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a Proteção de Deus", e atendendo ao Requerimento número 150/2017,
de autoria do Vereador Selim Jamil Murad declara encerrados os
trabalhos da presente Sessão Ordinária, em Homenagem Póstuma a
memória do Senhor Ângelo Antônio Nespolo. Do que, constar,
foi lavrada presente Ata, achada e, vai
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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA,
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE OLÍMPIA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL
E DEZESSETE ÀS DEZENOVE HORAS.

Aos três dias do mês de abril 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 Diretora: Vice-Presidente, Vereador Selim Jamil
Muradi 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 Tarcísio Cândido de Aguiar. Realizou-se a
Sétima 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 Hélio Lisse Júnior para que
proceda alei tura de um trecho do Santo Evangelho. A seguir,
todos de pé, é entoado o Hino à Olímpia. Iniciando os trabalhos,
o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário que proceda a
leitura das Ementas dos Projetos constantes do expediente.
Projeto de Lei Complementar n° 230/2017, avulso n° 38/2017, de
autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração do Artigo 101
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de 16 dee seu Parágrafo Único, da Lei Complementar
dezembro de 2011, que dispõe sobre o novo
Município de Olímpia e dá outras providências.

Diretor do
o projeto é

encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei n°
5196/2017, avulso n° 39/2017, 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. Dando
continuidade aos trabalhos, são lidos pelo Senhor Primeiro
Secretário,
Presidência,

aprovados pelo Plenário, ou deferidos pela
conforme o caso, os seguintes requerimentos:

