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Presidente solicita ao primeiro Secretário que faça a leitura da
Emenda n° 07/2017, avulso n° 25/2017, de autoria do Vereador
Selim Jamil Murad. A seguir, solicita o parecer verbal da
Comissão de Justiça e Redação quanto a Emenda. Com parecer
favorável, a Emenda n° 07/2017 é colocada em discussão única.
Não havendo oradores, a Emenda n° 07/2017 entra em votação única,
sendo regimentalmente aprovada pela unanimidade dos Edis
presentes. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário que faça a leitura da Emenda n°
08/2017, avulso n° 26/2017, de autoria do Vereador Hélio Lisse
JÚnior. A seguir, solicita o parecer verbal da Comissão de
Justiça e Redação quanto a Emenda. Com parecer favorável, a
Emenda n° 08/2017 é colocada em discussão única. Não havendo
oradores, a Emenda n° 08/2017 entra em votação única, sendo
regimentalmente aprovada pela unanimidade dos Edis presentes. A
seguir, nos termos regimentais e com parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei n° 5187/2017
entra em votação de redação final, sem discussão, sendo aprovado
pela unanimidade dos Edis presentes no Plenário. Não havendo
mais projetos para apreciação na presente sessão e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente, "Sob a Proteção de Deus",
declara os trabalhos da

José Eli
Primeiro

ada pelosque conforme, vai a

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA cÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE OLÍMPIA, REALIZADA NO DIA DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL
E DEZESSETE ÀS DEZENOVE HORAS.

Aos dois dias do mês de março do ano de
dois mil e dezessete, às dezenove horas, sob a Presidência do Senhor
Vereador Luiz Gustavo Pimenta, Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de Olímpia, e presentes os demais membros da Mesa
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Diretora: Vice..:Presidente,Vereador Selim Jamil Murad; primeiro
Secretário, Vereador José Elias Morais; Segundo Secretário, Vereador
Hélio Lisse Júnior e com a presença dos Senhores Vereadores Antônio
Delomodarme, Fernando Roberto da Silva, Flávio Augusto Olmos, João
Batista Dias Magalhães, Luiz Antônio Ribeiro e Tarcisio Candido de
Aguiar. Realizou-se a Terceira Sessão Ordinária, da primeira Sessão
Legislativa, Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal da
Estância Turística de Olímpia. Feita a chamada e, verificado haver
número regimental, o Senhor Presidente, "Sob a Proteção de Deus", dá
por iniciados os trabalhos, convidando o Vereador Selim Jamil Murad
para que proceda a leitura de um trecho do Santo Evangelho.
Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao primeiro
Secretário que proceda a leitura das Ementas dos Projetos constantes
do expediente. Projeto de Lei n° 5186/2017, avulso n° 22/2017, de
autoria do Vereador Flávio Augusto Olmos, que altera o inciso IV, do
artigo 69, da Lei n° 4.076, de 03 de fevereiro de 2016 e dá outras
providências. O Projeto é encaminhado à Comissão de Justiça e
Redação. Projeto de Lei n° 5188/2017, avulso n° 27/2017, de autoria
do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. O
Projeto é encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e à Ordem do
Dia. Projeto de Lei n° 5189/2017, avulso n° 28/2017, de autoria do
Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais. O
Projeto é encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e à Ordem do
Dia. Projeto de Moção n° 02/2017, de autoria do Vereador Luiz
Gustavo Pimenta, de apoio aos policiais Militares Cabo Francisco
Nairton Vieira, Cabo Kléber Rodrigo de Lima e Soldado Carlos
Henrique da Silva de Souza, para prosseguirem os seus competentes
trabalhos junto à 2a Companhia de Polícia. O Projeto é encaminhado
à Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Dando continuidade aos
trabalhos, são lidos pelo Senhor primeiro Secretário, aprovados pelo
Plenário, ou deferidos pela Presidência, conforme o caso, os
seguintes requerimentos: 80 e 89/2017, de autoria do Vereador
Antônio Delomodarme. 87, 88, 91 e 103/2017, de autoria do Vereador
Flávio Augusto Olmos. 90/2017, de autoria do Vereador Hélio Lisse
JÚnior. 94/2017, de autoria do Vereador Selim Jamil Murad. 99,
100, 101 e 102/2017, de autoria do Vereador Fernando Roberto da
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Silva. Esgotados os Requerimentos, passa-se a leitura do resumo das
Indicações. Nos termos do artigo 3o, da Resolução n° 122, de
16/02/93, o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário que
proceda à leitura do Resumo das Indicações apresentadas salientando
que as mesmas seriam encaminhadas aos setores competentes, para as
providências
Presidência:

cabíveis, pois já haviam sido deferidas pela
73, 74, 75, 76, 77 e 78/2017, de autoria do Vereador

Tarcisio Candido de Aguiar. 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90 e 95/2017,

de autoria do Vereador Flávio Augusto Olmos. 84, 85, 88, 89, 91,

92, 93 e 96/2017, de autoria do Vereador Hélio Lisse JÚnior. 87,

101, 102, 103, 104, 105 e 106/2017, de autoria do Vereador Antônio
Delomodarme. 94, 97, 98, 99 e 100/2017, de autoria do Vereador
Selim Jamil Murad. Esgotadas as matérias constantes do Expediente,
passa-se aos minutos regimentais a que têm direito os Senhores Edis
para fazer uso da palavra. Usam da palavra os Edis: Antônio
Delomodarme: (sem revisão do orador: 19:24) "Senhor Presidente.
Saudações. Eu quero dizer que hoje foi um dia...; eu já fui vereador
de 2005 a 2008. Eu não ia sair mais candidato a vereador e candidato
a nada mais, mas eu senti que eu tinha alguma coisa de mim ainda
para dar pra nossa cidade e ao nosso povo. Sai na campanha e fui
eleito e fui conduzido diretamente para esta Casa de Leis como
Vereador. E, nas andanças como vereador, na campanha, eu encontrei
muitas pessoas revoltada com algumas coisas que aconteceram em
Olímpia, como, por exemplo, as casas do Jardim Harmonia que custa
cinquenta reais para cada morador. Acontece o seguinte, pessoas que
nasceram em Olímpia e moram em Olímpia há dez, quinze, vinte e há
trinta anos não consegue pegar uma casa daquela, e, as pessoas de
Severínia, Cajobi ou do Amazonas ou paraíba vem aqui mora seis meses
aqui e pega a casa e deixa o pessoal de Olímpia sem casa aqui, quem
nasceu e mora aqui; isso é uma injustiça! E, por isso, eu voltei e
candidatei a vereador para corrigir essas injustiças. E, hoje,
nesta Casa, eu fui barrado. Meu projeto que foi deliberado para esta
Sessão foi barrado pela Comissão de Justiça Redação e eu não sou
Vereador para ficar barrado em Comissão de Justiça e Redação, eu sou
Vereador para vir aqui para trabalhar pelo povo. Eu não sou Vereador
do Dia do Jeep (Jipe); Dia do Fusca; Dia do Paletó, não!... Tá! Eu



