que o senhor acabou de fazer em suspender o
requerimento, peço, por gentileza, para que vossa excelência reconsidere o mesmo, pois
está sendo cerceado o direito dos vereadores em fiscalizar. Em meu entendimento que foi
levantando, não é conexo porque está pedindo para o Secretário de Defesa Social, uma
pessoa diferente da outra... Portanto, não vejo o porquê desse ato. Existe o direito de o
vereador fiscalizar. Peço a gentileza de vossa excelência reconsiderar o ato e colocar em
votação o referido requerimento. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente gostaria de deixar registrado que
há três semanas aprovamos a convocação de uma Secretária. A matéria e o mesmo assunto.
O presidente já havia sido notificado a respeito desse mandato de segurança. Faço jus a
sabedoria e interpretação do companheiro Dirceu de Oliveira quando ele justificou falando
que acha que é obrigatório o Secretário vir a esta Casa para prestar esclarecimento. Então,
vou usar a fala do companheiro Dirceu de Oliveira e vou usar essa aprovação da Secretária
para poder derrubar esse ato porque o presidente está tomando uma decisão, mais uma vez,
equivocada e está cerceando o direito de o vereador legislar. Ele está cerceando. Vossa
excelência assumiu uma responsabilidade que não é de vossa excelência porque o senhor

está na condição de presidente na data de hoje. Então, a batata vai assar para o lado do
senhor. O presidente foi para São Paulo e deixou o abacaxi para o senhor descascar. Esse
abacaxi, certamente, vai respingar novamente no Judiciário. O que o vereador Fausto falou
é a pura verdade, pois o direito de o vereador legislar está sendo cerceado por um ato do
presidente. Ele, sequer, consultou os outros dois membros da Mesa. Se é ato dele e
prerrogativa, ótimo. Mas não vai passar por cima do direito do vereador fiscalizar. Não é
matéria correlata. São Secretários de pastas diferentes. Então, é uma interpretação que mais
uma vez saiu da cabeça de um presidente que está fazendo o nome aqui. Somente faz
burrada nesta Casa... Luis Hermínio Nicolai: É o seguinte, presidente. Acho que a palavra
chave é essa. Se for lido esse pequeno item do final do despacho, que se mantenha suspensa
as matérias correlatas. Para ser correlata, acredito que deve ser idêntica em comparação a
outra. Entendo dessa forma. Como são Secretários diferentes, já tem um equívoco.
Segundo: Esse suspenso é por quanto tempo? Estava conversando com o Osmar e com as
pessoas. Se levar dois... Matéria correlata tem que ser idêntica. No caso, a convocação dá a
entender que é uma matéria correlata, mas são pessoas completamente diferentes. O
presidente já errou, sem sombras de dúvidas. Ele já está sendo punido por isso. Acho que
esse despacho de suspenso deve ser... Requeiro que seja mudado. Na pior das hipóteses,
acredito que um adiamento por 7 dias para que ninguém recaia em erro, inclusive o senhor.
Pode acontecer a mesma coisa para vossa excelência. Não quero que isso aconteça. Matéria
correlata deve ser idêntica. Não é o mesmo assunto. A convocação de pessoas diferentes
não é correlata. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Requeiro que o requerimento
seja adiado por 7 dias. Desse modo, o presidente vai estar aqui e quem vai responder por
isso é ele... Marisol de Fatima Garcia Raposo: Estou me sentindo impedida de exercer o
meu cargo como vereadora. Como os companheiros já disseram, digo que são pessoas
diferentes, ou seja, são Secretários diferentes. Pelo ato sem pensar do presidente Maurício,
que deu tudo nisso, os outros também vão ficar assim? Quando for necessário chamar, nós
vamos chamar Secretários e Diretores. Estamos exercendo o nosso direito. Tiraram o meu
direito. Estou me sentindo prejudicada. Se o senhor não tomar uma decisão sábia,
infelizmente vai sobrar até para o senhor... Dirceu de Oliveira: Presidente, acho que virou
um tumulto. É muito fácil em resolver. Ou se adia para a próxima semana ou retira para a
próxima semana para melhores estudos. Desse modo, vamos sentar e resolver a situação.
Isso é coisa boba. Acredito que devemos chamar os Secretários a esta Casa. Sou favorável a
essa situação. Essa é a minha opinião. Na próxima semana podemos discutir a matéria
novamente. Não sou dono da verdade... Luis Hermínio Nicolai: O meu requerimento foi
para adiar. Se existe um equívoco naquele processo, acredito que vamos somente tumultuar
nesta Casa. Caso ele ficar fazendo vários atos como esse, acredito que não terá sentido
ficarmos aqui. Está correto o que a vereadora falou. Gostaria de requerer para que a matéria
fosse adiada para a próxima semana. Obrigado.” DESPACHO: SUSPENSA A
TRAMITAÇÃO DE ACORDO COM O ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2017. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – VicePresidente em Exercício. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º
Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 20º) Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo: Mandato de Notificação, Requisição de Informações em Mandado de
Segurança e Intimação Liminar. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",

aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício.
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
004/2017.- Aumenta número de cargos na área da Saúde que especifica. 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 04/2017.
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos
Alberto Sartori 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 04/2017. Aprovado em segunda votação por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o
Requerimento nº 00129/2017.- Requer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI,
a convocação da Secretária Municipal de Saúde e do coordenador médico do SAMU, para
esclarecer à edilidade acerca da regulação do telefone 192. Autoria: Rafael Donizete Lopes.
Beth Manoel. Professora Marisol DESPACHO: SUSPENSA A TRAMITAÇÃO DE
ACORDO COM O ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2017. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirola – Vice-Presidente em Exercício. 3º)
Em única discussão o Requerimento nº 00134/2017.- Voto de Congratulação com os
integrantes da Defesa Civil, Patrulha Ambiental e voluntários pelo empenho nas buscas
pela aeronave acidentada em nosso município recentemente. Autoria: Maurício Cassimiro
de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS:
“Primeiramente queria desejar boa noite a todos que se fazem presentes. Queria parabenizar
toda a equipe da Defesa Civil pelo grande êxito na busca relacionada ao acidente.
Parabenizo toda equipe, pois ficamos sabendo que não foi fácil. Atravessaram o período da
noite e retornaram logo de manhã. Graças ao trabalho conjunto a busca chegou ao fim.
Também queria parabenizar todas as mães pelo transcorrer de uma data muito especial.
Deus abençoe a todas. É um privilégio onde somente as mulheres podem usufruir. Para
finalizar queria deixar o meu voto de repúdio em relação ao que aconteceu com a Dra.
Maíra nesta Casa. Isso não se faz, principalmente para com uma mulher. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Boa
noite a todos. Não poderia deixar de fazer menção a vocês. São congratulados nesta data
por uma busca de sucesso realizada em nossa cidade. Infelizmente foi uma tragédia o que
aconteceu, mas com o total empenho de vocês o local do acidente foi localizado. Parabéns a
todos. Deixo registrados os sinceros parabéns do Luan. Contem sempre com esta Casa.
Sabemos que em todas as áreas existe uma determinada deficiência, mas estamos aqui para
sanar os problemas. Contem conosco. Parabéns.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador
Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir a esta tribuna
para me congratular com esses heróis. É muito difícil o trabalho de vocês. Deixo o meu
abraço para com todos vocês. Sou o vereador mais simples desta Casa. Caso vocês

precisarem de alguma situação da Prefeitura, contem conosco. Venham até esta Casa para
conversarmos. Obrigado e parabéns. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Também não poderia
deixar de vir a esta tribuna para parabenizar toda equipe da Defesa Civil e do
Patrulhamento. O seu serviço e a sua profissão são muito importante para a nossa cidade.
Vocês resgatam e salvam vidas. O meu muito obrigado. Faço esse voto de congratulação
parabenizando toda a equipe. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Esses profissionais merecem mais
do que um simples voto de congratulação. Eles merecem vários votos de congratulação.
Eles deixam suas famílias para defender a família do cidadão. Deixo meus parabéns pelo
êxito na busca dos destroços do avião. Parabéns para todas as mães desse país. Obrigado.”
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca
em única votação o Requerimento nº. 134/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir,
justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “É com muita alegria
que aprovamos esse voto de congratulação. Saibam vocês da grandiosidade do serviço
prestado a nossa cidade. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Estou sempre reivindicando
o serviço de vocês. Contem conosco. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra.
ELISABETH DONISETE MANOEL: “Parabenizo todos os colegas. Em nome do Tales,
deixo os meus parabéns. Vocês devem ser reconhecidos pelo descanso, horas extras,
refeição, dentre outras situações. Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador
Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “O mais importante de tudo é a presença de todos nesta
Casa. Flávio, não sabia que você fazia parte da equipe ambiental. Parabéns. Contem
conosco. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado os meus
parabéns. É um enorme orgulho poder recebê-los nesta Casa. O reconhecimento desse tipo
de trabalho é muito importante. Esta Casa está de portas abertas. Parabéns pelo árduo
trabalho que vocês desenvolvem.” A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício diz o
seguinte: “Deixo meus parabéns a todos. Contem conosco.” DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirola - Vice-Presidente em Exercício. (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 e seus colaboradores,
internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.
DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