172/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Cândido de Aguiar.
174/2017, de autoria do Vereador José Elias Morais. 175, 176,
177 e 178/2017, de autoria do Vereador Antônio Delomodarme. 179,
180, 181, 182, 183, 187, 188, 189 e 190/2017, de autoria do
Vereador Flávio Augusto Olmos. 185/2017, de autoria do Vereador
João Batista Dias Magalhães. 191/2017, de autoria do Vereador
Selim Jamil Murad. Esgotados os Requerimentos, passa-se a
leitura do resumo das Indicações. Nos termos do artigo 30, 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
cabíveis, pois já haviam sido deferidas pela Presidência: 177,
178, 179, 192, 193 e 194/2017, de autoria do Vereador Selim Jamil
Murad. 180/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Cândido de
Aguiar. 181/2017, de autoria do Vereador Fernando Roberto da
Silva. 182, 187, 188, 189, 190 e 191/2017, de autoria do
Vereador Flávio Augusto Olmos. 183, 184, 185 e 186/2017, de
autoria do Vereador Hélio Lisse JÚnior. Esgotadas as matérias
constantes do Expedient~, 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:
19:08) "Senhores Vereadores. Saudações. Quero agradecer aos
Senhores:- Fernando Cunha, Prefeito Municipal; Doutor Fábio
Martinez, Vice-Prefeito; Luiz Martin Junqueira, Secretário de
Obras; Doutor Edilson De Nadai, Jurídico, Secretário de Gestão e
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Planejamento. Todos sabem, eu sou Presidente do Olímpia Futebol
Clube. Início de temporada, aventureiros propuseram nova gestão e
investir financeiramente no Olímpia FC. Infelizmente, só promessa
e aventura, não eram parceiros, mas, sim, aventureiros e
oportunistas que não amam a cidade e nem ao Olímpia Futebol
Clube. Todos aqui sabem que para tocar futebol profissional são
necessárias três coisas: 10 Dinheiro, 20 Dinheiro e 30 Dinheiro
também. E esse tsunami, vulcão e tornado que passou com essas
promessas ao Olímpia FC, infelizmente, não deram certos e a gente
pôs pra correr. E como no futebol profissional é preciso muito
investimento a gente ficou a ver navios. Mas, o Prefeito
municipal, não com verba pública, mas, com influência política
dele e do vice (Doutor Fábio), Luiz Junqueira e Doutor Edilson De
Nadai estenderam as mãos ao Olímpia Futebol Clube, em particular,
a minha pessoa que estou presente. Nós vamos vencer está parada
financeiramente no Olímpia FC que está liderando no Campeonato.
Nós estamos em primeiro lugar. E, por três vezes, já passou em
Rede Nacional na Rede Vida de Televisão. É um time que chama
atenção no Estado de São Paulo e do Brasil. Agradeço a Empresa
PACAEMBU que vai ser a patrocinadora Master do Olímpia FC. E isso
foi conseguido através dessas quatro pessoas. Mais uma vez ...
Obrigado, Prefeito Fernando Cunha! Obrigado, Vice Prefeito
Doutor Fábio Martinez! Obrigado, Luiz Junqueira! Obrigado, Doutor
Edilson De Nadai! Agradeço por estenderem as mãos a este
Presidente. Como diz o velho ditado: "Parceiro é Parceiro!". E,
eu quero agradecer de coração: "Deus, abençoe a todos eles!"."
Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 19:13) "Senhor
Presidente. Saudações. Indicação, de minha autoria, encaminhada
ao Senhor Prefeito. Peço apoio de todos os Senhores Vereadores.
Do Senhor Vereador Doutor João Magalhães, Líder do Prefeito nesta
Casa, e aos Senhores Vereadores, representantes do bairro Santa
Ifigênia, Senhor Vereador Luiz Antônio Ribeiro, Luiz do Ovo, e
Senhor Vereador Flávio Augusto Olmos. Aqui presente a família do
Senhor Waldomiro Lima de Aragão, mais conhecido por Demá Canuto.
No início deste ano, mês de janeiro, Demá passou por
dificuldades. Infelizmente, perdeu sua filha. Nós, como
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Ondehomenagem, havíamos pedido aos moradores daquele
existe a Rua A e Rua B. Para que dessem nomes
contribuíram ali com aquela região. Eu achei mais do que justo a
gente fazer homenagem a pessoas simples e humilde. Pessoas que
não deram terra para Olímpia para construir, mas pessoa que
ajudou muito naquele bairro. Pessoa que foi uma boa mãe e boa
filha e contribuiu muito. Infelizmente, o câncer a levou. Ela
lutou durante sete anos. Foi uma pessoa que eu tenho certeza de
que é merecedora de dar o nome a essa Rua B. Uma homenagem deste
Vereador e peço o apoio de todos. Vou fazer breve leitura de sua
biografia, Adriana Cristina Aragão, brasileira, nascida dia
15/06/1976 na Santa Casa de Misericórdia, em Olímpia Estado de
São Paulo. Pertencente a uma família de três irmãos: Suzana, Luiz
Carlos e Suziane. É filha de casal de moradores do bairro Santa
Ifigênia. Sendo seu pai Waldomiro Lima de Aragão, mais conhecido
como Dema Canuto, morador há cinquenta e nove anos no bairro. E,
sua mãe Maria Silva Aragão moradora do bairro desde as datas