sou Vereador que apresenta projetos que mexe com o povo, projeto
polêmico, eu não sou do Dia do Jeep (Jipe) não; tá! Tem outro
projeto ai também que forçaram a alguns bares aí a fechar às oito
horas da noite (20hOOm). Eu coloquei um projeto dando autonomia ao
dono do bar que precisa trabalhar nessa crise, dono de restaurante,
dono de Lanchonete trabalhar nos finais de semanas até mais de
madrugada para ganhar um dinheirinho e foi barrado meu projeto, hoje
aqui também esse projeto pela Comissão de Justiça e Redação. Eu
tenho sessenta e dois anos de idade. Eu não estou aqui para ser
palhaço de ninguém. Eu vim aqui para trabalhar. Eu quero meus
projetos tramitando nesta Casa! Quando eu fui Vereador proibi a
venda de bebida cachaça na Estação Rodoviária e eu fui criticado!
Hoje, eu sou aplaudido por isso. Eu tenho visão das coisas. Eu
proibi Circo de bichos se instalarem em nosso município e hoje é Lei
Federal. Hoje não coloca no Brasil, Circo de bicho está proibido no
Brasil. Então, eu tenho visão e eu tenho coragem de por projeto. Eu
não mexo com Dia do Jeep (Jipe); e, Dia do Paletó; e, Dia do Riso;
não! Eu sou projeto polêmico! Outro projeto aí que Empresa de fora
que se instala em Olímpia e contrata pessoas; nada contra os
nortistas, mas, contratam gente de fora e deixa as pessoas de
Olímpia sem trabalhar. Eu fui indagado aí durante a minha campanha.
E, então eu coloquei outro projeto aí que as Empresas de fora têm
que dar empregos para os moradores da cidade, setenta por cento dos
moradores da cidade com o trabalho braçal e a especialidade que não
tiver em Olímpia então contrata de fora e foi barrado também hoje
esse projeto aqui na Câmara. Então eu vou deixar bem claro aqui. Os
meus projetos vai tramitar nesta Casa de Lei de um jeito ou do outro
nem que for através de mandato de segurança; tá bom! Peço que me
respeite nesta Casa porque eu gosto de respeitar todo mundo. O
primeiro Vereador aqui que pediu união aqui na Casa entre os dez
Vereadores. O primeiro Vereador que pediu fui eu! Só que hoje me
tentaram massacrar nesta Casa de Leis; e, não vai ser assim não, não
vai ser assim não por que são sessenta e dois anos de janela e eu
não vou perder curtindo esse tempo não; tá! Muito obrigado!"
Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 19:29) "Senhor
Presidente. Saudações. Quero dar parabéns e agradecer ao Flávio
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Augusto Daniel Alves nosso companheiro de Partido PSD atual Prefeito
do município de potirendaba pelo convite para conhecer o Carnaval
que após dois anos não era realizado naquele município. Conseguiu
retornar um belíssimo Carnaval naquela cidade reconhecido como
melhor Carnaval daquela região. Também dar meus parabéns a Tina
Riscali Secretária Municipal e toda equipe com muito esforço fez um
belíssimo desfile de Carnaval no domingo e na terça-feira. Senhor
Presidente. Fico triste pelo Carnaval realizado sábado e segunda-
feira. Perdemos muitos foliões para outros municípios da região.
Potirendaba, Severínia e Guaraci estavam lotados. Em Olímpia notamos
apenas desfile. Quero deixar meu apoio, sei que é difícil e começo
de administração falta recurso e é começo de Governo. Fico triste
também porque alguns amigos comerciantes, inclusive, presente na
galeria nosso folclórico e amigo Betão ponto com não puderam
trabalhar nesse Carnaval porque foi licitada a Praça de Alimentação
e o valor econômico ficou mais alto, mas entendo também que isso foi
benéfico para a Administração realizar esse Carnaval. Deixo meu
apoio. Eu sei que é difícil o começo de administração. O ano que vem
tem que organizar além dos belíssimos desfiles é preciso prestigiar
nossos cantores e trazer uma Banda. Com isso, os foliões não vão
para Severínia ou Guaraci e vão curtirem nosso Carnaval. Quero
deixar meu apoio a Iniciação Teatral. Temos o apoio do Senhor
Vereador Tarcísio. Ele já está conversando com a Secretária Tina
Riscali. Nós precisamos apoiar e votar esse projeto porque ajuda
muitas crianças e adolescentes do município. Hoje, nós Vereadores
faremos uma belíssima homenagem as nossas queridas médicas cubanas.
Conversei com meu amigo Dagmar e juntos faremos com apoio do Senhor
Presidente e Vereadores que aderiram ao Ato Solene de Voto de
Aplauso as Médicas: Doutora Yolaysi Comendador Zamorai Doutora
Tatiana Lago ColumbYi Doutora Tania Gonzales Fonseca, Doutora Edelme
Navarro Domingues. São pessoas que trouxe carinho e cuidado a nossa
população olimpiense. Muito obrigado!" Flávio Augusto Olmos: (sem
revisão do orador: 19:34) "Senhor Presidente. Saudações. Hoje, fiz
algumas Indicações. Reativar o Conselho Municipal de Cultura. Trocar
as ilegíveis placas indicativas de nomes de ruas no Jardim Luíza e
demais bairros da cidade. Está muito crítico. Não dá para ler.
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Solicitei construção de rotatória em frente a FIDO para descomplicar
o trânsito naquela localidade onde colocaram mão única em duas ruas.
O motorista para voltar até na firma FIDO, pra quem vem do sentido
da APAE tem que ir até o final do Posto. Eu acho que uma rotatória
ali seria bem legal e aproveitável. O Senhor Vereador Antônio
Delomodarme, Niquinha, o que disse ao discursar aqui hoje eu estou
preocupado a verdade é essa. Eu não sei se é um pouco por ego do
qual nosso amigo o Senhor Vereador Selim falou que é para sempre
deixar em casa, mas eu estou com medo, com muito medo da gente aqui
ter que evitar assinar os papéis do Prefeito. Estou com medo e estou
muito preocupado Senhor Presidente porque, às vezes, não vamos nem
precisar fazer mais reunião na parte da manhã aqui. Vamos já colocar
o projeto em pauta e discute aqui porque o Plenário é soberano para
votar. Para fazer projeto tem que ficar pedindo autorização,
ordem ... Não! Se nós não colocarmos nossos ideais em prática,
estamos enrolados, vamos rever. Muito se fala da gestão passada
aqui; muito! Mas, eu estou com medo de essa ficar igual. Eu estou
com medo, Senhor Presidente, eu não sou político e não sei falar
bonito, mas eu estou com medo; e, eu estou achando que é isso que
vai acontecer. Eu achava até então que esta aqui iria ser uma das
melhores Câmaras de Olímpia, mas eu estou começando a ficar com
medo. O Vereador de Olímpia não está conseguindo nem colocar nome de
rua mais; viu Niquinha, a gente tem que tomar cuidado com isso
porque quatro anos passa rápido. A gente quer colocar um projeto de
lei aqui e não pode porque tem que pedir autorização. Eu estou vendo
que eu vou ter que vir aqui para assinar papel o dia que o
Presidente pedir. O projeto de Código de Postura dos Bares do
Vereador Niquinha está igual a um que eu pedi hoje, nada mais é do
que Lava Jato que pela lei só pode funcionar a duzentos metros das
Escolas; e, eu só pedi para deixar a cem metros, você precisa ver o
que aconteceu, então, eu estou começando a ficar preocupado. Boa
sorte para nós todos aqui! Muito obrigado, Senhor Presidente!"
Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 19:37) "Senhor
Presidente. Saudações. Solicitei informações ao Senhor Prefeito
Municipal e a Secretaria de Saúde sobre o número de pessoas
hemofílicas. Considerando que, um Grupo de Médicos da iniciativa
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privada vai fazer investimentos para criar a Clínica de Hemodiálise

em Olímpia. Certamente, deixa o município de uma forma tranquila

porque esses investimentos são da iniciativa privada. Então, pedimos

as informações necessárias para o apoio a esse Grupo de Médicos

investidores para a tão sonhada Clínica de Hemodiálise em Olímpia.

Informar que, é de minha autoria e a Indicação do Nobre Vereador

Tarcísio a Guarda Municipal. Também, solicito a reativação do CONSEG

Conselho Municipal de Segurança. Ao Prefeito Municipal e a

Secretária de Educação solicitei a possibilidade de novamente no

município o PROERD- Programa Educacional de Resistência às Drogas.

