ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de março de 2018. 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Começo a minha fala
lembrando que um projeto de lei de minha autoria foi encaminhado ao prefeito municipal
em outubro de 2017. Na verdade são dois projetos de lei. Um deles protege os professores e
outro institui o prêmio professor do ano. Estou muito ansiosa para que o prefeito tome uma
atitude. Ele deve olhar com muito carinho esses projetos de lei, pois valoriza os professores
de nossa municipalidade. Espero que o prefeito não siga o mesmo caminho que o Doria e o
Geraldo Alckmin seguiram. Seria um agrado para os professores. Por outro lado, estaremos
homenageando uma pessoa que foi muito querida em nossa cidade. O Sr. Orlando Dini nos
faz muita falta. Acho que as pessoas devem ser homenageadas em vida. É um pedido meu.
Peço para que o prefeito nos envie uma resposta positiva. Quero falar sobre a função do
vereador. A impressão que tenho é que muitas pessoas com curso superior não sabem a
função do vereador. Deixo bem claro que temos o dever de fiscalizar as contas do prefeito,
controlar diretamente os atos do Poder Executivo, visitar órgãos municipais e realizar
questionamentos por escrito para o prefeito. O chefe do Poder Executivo é obrigado a
responder os questionamentos em até 30 dias. Costumo visitar periodicamente alguns
órgãos vinculados a área da Saúde de nossa cidade. Recebi algumas denuncias em relação
ao 3º andar do Hospital Municipal. O referido andar possui vários leitos sem colchão. O
quarto 10 está interditado devido a goteiras, chuveiro quebrado, camas sem colchões,
dentre outros problemas. Dr. Rafael, acredito que o senhor também sabe a respeito desses
problemas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Já denunciamos
esses problemas desde 2014 através das redes sociais. Procede o que vossa excelência está
falando... Continuando a oradora: Fico triste porque os dirigentes do Hospital acabam
ficando bravos conosco. Ficam acreditando que somente queremos o pior e que o serviço
não caminhe adequadamente. Fico indignada porque quando o funcionário deve falar para o
usuário que não tem remédio e colchão, o mesmo está passando por humilhação. O chefe
não passa por essa humilhação porque fica fechado em uma sala. Tirei algumas fotos em
relação ao que estou falando. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar
a todos na pessoa da Zuleica. Faz alguns dias que queria vir a esta tribuna para abordar um
assunto, mas outros assuntos acabam atrapalhando a situação. Antes tarde do que nunca.
Quero deixar bem claro que não vou mais admitir que nenhum dos companheiros da
situação venha até a esta tribuna para dizer que os vereadores da oposição não conseguem
nada para a nossa cidade. Quero deixar bem claro esse assunto. Já tinha falado sobre o

programa internet para todos. Isso foi conquistado nos 45 do segundo tempo. Eu e o
companheiro César do PSD recebemos um telefonema do assessor do Gilberto Kassab
falando que Itapira não seria comtemplada. No momento em que recebi a ligação tentei
falar com o senhor prefeito, mas infelizmente ele não me atendeu. Liguei para o presidente
de nosso partido, Toninho Bellini, para falar sobre a situação. Como vereadora do partido
jamais deixaria a nossa cidade de fora. Passamos as informações para o gabinete do prefeito
e graças a Deus ocorreu tudo certo. Quem assinou foi o prefeito, mas acho que seria mais
digno ele ter agradecido os dois vereadores desta Casa, ou seja, o César da Farmácia e a
Professora Marisol. Corremos atrás do benefício para que Itapira fosse comtemplada.
Quero passar a fala do Ministro Kassab que estava juntamente com outro companheiro. (A
seguir, a Vereadora transmite um áudio através de seu aparelho celular.) A partir de hoje,
lembrando que gostaria que ficasse registrado nesta Casa de Leis, não vou aceitar nenhum
vereador dizer que nós da oposição não fazemos nada. Essa conquista foi da bancada da
oposição. Itapira, graças a Deus, está incluída no programa internet para todos. Estamos
aqui para somar. Fizemos um juramento nesta Casa. Obrigada.” 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. A seguir, o Sr. Presidente informa que, após
acordo entre as bancadas da Situação e Oposição, não haverá matérias na pauta da
presente Sessão Ordinária. Informa, ainda, que a próxima Sessão Ordinária será na
terça feira, dia 03 de Abril de 2018, devido à alteração do Regimento Interno da Casa.
(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.