mencionadas. Adriana é o que podemos chamá-Ia de exemplo de força
e determinação. Ela casada com André Luiz Barbosa no dia
25/01/1997. Filhos:- João Vitor, Julia, André Matheus, Liliane. É
mãe absoluta, amável e guerreira. Sempre preocupada com a
educação e bem estar dos filhos e mantendo sempre presente na
vida dos mesmos. Foi Dona de Casa por alguns anos. Por
necessidade, após sua operação, foi buscar emprego do qual lhe
trouxe muitas alegrias e satisfações. Porém, esse foi o momento
em que tudo mudou. Adriana, conhecida como Adri, descobriu
através de diagnósticos de que se vale ao médico do Hospital de
Tratamento de Câncer de Barretos que estava doente. Câncer de
mama. A partir daquele momento, começou travar uma luta muito
grande e difícil contra o câncer. Foram sete anos de esperança e
sempre se mantendo firme, confiante e disposta a enfrentar os
problemas que estavam surgindo. Todos foram vencidos. Câncer:-
fêmur e ovário. Ela sempre se mantendo confiante e disposta a
viver. Disso ela gostava muito. Nunca se abateu com a doença. Nem
percebia que ela passava por momento tão difícil. Corria muito,
brincava e mostrava uma vida bela. Mas, pior ironia do destino.
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No dia 15/11/2016. Os médicos começaram a dizer que o fim estava
próximo. A doença estava em estágio avançado. Câncer no fígado.
Estava disposta a enfrentar porque Deus estaria com ela sempre
dando força para suportar esse momento tão delicado e triste. A
partir, desse momento, Adriana resolveu ficar ao lado da família.
A família sempre esteve ao seu lado dando amor, carinho e todo
apoio. Dessa forma, se manteve pronta para ser entregue às mãos
de Deus. Era uma pessoa admirável que não reclamava dos
tratamentos e não demostrava desespero. Com muita fé acreditava
na cura do câncer, mas não sabendo que esse dia estava próximo.
Dia três de janeiro de dois mil e dezessete, às três e trinta da
madrugada, terça-feira, nossa querida Adriana partiu. A seu
redor, seu pai e irmãos. Assim, era à maneira da qual, tanto
desejava. Por isso, Senhor Presidente, solicito uma salva de
palmas. Muito obrigado! /I Flávio Augusto Olmos: (sem revisão do
orador: 19:19) "Senhor Presidente. Saudações. Cumprimento o
Senhor Vereador Fernando por essa bonita homenagem e dizer que
este Vereador assina junto essa Indicação ao Prefeito Fernando
Cunha. Ao Senhor Dema meus respeitosos cumprimentos e muito
obrigado pela sua presença hoje nesta Casa. Senhor Presidente.
Fiz indicações: Construção de canaletas na Av. Cândido Bruniera,
bairro, Santa Efigênia. Outra Indicação é sobre a Imprensa
Oficial, mais ou menos, tem um gasto anual de oitenta e quatro
mil reais. Com certeza esse dinheiro pode ser investido em outra
coisa. E ser Imprensa Oficial online. Também solicitei verba a
Deputado Estadual para investimento no Campo do Japonês, Novo
Olimpinha. Quero agradecer e parabenizar ao Guto Zanette,
Secretário Municipal de Governo por providenciar todos os
documentos necessários para que este Vereador possa solicitar ao
Programa de Governo: - 100% Esporte Para Todos - a instalação em
nosso município de Pistas de Skate e Campo de Futebol Society.
Amanhã, estarei em São Paulo fazendo o protocolo e acredito que a
chance desse pedido ser atendido é muito grande. Também fiz
Indicação solicitando construção de Praça no Jardim Harmonia. Vou
entregar esse documento ao Deputado Rodrigo Garcia Deputado mais
bem votado em Olímpia nos últimos três anos. Senhor Presidente,
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19:22) "Senhor Presidente. Saudações. Gostaria, brevemente, de
falar da Beneficência Portuguesa. Eu fui convidado a comparecer
quinta-feira e assisti uma cena desagradável. Pessoalmente,
constatamos que aquilo foi depredado. Cenas que, quem lá
compareceu viram que pias de granito e inox que existiam da época
da Secretaria foram retiradas, medicamentos com data de validade
vencida, prontuários que se espalham pelo chão... Uma bagunça! O
que me deixa feliz, nesse caso da Indicação de Tombamento, a
Prefeitura dá sinais que querem a Beneficência para continuar na
área da saúde. O que também é uma coisa gratificante. Senhor
Presidente. Só vou fazer uma alusão. Nós tivemos uma conversa com
o Guto, Gustavo Zanette, Secretário, Secretaria Municipal de
Governo. Nós pontuamos aqui na Tribuna: "Decreto que, prefeito dá
uma canetada e resolve o problema de urbanismo da cidade,
fracionamento, sem passar pelo crivo da Câmara Municipal é uma
coisa muito autoritária". E, aí esse projeto, volta a Câmara para
sua participação na discussão. Parabéns, pela iniciativa do
Prefeito e sua equipe! Senhor Presidente. Nós fizemos algumas
Indicações: Consertos de vias públicas, iluminação. E, a