O Senhor Prefeito se mostrou receptivo quando mostrei a ele essas

três bandeiras. Senhor Presidente. Só para complementar. Dizer ao

Senhor Vereador Flávio que eu acho que a união deve seguir. Da forma

colocada pelos Senhores Vereadores Antônio Delomodarme e Flávio

Augusto Olmos parece que os outros Vereadores estão conspirando

contra alguns Vereadores i e, não é isso. Eu procuro analisar da

forma Jurídica e Constitucional. Eu não sou contra os proj etos de

Olmos e Delomodarme. Minha opinião é antes de apresentar projeto já

resolver esses entraves. Nós temos tudo para ser uma Câmara

diferente e estar sempre focados nas atividades que envolvem a

população. Ninguém é contra, temos que ter coesão, união e vamos

seguir em frente. Muito Obrigado! 11 José Elias Morais: (sem revisão

do orador: 19:43) "Senhor Presidente. Saudações. Início

parabenizando a Tina Riscali Secretária de Cultura pelo

grandioso Carnaval. Parabenizo o Senhor Vereador Fernando Roberto da

Silva pela apresentação da Escola de Samba. Eu vi você Fernandinho

lá no Carnaval dando uma assistência lá para o pessoal. Quero dar

Parabéns ao Prefeito Fernando Cunha! Senhor Vereador Doutor João

Magalhães, eu acho que não é fácil mudar o Carnaval que estava na

Praça, isso não é simples, mas, hoje eu vi gente lá da COHABque

ficaram muito felizes porque nós levamos o Carnaval lá. Ao Senhor

Vereador Olmos dizer que esta Câmara vai ser a melhor dos últimos

anos. Entendo que, devemos obedecer ao Departamento Jurídico são

eles quem deve dar esse Parecer. O Doutor João Magalhães, Flávio

Olmos e eu compomos a Comissão de Justiça e Redação. Portanto que,

se passar um proj eto aqui errado tem o Departamento Jurídico da
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Prefeitura para barrar o projeto e o Senhor Prefeito para dar o veto

porque não vai deixar um projeto passar se não estiver certo. Eu

acho que precisamos ter calma. A nossa proteção e segurança aqui é a

Assessoria Jurídica desta Casa de Lei. Após o Parecer Jurídico desta

Casa, aí sim o projeto vem a Plenário para nós discutirmos.

Certamente que, o Prefeito Fernando Cunha acompanha nosso trabalho.

Ele não vai mandar na Câmara Municipal, mas vai acompanhar os

Assessores Jurídicos da Câmara e também os Assessores Jurídicos da

Prefeitura. É para isso que tem Assessoria Jurídica. Nós Vereadores

não podemos denegrir onde nós estamos. Aqui nós vamos ficar durante

quatro anos para dar resposta à população. Nós temos sempre que

elogiar. Eu penso dessa forma. Hoje, Senhor Presidente, eu falei

aquilo que estava no meu coração. Senhor Presidente. Peço para a

próxima Sessão a presença da Assessoria Jurídica acompanhando nossos

trabalhos. Nesta Casa de Lei eles ganham para acompanhar as Sessões

e os trabalhos dos Vereadores. Senhor Presidente. Muito obrigado!"

Assume a presidência o Vereador Selim Jamil Murad. Luiz Gustavo

Pimenta: (sem revisão do orador: 19:50) "Senhor. Presidente.

Saudações. Boa Noite a todos! Quero aqui cumprimentar de uma forma

geral todos os presentes e os meus colegas Vereadores aqui. E, só

para deixar claro aqui uma situação. Todos os projetos apresentados

vão ser pautados. Se a Comissão de Justiça e Redação ou qualquer

Comissão que vetarem, nós vamos jogar em Plenário, o Plenário pode

derrubar a inconstitucionalidade, então, só não vai ser pautado e

não vai ser votado projeto nesta Casa, se a maioria dos Vereadores;

eu não voto, mas, se a maioria dos Vereadores não quiser, aí sim não

vai ser apresentado o proj eto. Eu acho válido todos os argumentos

usados na Tribuna. Nós temos que seguir o nosso Regimento. Mas não é

por vontade de Vereador que nós não vamos pautar projetos não, nós

vamos pautar, sim! Senhores Vereadores. Eu quero voltar a falar

sobre o assunto que alguns dias atrás eu coloquei aqui sobre a

questão do município ceder uma área a Empresa Italcabos. - "Lei N°

3.198/2012 (06/04/2012). Dispõe sobre autorização de alienação e o

oferecimento de garantia de bens que especifica e dá outras

providências. O Prefeito Municipal de Olímpia Estado de São Paulo.

No uso de suas atribuições faz saber que a Câmara aprovou e ele
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sancionou a seguinte Lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a

fornecer o imóvel de propriedade... [Esse imóvel que foi dado em

garantia é o prédio onde funciona o Gabinete.]. A saber: - Garantia

de contrato que se firmou com a CEAGESP- Companhia de Entreposto de

ArmazémGerais do Estado de São Paulo visando à aquisição do imóvel

constante no terreno de área de 40.000 m2 (quarenta mil metros

quadrados) . .. [É a área onde a Empresa está]. Para assegurar seu

adimplemento para todo o tempo de vigência do contrato até a

liquidação total. Ocasião em que será dado em garantia o oferecido.

Se descumpridos as condições dos encargos constantes no contrato o

município passará a área para o domínio pleno da referida Empresa

Pública. Os orçamentos municipais consignarão obrigatoriamente as

dotações necessárias às amortizações e os pagamentos de encargos

anuais relativos ao contrato que se refere esse artigo." Eu vou

interromper aqui para dizer o seguinte:- O município cumpriu com a

Empresa; e, a Empresa não está cumprindo com o município, se essa

Empresa fechar quem vai pagar a conta é o município, nós sabemos que

ela está em recuperação judicial. Na próxima semana saiu um

Requerimento deste Vereador pedindo cópia do contrato ao Prefeito.

Então eu só estou alertando que o valor desse imóvel está avaliado

em R$ 2.500.000,00 - (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) - E, o

administrador que, às vezes, posa de bonzinho e de bom samaritano;

durante a semana abraça o capeta, e, no final de semana vai lá pedir

perdão nas Pastorais entre eles lá, então, está tendo dois pesos e

duas medidas. Eu prometi que ia apurar e vou apurar! Desculpa à Mesa

por exceder o tempo. Muito obrigado pela atenção! " Reassume a

Presidência o Vereador Luiz Gustavo Pimenta. Selim Jamil Murad:

(sem revisão do orador: 19: 54) "Senhor Presidente. Nobres Pares.

Saudações. Dizer a vocês de indicações e requerimentos de nossa

autoria. Iluminação e colocações de bancos na Praça Jesus Gonçalves

porque é um lugar único para a família e o local está escuro,

abandonado e tudo que está escuro e abandonado acabam levando para

outros lados. Fizemos também reparação de banheiro adaptado da

Estação Rodoviária. Infelizmente, a mobilidade que é àquilo que a

gente tem lutado bastante dentro desta Câmara não está sendo

respei tado. Esse banheiro da Rodoviária quando ela - cadeirante -
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podevai fazer uso tem que ficar com a porta aberta por
entrar com a cadeira e fazer uso do banheiro. Vocês sabem que essas
pessoas que utilizam banheiro adaptado tem uma série de necessidades
próprias; e, para atender a essas necessidades tem que ser cumprida
pelo município. Então, eu acho que você solicitar ajuda; é..., seu,
você é quem resolve se deve. Agora, tem que ter tudo adaptado para
que você possa realmente fazer o trabalho. Solicitei também operação
tapa-buraco; reforma nos portais da cidade. Por que a reforma?
Porque os Portais da Cidade não correspondem a nossa cidade de Águas
Quentes. São os Portais que foram feitos que talvez para àquela
época fizessem muito bem, mas, hoje, realmente não correspondem de
maneira nenhuma. Ao amigo Genival queria dizer que existe uma
Indicação, é a única Indicação para segunda-feira, sobre o seu
projeto de Teatro: - Iniciação Teatral. Vai sair na próxima Sessão
segunda-feira e já está lá protocolado. E, dizer que este Vereador
também teve algumas coisas. Nós tivemos em Ilha Bela no encontro da
Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São
Paulo - APRECESP. Representei a todos os Colegas, inclusive, fui lá
falei e quando falei representei a todos os Colegas da Câmara
Municipal de Olímpia dizendo que nós estamos aqui para fazer um
trabalho efetivo para todos, para a população. Eu representei os
Colegas nisso, de tudo o que nós estamos fazendo. Eu fiz perante
setenta Prefeitos das Estâncias Turísticas, inclusive Olímpia, e,
perante setenta Secretários de Turismo. Foi um Evento grande. Nós
conseguimos junto com o Prefeito Municipal Fernando Augusto Cunha
que esse Evento vai vir para Olímpia no mês de maio. Já está
colocado que vai ser no dia cinco e seis de maio, com a presença do
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo e, possivelmente, a
presença do Ministro de Turismo brasileiro. Por outra, dizer aos
Senhores o seguinte. Eu não sei quem fez a Indicação - [Homenagens
póstumas ao encerrar os trabalhos Legislativos] - Eu quero falar do
Senhor Laércio, [Laércio Antônio de Oliveira], uma pessoa muito
querida. Ele esteve com a gente há três ou quatro Sessões antes dele
falecer. Uma pessoa de coração que vai fazer muita falta dentro da
nossa cidade. - Muito bem colocado. - Senhor Presidente. Eu queria
dizer o seguinte. Existem muitas adaptações em muitos momentos de
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nossa vida. E muito dos momentos da nossa vida são quando a gente
tenta fazer o melhor de si e levar o melhor a todos. Lógico que, nem
sempre se pode acertar, mas a gente tem que tornarmuito cuidado com
a colocação das nossas palavras. Nós ternos que colocar de urna
maneira que a gente possa realmente oferecer a nossa população. Os
agentes tem que procurar fazer urna política efetiva. E, corno
políticos que somos agora, nós todos somos políticos, nós ternosque
fazer um trabalho para que a nossa cidade seja beneficiada. Nós
ternos que correr atrás daquilo que é necessário. Ternos que correr
atrás daquilo que é admirável para todos e não para nós. Volto a
repetir o problema do ego, Flávio. O ego é realmente urnacoisa que
mata a gente. A gente tem que deixar o ego em casa quando realmente
vem trabalhar i tá certo parceiro! Então a gente tem que procurar
deixar que a gente consiga fazer efetivamente o melhor para a gente
e deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro. Eu acho que a maior
consciência que existe para nós é o nosso travesseiro. Aquilo que
você deita e fica pensando no que você fez de bem ou de bom para a
sua cidade ou para as pessoas que dependem de você. Aquilo que nós
sabemos fazer e estamos fazendo aqui é legislar. Estamos legislando,
talvez nós, alguns pela primeira vez, mas estamos legislando com o
melhor que nós possamos para aquilo que é mais efetivo e com aquilo
que realmente mexe com o nosso coração, não falando politicamente,
mas com aquilo que a gente acha que é o correto dentro daquilo que a
nossa Casa de Lei oferece. Mesmo que eu ache que a coisa é
inconstitucional, se eu tiver dentro do meu coração que aquilo é bom
para a nossa cidade, com certeza eu vou votar, não me interessa se
vai haver o veto ou não amanhã ou depois. A minha opinião é a
opinião séria dentro daquilo que existe de efetivo dentro da nossa
cidade. Se há ou não urna inconstitucionalidade dentro daquilo que
foi feito aí é outro caso. Hoje nós discutimos muito a parte da
inconstitucionalidade. Eu não sou advogado, mas a gente consegue ver
alguma coisa no fim do túnel. Então, se você tem alguma coisa que
realmente há possibilidade de se adaptar para a gente ter urna
discussão efetiva e chegar com essa discussão a um consenso com os
Pares desta Casa é muito melhor. A gente tendo consenso é muito mais
fácil trabalhar. Eu acho que quando a gente acaba perdendo a razão a
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gente não tem razão de discutir nunca mais nada. A gente tem que ter
bom senso absoluto para trabalho e consiga oferecer o melhor para a
nossa população. Eu acho que é isso que a gente quer e que todos nós
queremos. Eu tenho certeza absoluta, assim como o Flávio temi
Niquinha, João Magalhães, Tarcísio, Fernandinho, Zé das Pedras,
Hélio, Luiz, Gustavo... Todos querem isso. Nós queremos o melhor
para a nossa cidade. Estamos lutando para fazer o melhor. Agora, não
podemos em hipótese nenhuma dizer: "A gente veio aqui, tem
vergonha, aborrecido (...)" - Isso, eu não aceito! Muito obrigado!"
Tarcisio Candido de Aguiar: (sem revisão do orador: 20:01) "Senhor
Presidente. Saudações. Projeto Iniciação Teatral. Informo ao Genival
que falei com a Senhora Tina Riscali, Secretária de Cultura, que vai
atender seu pedido a respeito desse projeto que agora está junto a
Secretaria. Agradeço ao Senhor Vereador José Elias Moraes, Zé das
Pedras, pelo apoio junto a Secretária Tina. Genival, devemos essa aí
ao Zé. Agora, quero falar sobre - Ser Vereador. Eu sou um homem de
combate. Venho do Exercito onde eu estive a frente durante vinte
anos. Não é um dia, não são dois, são vinte anos defendendo a
legalidade. Isso passou a serem regra e conduta da minha vida. Creio
que, a sociedade que nos elegeu para a vereança espera no mínimo que
nós saibamos o que é constitucional e o que não é constitucional.
Até pode ter no coração a vontade de fazer se for para beneficiar
nosso município, mas não deixa de ser projeto inconstitucional ou
que tenha vício de iniciativa. Por isso que se chama Político.
Quando há vício de iniciativa por parte do Vereador ele deve
procurar a Estância Executiva àquela que possibilita que o projeto
venha do mesmo jeito só que pelo viés correto. Hoje, nós deliberamos
muito nesta Casa, mas tivemos discussões desnecessárias e impróprias
porque aqui deve deliberar em prol da sociedade. Um preciosismo de
querer fazer o projeto com o nosso nome; e, a nossa proposta, pelo
menos a minha, a sociedade é que seja a beneficiada, mesmo que o meu
nome não vá à capa do projeto. E isso eu já provei, Vereador Doutor
Magalhães sabe que já retirei meu nome de Emendas e de Projetos. Eu,
Sargento Tarcísio quero que isso sempre seja falado: - "Quem tem que
ser beneficiada é a sociedade". Se a sociedade olimpiense através
da Câmara Municipal ou do Executivo esteja sendo a beneficiada, para
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mim isso é o mais importante; se foi eu ou meu amigo ou o Prefeito
quem fez a lei, eu creio que não é o mais importante, então, esse é
meu recado. Eu penso sempre assim que o nosso eleitor nos colocou
aqui pela nossa capacidade de liderança e capacidade de saber sair
dos problemas. Onde as pessoas comuns veem problemas possamos ver a
oportunidade de relacionamento para que a sociedade vença; esse
sempre vai ser meu lema! Nobres Senhores. Não sei se a palavra certa
é medo, mas, colocaria que é respeito, ou seja, talvez um pouco por
ser o nosso início de gestão. Creio que, nós vamos nos ajustar
porque eu creio em Deus! Jesus abençoe a todos! Boa Noite!" Não
havendo mais oradores nos três minutos regimentais, passa-se, ao
tempo das Lideranças. Usa da palavra os Vereadores: Antônio
Delomodarme: (sem revisão do orador: 20:06) "Senhor Presidente. Eu
quero deixar o público presente e os que estão nos ouvindo em casa
que tem várias Comissões na Câmara Municipal. Em cada Comissão três
Membros. Então não é o Presidente. Dá a impressão que é Presidente
que barrou meus projetos; muito pelo contrário, foi a Comissão de
Justiça e Redação. Agradeço ao Senhor Vereador Flávio Olmos,
Flavinho, Presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ele aprovou a
tramitação do projeto, mas foi rejeitado pelos outros dois Membros
da Comissão. Agradeço ao Senhor Vereador Luiz Gustavo Pimenta,
Presidente, por ter atendido este Vereador hoje à tarde. O
Presidente disse nesta Tribuna que todos os projetos vão ser
tramitados porque o Plenário é soberano. São necessárias algumas
assinaturas de alguns Vereadores e o projeto tramita normalmente sem
a Comissão de Justiça e Redação. Ao Senhor Vereador José Elias de
Moraes dizer que se for o Jurídico da Casa apreciar os projetos e
dar a legalidade da constitucionalidade ou não, eu acho que não é
por aí. Então não é preciso a Comissão de Justiça e Redação. Se for
o advogado que tem que dar o Parecer favorável, então Senhor
Presidente, vamos anular a Comissão de Justiça e Redação. Senhor
Presidente. É uma sugestão para mudar o Regimento Interno desta Casa
de Lei. Porque então não precisa, zé (Vereador José Elias de
Moraes), não precisa da Comissão de Justiça e Redação. Quem tem que
aprovar aqui a constitucionalidade ou não dos projetos é a Comissão
de Justiça e Redação e não os Advogados da Câmara. Os Advogados têm
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outros afazeres: Cuidar do Tribunal de Contas i que é uma coisa,
né ... Presidente?! Ser Presidente desta Casa aqui não é fácil;
entendeu? Então eles têm que cuidar é de outras coisas e não dos
projetos quanto à constitucionalidade ou não. Eu quero deixar isso
bem claro a plateia e as pessoas que estão em casas nos ouvindo que
são três os Membros. Foi aprovado por um que é o Flavinho (Senhor
Vereador Flávio Augusto Olmos) a quem eu agradeço desde já. O
Presidente também deu apoio. Eu quero conversar com ele
particularmente depois. Ele deixou-me bem à vontade ... Por quê? Que
mal que eu fiz? As Empresas de fora gerar empregos - 70% (setenta
por cento) para as pessoas de Olímpia? Que mal que eu estou
fazendo?! Que inconstitucionalidade é essa?! Que é que tem? .. Poxa
que mal que eu estou fazendo de dar casa popular e contemplar as
pessoas que moram aqui há mais de sete anos, que mal que eu estou
fazendo? O que é que é isso gente onde eu estou, que coisa! Olímpia
pensa muito pequeno! O Projeto Dia da Consciência Negra, de minha
autoria, foi revogado nesta Casa. Eu fui saber o motivo. É porque a
cidade é turística. A pessoa que mandou revogar esse projeto. Ele
não pensou que a cidade do Rio de Janeiro que é a que mais atrai
turista no Brasil é feriado no Dia da Consciência Negra. Santos é a
segunda cidade do Brasil que mais atrai turista é feriado no Dia da
Consciência Negra. E, dai a fora. E, tem cinco Estados que são
feriados, inteirinho nesses Estados. Então, revogaram?! Quero dizer
que Vereador em Olímpia não pode fazer nada i é tomar aguinha, igual
o Flavinho falou né Presidente, e ir embora pra casa." Flávio
Augusto Olmos: (sem revisão do orador: 20:10) "Senhor Presidente. Eu
só gostaria que o projeto fosse discutido aqui. Isso é de grande
importância para a população saber o que o Vereador quer ou não.
Senhor Vereador José das Pedras. Eu não coloquei nenhum projeto sem
consultar o Jurídico antes. Nenhum projeto meu foi feito sozinho.
Não cheguei lá e falei:- Eu quero fazer esse projetoi não, tudo foi
consultado ao Jurídico. Eu estou afirmando que estou com medo e
preocupado. O Plenário é soberano para decidir. São dez vereadores.
Se o favor é só do Jurídico, pra que tem o vereador aqui para
votar?! O Advogado já deu o Parecer lá. Então não precisa de
vereador. Estou preocupado porque eu fiz um projeto: Todos os carros
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da Prefeitura com adesivo. Não pode ser projeto, só por indicação.
Que irregularidade há eu pedir adesivo nos carros da Prefeitura,
para não soltar rojão. Pergunta a dez pessoas aqui quem gosta que
solta rojão? Então, é tira o projeto. Mas por quê? Porque é
irregular. Eu vou continuar com projetos. Se eu não for reeleito
daqui a quatro anos não tem problema. A população precisa saber que
a minha parte eu fiz. Dormir com a consciência de dever cumprido. Eu
estou aqui para representar o povo. Duvido que aguem aqui seja
contra adesivo em carro oficial do município. Simplesmente estou
pedindo adesivo. O carro é nosso. Eu não quero ser um Vereador
ausente. Votarei a favor de tudo que é bom. Se eu tiver que ser
contra alguma coisa vou ser também." João Batista Dias Magalhães:
(sem revisão do orador: 20:14) "Senhor Presidente. Saudações. A
gente aprende que quando a gente vai se posicionar a serviço de
alguém e se submeter sobre a regra de uma instituição temos que
estar sobre a lei e não acima da lei. Eu quando fui candidato a
Vereador, sete mandatos, sabia que tinha um Regimento e uma Lei
Orgânica para poder cumprir. Depois de eleito eu não posso estar
acima da Lei Orgânica e nem do Regimento Interno, então, se tem a
Lei aqui, eu sou obrigado a cumprir. Faltou posicionamento do Senhor
Presidente desta Casa para dizer que os projetos que foram todos
citados pelos Senhores Vereadores que não estão nessa pauta não
tinha o Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Até, porque, essa
Comissão não se reuniu com essa finalidade nesse momento. A posição
do Vereador Presidente da Comissão deveria ter dito aqui quem em
momento algum nós nos reunimos para poder discutir o projeto. Isso
deveria ser dito por ele para que nós não criássemos o clima aqui de
desarmonia e insatisfação. Eu acho que é legítimo o Vereador fazer
todo tipo de propositura e todo tipo de trabalho nesta Casa de Leis,
mas tudo aquilo que ele fizer aqui, ele tem que estar abaixo da Lei
e não acima da Lei. Nós legislamos, nós fazemos as Leis, mas as leis
tem que ser de igualdade e não pode ser para um e não pode ser para
outro, a lei não pode atender apenas uma pessoa, tem que atender a
maioria. A lei não pode proibir um segmento, ou proíbe todo mundo ou
não proíbe ninguém, então, nós temos que estabelecer o que é certo,
nós temos que estar sobre as regras da lei. Dias atrás foi tramitar
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um projeto do Senhor Prefeito Municipal aqui e se discutiu muito e
todos os Vereadores falaram que tinha que corrigir o artigo primeiro
porque essa lei deriva da Lei Federal. E, nós corrigimos e foi
colocado lá o texto da Lei Federal. Por que então uma Lei maior nós
estamos submisso a ela. Precisamos nós também Vereadores colocar os
nossos pensamentos e as nossas ideias, mas para isso precisamos
respeitar as regras da lei. Senhor Presidente. Dizer que, nos sete
mandatos de Vereador poucas vezes eu tive oportunidade de chegar a
esta Tribuna no aniversário da cidade de Olímpia. Então, hoje,
Olímpia completa 114 anos. Eu fico feliz aqui de realizar uma Sessão
Ordinária da Câmara Municipal do Município de Olímpia no aniversário
da cidade. Eu já fiz muito por Olímpiai viu gente! Eu me orgulho
muito de morar aqui. Quero aqui neste momento saudar a Dona Alzira.
Tá ali uma Senhora baiana que veio com outros imigrantes para cá e
também pegaram casa no CDHU em Olímpia. Ela paga sua casa porque não
é de graça. A Senhora já está em Olímpia já faz sessenta anos. E,
quantas coisas que a Senhora já não ajudou a fazer por Olímpia.
Olímpia sempre foi uma cidade acolhedora que sempre soube receber
seus moradores. Hoje recebe aqui as Médicas Cubanas que serão
homenageadas pelos Nobres Senhores Vereadores Fernando e Hélio.
Então nós temos que entender que a cidade tem que saber receber as
pessoas. Aqueles que, vem aqui disputar o espaço para ajudar a
construir esta cidade que hoje comemora 114 anos. Essas pessoas que
chegam precisam também de respeito. São baianos, maranhense, mas são
nossos irmãos. São pessoas que estão precisando de um espaço. São
pessoas que vieram de lá para cá e as quais eu converso no meu dia-
a-dia e vejo as suas necessidades, aflições, dissabores, dor e seu
sofrimento. Quantas vezes nós nos deparamos com isso. Olímpia sempre
foi uma cidade acolhedora para todos. Precisamos corrigir sim as
desigualdades, diferenças, mas, precisamos respeitar individualmente
o direito de cada um transitar no solo olimpiense. Eu me orgulho e
muito quando eu deparo com alguém que escolheu Olímpia para morar e
fixar residência. E aqui terão o mesmo respeito da minha pessoa que
nasceu nesta cidade. Eu tenho o tempo de vida que é igualo tempo de
estadia da Dona Alzira. E todos os que quiserem ficar em Olímpia
terão o meu apoio e gratidão por escolherem o solo olimpiense para
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fixar sua residência. Parabéns Câmara Municipal. Que o Senhor
Presidente coloque na Ata dos trabalhos desta noite o registro de
João Magalhães cumprimentando a população olimpiense e