Indicação para nomenclatura de via-pública ou Praça a uma pessoa
já falecida que está ligada diretamente a Beneficência
Portuguesa. Doutor Custódio Ribeiro de Carvalho. Quem lembra um
pouco do passado desta cidade vai recordar o tanto que esse
médico foi importante para a sociedade e quantas pessoas nasceram
pelas mãos do Doutor Custódio. Senhor Vereador, Doutor Selim,
dizem que, naquela época, esse médico era diferenciado. Médico
que tinha visão para o futuro naquele tempo em que a medicina era
amarrada com linguiça. Mas, gostaria de deixar aqui que, através
de Indicação ao Senhor Prefeito, que o Doutor Custódio seja
lembrado numa Praça Pública ou numa das ruas da cidade. Pessoa do
passado, mas, possuía um diferencial a mais em nossa cidade.
Muito obrigado!" João Batista Dias Magalhães: (sem revisão do
orador: 19:26) "Senhor Presidente. Saudações. Rapidamente, quero
falar do Requerimento N° 185/2017 Autoria deste Vereador. Há
quinze anos, mais ou menos, fizemos um trabalho com o Deputado
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Marcelo Bueno. Conseguimos trezentos mil reais para construir o
Pronto-Socorro ao lado da Santa Casa de Misericórdia. Hoje,
quando você passa pela Santa Casa vê o prédio sendo usado por uma
Unidade de Assistência Médica Hospitalar, que é uma das maiores
do Brasil, ocupando o prédio que foi construído com recurso
público. De uma forma geral, deveria ser utilizado para atender a
população do município de Olímpia. Nós não podemos concordar com
isso. Assim, somando essa minha indignação e a do Senhor Vereador
Antônio Delomodarme, Niquinha. Igualmente, assinou junto comigo
esse requerimento. Dessa forma, Nós questionarmos a Diretoria da
Santa Casa do por que fechamento do Pronto-Socorro Municipal de
Olímpia. E, essa destinação que foi dada a uma Empresa
particular. Nós queremos que o Pronto-Socorro volte a atender a
população de Olímpia. E, essa Empresa Médico-Hospitalar que é uma
das maiores do Brasil que possa construir em outro prédio ao lado
da Santa Casa para atender seus conveniados e associados. Nós não
entendemos porque o Pronto-Socorro que hoje deveria atender a
população de uma forma geral na urgência e emergência e poderia
facilitar a entrada do paciente que é a pessoa necessitada mais
rapidamente no Hospital. O próximo de Olímpia, até a data de
hoje, fechado pelo governo anterior sem acesso através do Pronto-
Socorro. Nós queremos a resposta. E, em breve, dependendo da
forma como eles vão se manifestar. Nós iremos tomar medidas
cabíveis, legais e justas para que o Pronto-Socorro da Santa Casa
de Misericórdia construído com recurso público seja devolvido
para atender a população, de uma forma geral, da cidade de
Olímpia. Por enquanto, é essa a nossa manifestação para está
noite." José Elias Morais: (sem revisão do orador: 19:29)
"Senhor Presidente. Saudações. A Empresa FERRASA ENGENHARIA Ltda.
Cumprimentá-Ios pela ousadia de montarem o Parque Aquático Hot
Beach. Foram três anos construindo. E, já vai inaugurar uma parte
nesta sexta-feira. Os Diretores Sergio Ney, Fernando Mathias,
Diego Ferrato, Manoel Carlos e proprietários Newton Ferrato e
Flávio Batista Santana. Ao Senhor Vereador Doutor Selim, dizer
que a gente fica muito feliz por saber que quem iniciou esse
projeto de Parque Aquático em Olímpia foi o Senhor Benito
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dosBenatti. Talvez, fazer uma estátua em frente ao
Laranjais, ou na entrada, de Olímpia para homenageá-Io vai ser
pouco. Mas, fico muito feliz! Saber que o Grupo FERRASA
ENGENHARIA Ltda. Aqui em Olímpia está Investindo trinta milhões
no turismo. Inicia com cento e cinquenta colaboradores diretos e
mais cinquenta indiretos que somam duzentas pessoas trabalhando
naquele local. Dizer também que, vêm mais Empreendimentos por aí.
Já iniciou a fundação do Hot Beach Suítes. São mais de quinhentos
apartamentos. Então, a gente fica muito feliz! Nesses dias, eu
brinquei com Flávio dizendo: "Doutor Flávio, o Senhor é maluco
né?" Sabe por quê? Porque não é fácil. Nós que estamos sempre lá.
A minha Empresa é fornecedora de mármore e granito. A gente lá vê
a loucura que é aquilo ali. Quero mais uma vez agradecer. E,
dizer que, Deus colocou Fernando Cunha, nosso Prefeito, em
Olímpia para que possa continuar a ajudar esses investidores
nesta cidade de Olímpia. Como diz Niquinha:- "Fernando é
Parceiro". Eu acho que, teve vários prefeitos em Olímpia.
Fernando Cunha vai ser diferenciado! Está é minha opinião! Eu
acho que ele vai ser um dos melhores Prefeitos que já passou por
aqui. Eu sei que todos os prefeitos colaboraram. Mas, eu acho que
agora é a hora de ser um prefeito do perfil de Fernando Cunha,
Engenheiro / Empresário, em quem, realmente, todos esses
investidores que estão investindo em Olímpia possam ter
confiança; não só no Prefeito, também nesta Câmara de Vereadores.
Eu acredito que esta Câmara de Vereadores está de Parabéns!
Agradeço a todos que estão aqui presentes. Faz tempo que não via
a presença de tanta gente também na assistência das dependências
da galeria desta Casa. Aproveito para cumprimentar e agradecer a
todos. Boa Noite!" Assume a presidência o Vereador Selim Jamil
Murad. Luiz Gustavo Pimenta: (sem revisão do orador: 19:34)
"Senhor Presidente. Saudações. Deixar registrado, nesta Casa, na
quinta-feira foi realizado a eleição da nova Provedoria da Santa
Casa. Gustavo perroni, nosso Assessor Legislativo desta Casa,
assumiu a provedoria Provisória, inclusive, já publicada pela
impressa. Hoje, pela manhã, foi eleita a Diretoria Provisória.
Composta pelo Gustavo Mathias Perroni - Provedor. Silvio Roberto
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Pelegrini, Diretor Tesoureiro. José Roberto Barosi Diretor
Administrativo. São três Diretores porque essa nova Diretoria é
interina. No Conselho Fiscal: Alair Faria Oliveira. Ligia Faria
de Lima Velho I Flávio Roberto Bachega. Então são esses os que
estão à frente da Santa Casa. Também foi contratado o Edmilson
Gotardi Administrador. Quero deixar registrado os meus
agradecimentos e parabenizar a antiga Diretoria: Provedor Mário
Montini. O Administrador era o Nivaldo. Fizeram um trabalho de
Excelência na Santa Casa. Agora I os tempos são outros. Nós
precisamos de envolvimento maior da sociedade olimpiense em prol
a Santa Casa. A Santa Casa é da população. A Santa Casa não é de
ninguém. Ela é da população olimpiense. Então I eu peço apoio ao
nosso amigo Gustavo perroni, Provedor Interino. Então, eu peço ao
pessoal tornar-se-á sócios da Santa Casa para ter direito a voto
e futuramente formar uma Diretoria. Para issol procurem o
Gustavol ou todos os Membros I dos quais já relacionei aqui.
Deixar I mais uma vez I um abraço ao Mário e ao Nivaldo. Eles
tiveram o momento deles e fizeram um bom trabalho. Agora I os
tempos são outros. Por outra, a questão da Beneficência
Portuguesa. Eu tenho acompanhado aqui o que falou o Senhor
Vereador Hélio. Eu só estou vendo com um pouco de cuidado essa
questão. A Beneficência Portuguesa é Entidade privada que tem seu
Estatuto. EI tem uma demanda com a Prefeitura. Então, se o
município inserir ali algum tipo de recurso ou convênio terá que I