cumprimentando todos os imigrantes que vieram do Brasil afora para
fixar sua residência aqui em solo olimpiense. Parabéns a todos que
estão conquistando os seus espaços e que lutam pelo trabalho, que
lutam pela sua família, querem urna saúde e educação melhor. vocês
estão hoje aqui no município de Olímpia. Dona Alzira, baiana, corno
foi meus pais e meus avós. Aqui é a nossa cidade. Parabéns as
Senhoras! Parabéns Olímpia! Parabéns a todos!" Assume a presidência
o Vereador Selim Jamil Murad. Luiz Gustavo Pimenta: (sem revisão do
orador: 2O : 2O) "Senhor Presidente. Usando o tempo da Liderança do
PSDB. Eu quero aqui fazer menção ao Senhor Vereador João que me
antecedeu. Os projetos foram retirados da Pauta porque não tinha o
Parecer da Comissão. Se dentro do prazo ou não, nós não discutimos
isso na reunião hoje, foi retirado por não ter o Parecer. Mas,
independente de Parecer das Comissões, o projeto pode tramitar desde
que o Plenário aprove. Derruba a inconstitucionalidade do Parecer e
o projeto vai seguir. Vai depender de vocês. O Presidente não vota.
Vai depender de vocês. Quero aqui também deixar registrado neste dia
do aniversário da cidade de Olímpia que o Senador Líder do Governo
no Senado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB - SP), Líder do Governo no
Senado, é aqui da nossa região de São José do Rio Preto, vai ser o
novo Ministro de Relações Exteriores que também é conhecido corno
Itamaraty. Assume a vaga de Aloysio Nunes, Líder do Governo no
Senado, o seu suplente o Senador Airton Sandoval (PMDB - SP). O
Senador Aloysio está entrando no lugar de José Serra (PSDB) que
tinha corno seu suplente no Senado, José Aníbal (PSDB). Então eu
quero deixar o registro aqui nesta Casa. Desejar ao nosso colega e
amigo Senador Aloysio que possa fazer um bom trabalho junto ao
Itamaraty. Quero cumprimentar a Secretária de Cultura pelo Carnaval
que se realizou em nossa cidade. Dando inicio as comemorações aos
114 anos, aniversário da cidade de Olímpia, que vai se encerrar com
Show na próxima sexta-feira. Agradeço a presença das médicas cubanas
que serão homenageadas aqui num Ato Solene, não é Sessão Solene, mas
Ato que é organizado pelo Senhor Vereador Fernandinho, Fernando
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Roberto da Silva (PSD), Parabéns pela sua iniciativa e pelo
reconhecimento das colegas médicas que fizeram um bom trabalho aqui
em nossa cidade. Deixo também para fazer minha saudação no momento
oportuno que é nessa homenagem que vocês receberão. É só, muito
obrigado!" Reassume a presidência o Vereador Luiz Gustavo Pimenta.
Tarcisio Candido de Aguiar: (sem revisão do orador: 20:23) "Senhor
Presidente. O Senhor Vereador Doutor Selim usa a menção tem que
deixar o ego em casa. Isso é muito prudente para nós Vereadores
porque fomos escolhidos para representar uma sociedade. Uma
sociedade que já passa pelo o que acontece em Brasília e são
momentos difíceis que já tem o desgaste em função da crise econômica
que o país passa e os vexames que o Congresso nos faz passarem. Vê
se na Câmara Federal um põe e tira projeto. É contra o Juiz i é a
favor do Juiz. Será que, a gente precisa disso dentro da nossa Casa
de Leis de um município que é bem menor, supostamente, nossos
problemas são diminutos i será que é isso que a gente quer àquelas
brigas e aqueles dissabores para representar bem a sociedade?! A
sociedade que nos colocou aqui tem a esperança que nós façamos uma
boa gestão e a cidade cresça. Não será com briga, ou nas situações
difíceis, sempre recorrer a subterfúgios que nós vamos alcançar
isso. Entre nós Pares tem que haver um bom diálogo. Nós vamos
conviver durante quatro anos entre esta Casa e o Poder Executivo
para que possa todos juntos ser uma cidade melhor. É isso que
Olímpia precisa. Eu quanto assisto pela televisão o que acontece em
Brasília não gosto do que vejo. E, não trago isso para minha vida.
Como diz Vereador Flávio:- "Nós dormimos com a nossa consciência." -
E, eu gosto de dormir com a minha tranquila. Com os Nobres Pares
gostaria de trabalhar com consonância para a sociedade. Agora,
jamais vou trair a minha consciência. Se eu achar que algo é
incorreto, com certeza, irei lutar para mudar, pois é essa a minha
característica. Eu quando digo político e nós todos aqui somos
refiro-me a arte de fazer política, a pole para o município e a
melhor para a sociedade, e, isso, inclui o nosso trabalho junto ao
Executivo municipal, sempre levando em consideração o melhor para a
sociedade. Muito obrigado!" A seguir, tem início a ORDEM DO DIA.

Dando sequência aos trabalhos, é lido, pela Senhor primeiro
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Secretário, o Requerimento n° 109/2017, que requer urgência para a

discussão e votação do Projeto de Lei n° 5188/2017, Avulso n°

27/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de

crédi to suplementar. O Requerimento é colocado em discussão. Não

havendo oradores, o Requerimento é colocado em votação, sendo

regimentalmente aprovado por unanimidade dos Edis presentes.

Prosseguindo com a trami tação, aprovada a urgência e com o Parecer

verbal da Comissão de Justiça e Redação, favorável à livre

tramitação do Projeto de Lei n° 5188/2017, o Senhor Presidente o

coloca em primeira discussão. Não havendo oradores, o Projeto entra

em primeira votação, sendo na forma regimental, aprovado por

unanimidade dos Edis presentes. A seguir, em regime de urgência, o

Senhor Presidente solicita os Pareceres verbais das Comissões de

Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras,

Viação e Transportes; Legislação Participativa; e de Educação,

Esporte e Cultura. Com os Pareceres verbais e favoráveis dos

membros das referidas Comissões, o proj eto é colocado em segunda
discussão. Usa da palavra o Vereador: João Batista Dias Magalhães:
(sem revisão do orador: 20:30) "Senhor Presidente. O projeto tem por

finalidade atender a aquisição de equipamentos para a Unidade de

Pronto Atendimento UPA. Trata-se de projeto de importância

significativa. Busca o Senhor Prefeito a aprovação desta Casa de

Leis. 11 Não havendo mais oradores, em segunda votação, sendo na

forma regimental, aprovado por unanimidade dos Edis presentes no

plenário. Dando sequência à tramitação do Projeto, em regime de

urgência, e com o Parecer verbal e favorável dos membros da Comissão

de Justiça e Redação, conforme determina o Artigo 205, do Regimento

Interno, o Senhor Presidente, nos termos do artigo 268, do mesmo

diploma legal, declara o Projeto de Lei n° 5188/2017 aprovado em

Redação Final. Dando continuidade aos trabalhos, é lido, pela

Senhor primeiro Secretário, o Requerimento n° 110/2017, que requer

urgência para a discussão e votação do Projeto de Lei n° 5189/2017,
Avulso n° 28/2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a