previsto no Orçamento I passar por esta Casa. Eu vou deixar para
falar aqui I caso Berief Lcênc í.a , no momento oportuno. Eu quero
agradecer a atenção de vocês e a presença de todos. Boa Noite! I'

Reassume a Presidência o Vereador Luiz Gustavo Pimenta. Selim

Jamil Murad: (sem revisão do orador: 19:38) "Senhor Presidente.
Saudações. Ainda em relação à Santa Casa, eu acho que nós da
Câmara Municipal seria de bom alvitre ouvir dos Diretores os
fatos que ocorreram na épocal inclusive, Secretária de Saúde do
município para que não fique essa situação tumultuada. Ao Senhor
Vereador Gustavo dizer que estamos às ordens no que for
necessário. Todos sabem que, nesse período de transição da
provedoria é um negócio difícil em termos de aplicativo, mas
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sempre podemos ajudar em alguma coisa. No que for possível, nós
estamos dispostos a ajudar. Indicamos a instalação de Feira de
Artesanato na Praça da Matriz São João Batista. É extremamente
importante que, possamos ter alguma coisa para oferecer aos
nossos turistas, inclusive, aos nossos artesãos para que eles
possam comercializar e apresentar aquilo que é importante para
eles e para as pessoas em geral. Também, estamos solicitando
placa de trânsito nas proximidades das Escolas. Os perueiros que
transportam estudantes têm dificuldades em pegar as crianças no
horário de saída das Escolas. As crianças atravessam na frente,
inclusive, pode provocar acidentes. Também solicitamos
treinamentos a professores da Rede Municipal para atendimento de
primeiro Socorros. É uma coisa que não é difícil fazer. A gente
pode até dispor-se para ajudar . Nós temos o SAMU com grande
experiência a respeito. Solicito instalação de Cobertura dos
Pontos de Ônibus Circular no Jardim Morada Verde e Jardim
Harmonia. E uma série de Indicações. Agradecer ao Deputado Paulo
Pereira, PauLd.nho da Força, que tem uma força sindical muito
grande. Deputado Paulo conseguiu verba no valor de duzentos e
cinquenta mil reais. Essa verba não poderá ser aplicada
imediatamente porque a Administração anterior disponibilizou
todos os recursos que nós tínhamos para reforma das UBS Unidade
Básica de Saúde. Como as reformas já estão concluídas. Nós vamos
redirecionar essa verba para que possamos fazer custeio de saúde.
Muito Obrigado!" Tarcisio Candido de Aguiar: (sem revisão do
orador: 19:41) "Senhor Presidente. Saudações. Com tristeza que,
lemos no Jornal o que vimos lá na Beneficência Portuguesa. Além
da balburdia, havia medicamentos, vitaminas, com data de validade
vencida foram jogados fora. Centenas de documentos com referência
ao atendimento de olimpienses expostos ao tempo, mas deveriam
estar guardados pelo prazo de cinco anos. Em outra oportunidade,
já falei sobre esse descaso com a sociedade. Novamente, vou
falar. A palavra correta sobre o que a gente viu e agora está
publicada na Folha da Região e divulgada pelo jornalismo
televisivo da nossa região é um descaso com a sociedade de
Olímpia. Todos nós pagamos pelos materiais, radiologia, que foram
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jogados fora. Todos tem que ter privacidade daqueles documentos
da Secretaria que foram expostos, mas que deveria preservar esse
material. Ao Prefeito Fernando Cunha agradecer o empenho e
rapidez pela retirada desse material e limpeza daquele local. O
que restou daquela Secretaria me deixou muito triste. Parabenizo
o Prefeito Fernando Cunha que devolve a esta Casa Legislativa o
que de fato é competência dela. Conforme giza a Constituição
Federal no Artigo 32. Então, muito obrigado Prefeito Fernando
Cunha pela sua seriedade e por deixar que a Câmara Municipal de
Olímpia faça o papel que a Constituição Federal diz que é dela.
Também parabenizo aos jovens Demolay pelo seu Dia Internacional,
Nacional e Municipal. Parabéns ao trabalho que vocês fazem. É uma
honra poder receber vocês hoje nesta Casa e o que muito nos
enobrece. No Caso Santa Casa nós temos lá novo Provedor que é o
Gustavo perroni. Desejar a ele que Jesus lhe abençoe e que ele
tenha um carinho com a Santa Casa e com todos os doentes que por
ali passam. Nós sabemos que a pessoa ao entrar na Santa Casa
entra por necessidade. Ninguém entra ou vai a um estabelecimento
de recuperação ou estabelecimento hospitalar porque vai passear,
mas, realmente por necessidade. E nesse momento, essa pessoa está
muito mais frágil do que no normal de sua vida, Então Gustavo
Perroni, desejo que Jesus te abençoe e que você tenha muito
carinho com essa causa. Concluo, agradecendo ao Secretário de
Turismo que pegou duzentas e quarenta e seis vagas na Usina e
trouxe para o Banco de Emprego aqui da nossa cidade. E, está
trazendo esse Curso Técnico que o Ministro de Turismo liberou a
ETC. Ele está recorrendo para trazer cem vagas para o nosso
município. Parabéns ao Salata nosso Secretário de Turismo. Muito
obrigado!" Não havendo mais oradores nos três minutos
regimentais, passa-se, ao tempo das Lideranças. Usam da palavra
os Vereadores: Antônio Delomodarme: (sem revisão do orador:
19:49) "Senhor Presidente. Comentei aqui, se não me falha a
memória foi na última Sessão, a respeito da Feira Livre da
Avenida Andrade e Silva. Falei com o Prefeito que nesse local
atrapalha todo o trânsito que vem da Washington Luiz. Traz um
transtorno para quem mora naquela região da cidade. Eu jamais



quero acabar com a Feira Livre. Eu sei o
para defender o pão de cada dia. Então não quero acabar com a
feira livre, simplesmente, arrumar um local adequado onde os
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feirantes possam trabalhar tranquilos sem ninguém estar
reclamando. Eu dei a sugestão de fazer a Feira Livre ao lado da
Igreja São Benedito. Enquanto recupera o piso asfáltico daquele
local conhecido por buracão. Ali vai ser recuperado o piso e
construção de arquibancadas até para desfile de Carnaval e
Folclore. Quando não houver desfile os feirantes ali se instalem
e trabalhem dignamente. Eu não quero acabar com a Feira. Em
Olímpia além desse trabalho na Feira também oferece muitas
oportunidades de empregos a população. Para concluir, naquele
terreno da horta do japonês havia uma mina d;água. Parece que foi
comprado por Empresário. A população está reclamando que vão
entupir a mina. Vão desaparecer com ela. Eu acho que deveríamos
sensibilizar os proprietários daquele terreno para que encane
essa mina e conduza essa água para jogar no rio. Assim, a mina
continua e não será aterrada porque um dia a água pode faltar.
Inclusive junto com outro Vereador estamos entrando com um
projeto para reflorestar toda a margem do rio porque um dia a
água vai faltar. Então, gostaria que os proprietários do terreno
pudessem se sensibilizar com isso." Fernando Roberto da Silva:
(sem revisão do orador: 19:53) "Senhor Presidente. Este Vereador
juntamente com o Sindicato onde nós discutimos e decidimos pela
Moção de Repúdio a PEC N° 287/2016. Nós não podemos deixar essa