abertura de créditos especiais. O Requerimento é colocado em

discussão. Usa da palavra o Vereador: Hélio Lisse Júnior: (sem

revisão do orador: 20:33) "Senhor Presidente. Eu acredito que um dia
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ainda vou ver um projeto chegar aqui sem a urgência urgentíssima,
mas, nesse caso do PL N° 5189/2017 de Autoria do Executivo. Até, eu
me manifesto, e depois eu gostaria da manifestação do Líder do
Prefeito Senhor Vereador Doutor João Batista. Pelo que se denota
aqui nesse projeto. Vultoso esse valor de R$ 2.435.000.00 Dois
Milhões Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais. O que eu tenho em
mente é que esse recurso está disponível no cofre do tesouro
municipal. E, o que nós estamos aqui aprovando é apenas uma
adequação contábil, ou seja, na gestão passada esse dinheiro não foi
contabilizado. Então, depois, Senhor Líder do Prefeito, eu já pedi e
gostaria de estar posicionando dessa forma para que também a
população entenda que foi uma falha do Governo Executivo anterior e
que nós temos já a disponibilidade desse recurso de dois milhões
quatrocentos e trinta e cinco que seria de um convênio para
aquisição de insumos na área de informática de um modo geral;
perdão, digo dois milhões quatrocentos e trinca cinco. É uma quantia
que dá para comprar bastante computador com certeza. Dá para trocar
quase tudo. Considerando as várias Secretarias, acho que seria para
trocar todos. Eu gostaria depois de acompanhar esse investimento
nesse setor porque é uma soma significante." Não havendo mais
oradores, o Requerimento é colocado em votação, sendo
regimentalmente aprovado por unanimidade dos Edis presentes.
Prosseguindo com a tramitação, aprovada a urgência e com o Parecer
verbal da Comissão de Justiça e Redação, favorável à livre
tramitação do Projeto de Lei n° 5189/2017, o Senhor Presidente o
coloca em primeira discussão. Usam da palavra os Edis: Fernando
Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 20:36) "Senhor Presidente.
Faço minhas as palavras do Senhor Vereador Hélio Lisse Júnior (PSD).
É mais um erro da gestão passada sobre a questão de não prever em
orçamento. Foi feito convênio com financiamento do Banco Nacional do
Desenvolvimento - BNDES. São mais de dois milhões. É um valor muito
alto para questão de equipamentos e ferramentas. Eu sei que vai ser
usado porque já foi feito o convênio. Agora, estamos apenas
adequando no orçamento. Vamos ter que ficar com esse produto.
Conversei com o Senhor Vereador João Magalhães (PMDB) nós vamos
fiscalizar isso. Realmente, nós vamos ver quando vão chegar. Ver
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onde vão ser comprados esses computadores. O valor é muito alto. E,
já foi feito na administração passada. Infelizmente, vamos ficar com
esse ônus, mas vamos tentar transformar esse ônus em bônus. A gente
vai usar muito bem esses computadores e essas ferramentas desses
dois milhões aí. Muito obrigado, Senhor Presidente!" João Batista

Dias Magalhães: (sem revisão do orador: 2 O : 37) "Senhor Presidente.
Só vou fazer observação usando a mesma esteira dos Senhores
Vereadores Doutor Hélio, Fernando e também dos demais Pares.
Percebe-se que todos estão mais ou menos cientes. Na verdade, o
projeto realmente corrige isso. Nobre Vereador Fernando citou essa
falha do governo anterior de não ter incluído no orçamento de dois
mil e dezessete. Não se pode gastar nem utilizar o recurso sem estar
previsto na peça orçamentária. Já havia até compromisso de
responsabilidade do município em relação ao Banco; sem estar podendo
utilizar esse recurso. Outra correção que eu acho que nós só
precisamos fazer um ajuste das manifestações dos Nobres Pares. Que
não é só para computadores. São várias instalações. São vários
outros tipos de equipamentos necessários a Administração de uma
forma geral. Hoje, nós temos várias Secretarias. Não vou dizer que
estão envelhecidos os aparelhos. Mas precisam ser renovado
sistematicamente. O aparelhamento da Administração necessita num
período muito curto dessa atualização de renovação de peças para que
possa ter agilidade a serviço da população de uma forma geral. São
bem vistos efetivamente o que se vai conseguir através desses
recursos. Eu acho que foi muito bem pautado pelos Senhores
Vereadores Hélio e Fernando que nós fazemos as devidas cobranças
necessárias para saber qual foi o encaminhamento e o resultado
desses recursos através das compras desses equipamentos em favor da
população de uma forma geral. Por isso, a gente entende que esse
projeto é uma importância, mas também de uma responsabilidade muito
grande. Que é um recurso que vem, mas tem que saber muito bem de que
forma gastar em favor da população; e, o Prefeito está
preparadíssimo para isso para fazer através do seu Secretariado."
Selim Jamil Murad: (sem revisão do orador: 20:40) "Senhor
Presidente. Na realidade, nós estamos realmente acertando àquilo que
ficou para traz. No orçamento não previa esse valor. São R$
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2.435.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos e trinta e cinco mil reais).

Um valor grande é muito dinheiro, mas a ideia nossa é realmente

fiscalizar cada momento como é a nossa função de Vereador. Lógico

que, a gente sabe que dentro da informática um mês é muito tempo.

Imagine o tempo que não está sendo poupado nesse momento. Vamos

aprovei tar como deve ser aproveitado o recurso que vem do Banco

Nacional do Desenvolvimento BNDES. Na realidade, nós já estávamos

incluídos quase para pagar juros sobre isso. Aliás, o valor já está

correndo juros. Nós temos que pensar rapidamente como esse dinheiro

seja utilizado e saia dos cofres para aquilo que for necessário.

Muito obrigado, Senhor Presidente!" Antônio Delomodarme: (sem

revisão do orador: 2O : 4O) "Senhor Pres idente . Graça a Deus não deu

tempo para o ex-prefeito fazer essa compra. Está na mão do atual

Prefei to. Com certeza em boas mãos. A partir do dia primeiro de

janeiro de dois mil e dezessete nosso município está em boas mãos. A

população pode ficar bem tranquila porque o dinheiro público vai ser

bem cuidado, zelado e gasto onde será necessário por esse novo

Prefeito." Tarcisio Candido de Aguiar: (sem revisão do orador:

20: 41) "Senhor Presidente. É um alívio ã gente entender que esse

dinheiro foi cooptado em gestão passada. Agora, nós estamos apenas

zelando pelo bom uso do mesmo. Fala-se em erro ou esquecimento, mas

é uma quantia vultosa para esquecer e não colocar no orçamento, isso

é que nos deixa mais triste. Se falassem em cem mil reais que não é

pouco, mas para um município igual ao nosso de Olímpia a gente

pensaria que poderia existir algum erro quanto a isso, mas é um

dinheiro de empréstimo. Significa dizer que foi feito um empréstimo.

Eu penso que é algo que não sej a bom porque eu na minha vida

particular não gosto de fazer. Ocorre que, esqueceram e não

colocaram no Orçamento do município?! Por sorte, nós estamos

arrumando esse problema deixado pela gestão passada e vamos colocá-

los em boas mãos que é de um gestor profissional o nosso Prefeito

Fernando Cunha. E, gostaria de participar dessa Comissão que

fiscaliza. Creio que nós Vereadores além da legislatura a nossa

principal função é sim a fiscalização do bom uso do dinheiro

público. Muito Obrigado!" João Batista Dias Magalhães: (sem revisão

do orador: 20:43) "Senhor Presidente. Na verdade, a fiscalização é
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de todos os Vereadores não existe uma Comissão específica. É que eu

conversando com o Doutor Hélio e o Fernando nós trocamos ideias a

respeito disso, mas isso é específico aos dez Vereadores da Casa que

pode exercer esse papel de fiscalização na utilização desses

recursos./I Flávio Augusto Olmos: (sem revisão do orador: 20:43)

"Senhor Presidente. Dois Milhões é muito dinheiro deixado pela

gestão passada e muito criticada. Vamos parar de criticar a gestão

passada. O dinheiro está aí, se não está bom devolve então; poxa!

Tudo é a gestão passada?! Não estou defendendo o Geninho, mas, ele

deixou o dinheiro, não está aí?! Era muito para computador, vai ter

muito para computador e vai dá até para comprar impressora, mas, o

dinheiro está aí! Vamos votar! Deixa o dinheiro para bom uso, por

que dar o mau uso lá?! Para de criticar o passado, vamos ver o

presente, nós temos quatro anos para fazer o melhor." Hélio Lisse

Júnior: (sem revisão do orador: 20:44) "Senhor Presidente. Flávio é

admirável saber que entrou dois milhões no cofre. Não sei por quais

cargas d ' águas que não se declarou, contabilizou e disponibilizou.

Mais grave disso é que a conta já está vencendo. Nós Vereadores cabe

à fiscalização, sendo Convênio é verba carimbada e não pode ser

desviada ou tirar a finalidade da compra desses equipamentos que

constam no Convênio." Flávio Augusto Olmos: (sem revisão do orador:

20:45) "Senhor Presidente. Senhor Vereador Hélio então está

defendendo o governo passado. Quando é verba do Banco Nacional do

Desenvolvimento BNDEStudo é com nota, concorda? Foi montado

proj eto e deve ter liberado lá." Hélio Lisse Júnior: (sem revisão

do orador: 20:45) "Senhor Presidente. Senhor Vereador Flávio. Sim!

Mas o que estamos fazendo hoje é trazer esse dinheiro para a

realidade, ele era um dinheiro fantasma, até, ontem, não tinha uma

contabilidade; é inacredi tável !" Flávio Augusto Olmos: (sem revisão

do orador: 20:45) "Senhor Presidente. Senhor Vereador. Taca lá no

Banco que você vai ver se não vai dar pau... Olha! Eu montei uma

Empresa e comprei (100 cem) frízer. O Banco Nacional do

Desenvolvimento (BNDES)foi lá justificar e estava sem frízer; e, eu

tive que pagar. Então, a gente vai ter que justificar isso também;

tá! Onde está esse dinheiro?! Vamos fiscalizar mesmo, com certeza!"

Tarcisio Candido de Aguiar: (sem revisão do orador: 20:46) "Senhor
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admiro.Presidente. O Senhor Vereador Flávio é empresário
Você pegou empréstimo para comprar frízer. Empréstimo seu, do seu
dinheiro que você vai pagar. Só que, estamos com dois milhões e
quatrocentos mil. Nós todos. Toda a sociedade de Olímpia vai pagar
juro e não pode usar o dinheiro. O dinheiro estava sem rubrica e é
esse o problema. Se fosse seu o dinheiro e gastou do jeito que você
quiser, você é o dono da sua Empresa. Agora, o Prefeito não é o dono
da cidade. Ele tem que colocar o dinheiro que ele pega de empréstimo
no orçamento do ano seguinte. Então quero lhe dizer uma coisa,
Flávio, nós estamos arrumando um erro sim. Um erro que a população
de Olímpia já está pagando juros, mas nós não podemos até hoje usar
o dinheiro. Você está pagando uma coisa que você ainda não usou.
Agora, se você acha que é correto eu não acho." Flávio Augusto
Olmos: (sem revisão do orador: 20:47) "Senhor Presidente. Tarcísio,
eu não estou achando correto. O dinheiro está lá e tem que ser
usado, mas se não está contente com o dinheiro devolve?!" Selim
Jamil Murad: (sem revisão do orador: 20:47) "Senhor Presidente. Na
realidade, já está assinado com o Banco Nacional do Desenvolvimento
- BNDES. Realmente, seria fácil se pudesse devolver. A função nossa,
como a função desta Casa. Nós temos o peso e as medidas e cada um
tem as funções específicas. O Executivo vai colocar o projeto. Por
isso, existe o veto do Executivo. E, nós estamos aqui para legislar.
Infelizmente, nossa legislação vai até certo ponto. Infelizmente, o
poder de quem executa é maior do que o nosso. Contudo, eu acho que o
projeto já está assinado. Nós só vamos acertar a situação e vamos
aproveitar esse dinheiro." Flávio Augusto Olmos: (sem revisão do
orador: 2 O: 48 ) "Senhor Presidente. Com certeza, vamos ter de
primeira todos os equipamentos de informática." Hélio Lisse Júnior:
(sem revisão do orador: 20:48) "Senhor Presidente. Ao Senhor
Vereador Flávio dizer que queria complementar. É o seguinte:- Às
vezes, seria melhor até devolver. Nós até falamos nisso, mas não tem
condição, porque o Administrador atual, eu sei lá se ele tinha
nessas condições isso como prioridade. Você está certo! Se pudesse
devolver, mas não pode!" Não havendo mais oradores, o Projeto entra
em primeira votação, sendo na forma regimental, aprovado por
unanimidade dos Edis presentes. A seguir, em regime de urgência, o
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Senhor Presidente solicita os Pareceres verbais das Comissões de
Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras,
Viação e Transportes; Legislação Participativa; e de Educação,
Esporte e Cultura. Com os Pareceres verbais e favoráveis dos
membros das referidas Comissões, o projeto é colocado em segunda
discussão. Não havendo oradores, em segunda votação, sendo na forma
regimental, aprovado por unanimidade dos Edis presentes no plenário.
Dando sequência à tramitação do Projeto, em regime de urgência, e
com o Parecer verbal e favorável dos membros da Comissão de Justiça
e Redação, conforme determina o Artigo 205, do Regimento Interno, o
Senhor Presidente, nos termos do artigo 268, do mesmo diploma legal,
declara o projeto de Lei n° 5189/2017 aprovado em Redação Final.
Dando continuidade aos trabalhos, com os Pareceres verbais e
favoráveis dos membros das Comissões de Finanças e Orçamento; Ação
Social e Econômica; Urbanismo, Obras, Viação e Transportes;
Legislação Participativa e de Educação, Esporte e Cultura, entra em
segunda discussão, o Projeto de Lei n° 5177/2017, avulso n° 09/2017,
de autoria do Executivo, que ficam definidos como obrigações de
pequeno valor, no âmbito do Município da Estância Turística de
Olímpia/SP, para fins do artigo 100, § 30 da Constituição Federal e
do artigo 87, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias,
os débitos judiciais equivalentes ao teto de benefícios do Regime
Geral de previdência Social e dá outras providências. Usam da
palavra os Edis: Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 20:52)
"Senhor Presidente. Nós estamos aprovando aqui uma lei que dá
autonomia ao Poder Executivo para que nas pequenas ações no teto de
até cinco mil reais não serã . preciso mandar para a Câmara. São
indenizações judiciais que além do 'valor do débito que é o principal
e mais juros, correções e os acréscimos não podem passar desse teto.
Nós estamos dando autonomia para que as pequenas indenizações
jurídicas aconteçam e que o Prefeito possa resolver e não ser
preciso passar por esta Câmara toda vez que tiver que fazer essa
indenização ou pagamento judicial. Então, Senhor Líder do Prefeito,
esse projeto desde que haja limite é ótimo." João Batista Dias
Magalhães: (sem revisão do orador: 20:53) "Senhor Presidente. O
Senhor Vereador decorreu muito bem sobre o mérito do projeto. Já de
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pleno conhecimento dos Nobres Pares e agora aos demais presentes em
nossa galeria e ao público em geral. Agora, o projeto ganha
conhecimento pleno. Com certeza a votação sequencial fará aquilo que
desejamos para o município de Olímpia." Não havendo mais oradores,
o Projeto de Lei n° 5177/2017 é colocado em segunda votação, sendo
na ~orma regimental, aprovado por unanimidade. A seguir, nos termos
do Artigo 268, do Regimento Interno desta EdiIidade, o Senhor
Presidente declara o Projeto aprovado em Redação Final.
Prosseguindo a presente sessão, o Senhor Presidente usa da palavra
para comunicar que de acordo com o Artigo 165 do Regimento Interno,
a Senhora Flávia Perpétua Ribeiro Fonseca se inscreveu para fazer
uso da TRIBUNA LIVRE para discorrer sobre Segurança Pública. Ato
contínuo, solicita aos Senhores Vereadores Antônio Delomodarme e
João Batista Dias Magalhães para que acompanhem a Ilustre
Representante Senhora Flávia Perpétua Ribeiro Fonseca para suas
explanações. A Senhora Flávia Perpétua Ribeiro Fonseca assume a
tribuna e faz seu pronunciamento. A seguir, agradece a todos e se
retira do Plenário. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, "Sob a Proteção de Deus", e atendendo aos Requerimentos
números 80 e 87/2017, de autoria do Vereador Antônio Delomodarme e
91/2017, de autoria do Vereador Flávio Augusto Olmos declara
encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, em Homenagem
Póstuma a memória das Senhoras Neusa da Silva e Rufina Alves da
Silva Vazão e do Senhor Laércio Antônio

José EU
Primeiro

que lida econstar,
assinada da Mesa.-.

SESSÃO ORDINÁRIA DA: PRIMEIRA S
SÉTIMA LEGISLATURA DA cÂMARA MUNI C

TURÍSTICA DE OLÍMPIA, REALIZADA NO DIA SEIS DE
E DEZESSETE ÀS DEZENOVE HORAS.

DOIS MIL

Aos seis dias do mês de março do ano de
dois mil e dezessete, às dezenove horas, sob a Presidência do Senhor
Vereador Luiz Gustavo Pimenta, Presidente da Câmara Municipal da