287/2016 tramitar porque é um retrocesso para o
trabalhador que sempre sonharam que um dia iriam aposentar. Estou
pedindo para todos os Senhores Vereadores para assinarem e peço
votos de todos e apoio porque é uma afronta contra o nosso
trabalhador. Com essa Moção de Repúdio nós vamos mostrar que
Olímpia também defende o nosso trabalhador que são pessoas do bem
que sempre trabalharam e que um dia sonha em ter sua
aposentadoria. Então quero dizer que temos que trabalhar para
viver, não morrendo de trabalhar, tem que ter oportunidade de
poder aposentar. Por isso, vamos todos juntos, como diz o slogan:
Diga Não! A PEC 287/2016. Boa Noite. Muito Obrigado!" Flávio
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Augusto Olmos: (sem revisão do orador: 19:56) "Senhor Presidente.
Saudações. Ao Senhor Vereador Fernando quero parabenizar pela
Moção de Repúdio a PEC 287/2016. Eu assinei com você porque
também sou contra. Está complicado para trabalhar e contribuir
para no final não receber nem quarenta por cento do que você
ajudou o Governo nesses quarenta e nove anos. Ao Niquinha dizer
que sobre a Feira Livre com certeza vai ser resolvido isso dai.
Não vai haver problema não. O pessoal vai continuar trabalhando
normal. Ao Prefeito Fernando Cunha nós estamos fazendo Indicações
para tapar os buracos da pavimentação asfáltica, mas dizem que a
Empresa que ganhou a licitação não está cumprindo o papel dela de
entregar. Então a informação que eu tenho é que abriu uma nova
licitação. Pessoal cobra da gente na rua. Acredito que, logo
começa essa operação tapa buraco em nossa cidade. Deixo aqui meu
voto de apoio ao Gustavo perroni. Dirigir a Santa Casa não deve
ser fácil. Mas deixo meu apoio. O que precisar pode contar comigo
aqui. Era isso que eu queria falar. Boa Noite a todos!" João

Batista Dias Magalhães: (sem revisão do orador: 19:59) "Senhor
Presidente. Hoje, iniciou o projeto Cidade Limpa. O município
sempre renova a cada período. É necessário que, se faça porque
precisamos fazer o recolhimento de uma carga muito grande de lixo
e da espécie de lixo jogado nas estradas vicinais. Esperamos que,
a população possa contribuir para diminuir esse mal estar que a
gente tem em alguns pontos da cidade. Por isso, espero que a
população possa colaborar. O Prefeito age muito bem nesse aspecto
fazendo esse projeto Cidade Limpa. Espero que a população possa
contribuir para que tenhamos uma Olímpia mais oxigenada em termos
de Estância Turística. Também estamos destacando que a partir do
dia dez os alunos que viajam para cursar Faculdade em São José do
Rio Preto e Barretos, mais ou menos cento e oitenta e oito
alunos. O Prefeito Fernando Cunha estará contemplando os alunos
para poderem receber auxilio transporte que será feito a partir
do dia quinze. Então são cento e oitenta e oito alunos que
estarão recebendo esses benefícios junto a Secretaria Municipal
da Educação. A questão da Beneficência Portuguesa que os Nobres
Pares já manifestaram aqui. Nós também ficamos estupefatos com
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e momento.esse assunto e com o descaso daquela Secretaria na
Rapidamente, falar da expansão urbana. O Prefeito Municipal está
encaminhando para esta Casa de Lei um projeto de Emenda a Lei
Complementar N° 230/2017. Vai fazer uma correção muito correta e
justa. O governo anterior fazia através de decreto a expansão
urbana do município de Olímpia. Chegou fazer expansão urbana de
um Sítio inteiro, da sua família, isso é algo abominável. O
dispositivo N° 169 da Lei Orgânica do Município de Olímpia.
"Lei municipal estabelecerá, de conformidade com as diretrizes do
plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento,
parcelamento." Então, não se pode fazer esse decreto. É possível
fazer uma varredura, sim! Empresa especializada no município de
Olímpia. A saber: quantos loteamentos foram feitos em Olímpia?
Através de decretos ou de projeto de lei? Cumpre a Lei Orgânica
do Município de Olímpia? Portanto, Parabéns ao Prefeito Fernando
Cunha que retoma a seriedade de fazer as leis aqui no município
de Olímpia com critério e discussão na Casa de Lei ao qual nós
vamos participar. Cria o Conselho Municipal para o

Desenvolvimento Urbano para a nossa cidade. Era essa nossa
manifestação para o dia de hoje. Muito obrigado!" A seguir,
esgotados os Oradores dos três minutos regimentais às
Lideranças, nos termos regimentais, o Senhor Presidente faz uso
da palavra para comunicar o Plenário. Luiz Gustavo Pimenta: (sem
revisão do orador: 20:03) "Senhores Vereadores. Antes de encerrar
o Expediente quero cumprimentar a família da Adriane Cristina de
Aragão. Nosso Secretário de Governo Guto Zanette. Jesus Buzzo,
Presidente, do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município
de Olímpia. Carlos Cesar Pagotto e sua Esposa Renata Remondy
Pagotto. Pai do Victor Hugo Remondy Pagotto. Cumprimento à
família do Senhor Dema Canuto. Cumprimento o Sandro,
aniversariante que é funcionário desta Casa. João Pedro,
Conselheiro do Demolay. Leonardo Cristófalo, Demolay, Hilário
Ruiz de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Bancários, foi
Vereador e Presidente desta Casa, Mariana Machado Regonha,
primeira Princesa das filhas de Jó, Rosana Mantovanell em nome de
quem cumprimento a todos os demais aqui!" Continuando os
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trabalhos, tem início a ORDEM DO DIA. Dando sequência aos
trabalhos, é lido, pela Senhor Primeiro Secretário, o

Requerimento n° 198/2017, que requer urgência para a discussão e
votação do Projeto de Lei n° 5196/2017, Avulso n° 39/2017, de
autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos
especiais.
oradores,

o Requerimento é colocado em discussão. Não havendo
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° 5196/2017, o Senhor
Presidente o coloca em primeira discussão. Usam da palavra os
Edis: Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 20:07) "Senhor
Presidente. Nós estamos aprovando Créditos Especiais. Trata-se de
Emenda Parlamentar que vem destinada para investimento e
aquisição de equipamentos na área de saúde. Na gestão passada
algum Vereador fez esse pedido a algum parlamentar e agora a
Prefeitura está recebendo quase trezentos mil reais. Então é só
para que entendam essa tramitação." João Batista Dias Magalhães:
(sem revisão do orador: 20:08) "Senhor Presidente. Essa Emenda
Parlamentar é oriunda do Deputado Paulo Maluf que destinou
recurso para o município de Olímpia. Toda vez que, o município
recebe uma verba parlamentar que não consta no Orçamento. Nós
precisamos, segundo determinação da própria Lei Especifica, criar
abertura de Créditos Especiais. E esses Créditos Especiais não
constam no Orçamento para o ano 2017. Precisa dessa tramitação
dentro da Câmara Municipal onde nós iremos legalizar o
recebimento do recurso e inclui-Io no Orçamento de 2017. Cuja
destinação já está bem colocada pelo Vereador Hélio destinada
para atender a área da saúde do município de Olímpia. Segundo a
indicativa do Senhor Prefeito Municipal são para fazer aquisição
de equipamentos para todas as UBS do município de Olímpia. Trata-
se de recurso oportuno, necessário e muito bom para o município
de Olímpia para atender as UBS da nossa cidade." Não havendo
mais oradores, o projeto entra em primeira votação, sendo na
forma regimental, aprovado por unanimidade dos Edis presentes. A
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seguir, em regime de urgência, o Senhor Presidente
Pareceres verbais das Comissões de Finanças e Orçamento j Ação
Social e Econômicaj Urbanismo, Obras, Viação e Transportesj
Legislação Participativaj e de Educação, Esporte e Cultura. Com
os Pareceres verbais e favoráveis dos membros das referidas
Comissões, o projeto é colocado em segunda discussão. Usa da
palavra o Vereador: Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do
orador: 20:10) "Senhor Presidente. Doutor Hélio e este Vereador
sempre nós nos manifestamos que não gostamos de projeto em
tramitação de urgência porque não dá tempo de analisar. Só que
essa é uma urgência boa. Por isso meu voto será favorável a esse
recurso no valor de trezentos mil reais para a saúde. Mostrou que
a saúde tem uma deficiência muito grande. Com esse recurso dá
para melhorar o atendimento na área da saúde e a população
merece. Por isso, esse projeto pode contar com meu apoio. Muito
obrigado!" 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°
5196/2017 aprovado em Redação Final. Continuando os trabalhos,
com os Pareceres verbais e favoráveis dos membros das Comissões
de Finanças e Orçamento; Ação Social e Ecoriôm í.ca r Urbanismo,
Obras, Viação e Transportesj Legislação Participativa e de
Educação, Esporte e Cultura, entra em discussão de segundo turno,

o Projeto de Lei Complementar n° 229/2017, Avulso n° 29/2017, de
autoria do Executivo, que dispõe sobre alteração do requisito de
provento do cargo em comissão de Assessor, constante no Anexo VI
- Cargos em Comissão PMO, da Lei Complementar n° 138, de 11 de
março de 2014. Com a palavra, o Senhor Presidente informa, que
nos termos do Parágrafo lI, Inciso IX, do Artigo 47, da Lei
Orgânica do Município e Artigo 184 do Regimento Interno, o
Projeto necessita, para sua aprovação, do voto favorável da
maioria absoluta dos Membros da Câmara, ou seja, seis (06) votos
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dos Edis presentes. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente
informa que o referido Projeto foi aprovado em primeira discussão
e votação de primeiro turno na Sessão Ordinária do dia vinte e
sete de abril de dois mil e dezessete. Não havendo oradores, o
Projeto de Lei Complementar n° 229/2017 é colocado em segunda
votação, sendo na forma regimental, aprovado por 07 (sete) votos
favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Edis presentes no
plenário. Votos contrários dos Vereadores Fernando Roberto da
Silva e Hélio Lisse JÚnior. A seguir, nos termos do Artigo 205
do Regimento Interno desta Edilidade, o Senhor Presidente declara
o Projeto de Lei Complementar n° 229/2017 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°
5190/2017, avulso n° 30/2017, de autoria do Executivo, que
institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e dá
outras providências. Usam da palavra os Vereadores: Hélio Lisse
Júnior: (sem revisão do orador: 20:15) "Senhor Presidente. A
preocupação é saber se essa Comissão constatada aquela situação
se ela poderia intervir ir ao local e fizer uma notificação para
paralização de loteamento clandestino. Temos aqui um artigo que
giza: A Comissão terá um regimento de atuação. Aí que vai
precisar desse poder da interferência na coisa errada ou no
loteamento clandestino. Era essa minha preocupação, mas fico um
pouco confortado porque eu perdi o prazo a Emenda, seria nesse
sentido." João Batista Dias Magalhães: (sem revisão do orador:
20:17) "Senhor Presidente. Tranquilizar o Senhor Vereador Hélio.
Dizer que o Prefeito Fernando Cunha já está preocupado com isso.
Ele revogou o Decreto que o ex-prefeito anterior declarou como
área urbana um sitio de seus pais. Ele revogou porque não dá para
legislar em causa própria. No Artigo 169 da Lei Orgânica: "A lei
municipal estabelecerá, de conformidade com as diretrizes do
plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento,
uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental
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e demais limitações administrativas pertinentes". Então, nós e o
Prefeito Municipal estamos preocupados. Tanto é que está criando
esse Conselho Municipal e já tendo a certeza de que a Câmara
Municipal está entendo seu proposito e sua ideia de criar uma
regulamentação onde a participação da população possa ser
expressa via Câmara Municipal e também por um órgão de Conselho
que possa efetivamente ter poder de decisão. Manda a esta Casa de
Lei justamente uma lei que faz a correção na Lei Complementar n°
106/2011. No seu artigo 111: - O perímetro urbano somente poderá
ser alterado através de lei complementar desde que atendido o
disposto na presente lei e sobre consulta prévia ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano COMUDU que deverá determinar
as zonas e as Ongs que passará a reger essa área. Então o
Conselho Municipal que nós estamos aprovando hoje terá um poder
muito grande e participativo com base na Lei Complementar que
iremos aprovar daqui a uma semana." Hélio Lisse Júnior: (sem
revisão do orador: 20:20) "Senhor Presidente. Ao Senhor Vereador
Doutor João Magalhães solicito aparte. Eu fico um pouco mais
confortável, mas um dos meus Pares aqui vai entrar na composição
porque é reservada uma cadeira para um representante da Câmara?11

João Batista Dias Magalhães: (sem revisão do orador: 20:20)
"Senhor Presidente. Ao Senhor Vereador Hélio quero informá-Io que
Vereador não pode participar do Conselho. A Câmara Municipal vai
ter que indicar alguém que seja de cargo permanente na Câmara
Municipal. E, esse funcionário servidor deverá fazer parte do
Conselho. Vereador não pode participar do Conselho. Então, nesse
aspecto a Câmara Municipal estará representada por um servidor de
cargo permanente. Logicamente que, nós estaremos agindo através
desse servidor do Conselho porque nós temos o papel também de
fiscalização e de satisfação nesse sentido." Não havendo mais
oradores, o Projeto de Lei n° 5190/2017 é colocado em segunda
votação, sendo na forma regimental, aprovado por unanimidade. A
seguir, nos termos do Artigo 268, do Regimento Interno desta
Edilidade, o Senhor Presidente declara o Projeto aprovado em
Redação Final. Dando continuidade aos trabalhos, com os
Pareceres verbais e favoráveis dos membros das Comissões de
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Finanças e Orçamento; Ação Social e Econômica; Urbanismo, Obras,

Viação e Transportes; Legislação Participati va e de Educação,

Esporte e Cultura, entra em segunda discussão, o Projeto de

Resolução n° 254/2017, avulso n° 15/2017, de autoria da Mesa

Diretora, que dispõe sobre a criação do cargo comissionado de

"Assessor de Cerimonial", de recrutamento amplo, no âmbito do

Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Não

havendo oradores, o Projeto de Resolução n° 254/2017 é colocado

em segunda votação, sendo na forma regimental, aprovado por

unanimidade. A seguir, nos termos do Artigo 268, do Regimento

Interno desta Edilidade, o Senhor Presidente declara o Projeto

aprovado em Redação Final. Dando continuidade aos trabalhos,

entra em deliberação, o Projeto de Decreto Legislativo n°

444/2017, avulso n° 35/2017, de autoria do Vereador Fernando

Roberto da Silva, que dispõe sobre a concessão da Medalha do

Mérito Esportivo "Professor Sankiti Takahashi" ao ilustríssimo

Senhor Victor Hugo RemondyPagotto. O Senhor primeiro Secretário

faz a leitura do Parecer n° 10/2014, da Comissão de Justiça e

Redação. Com o Parecer favorável da Comissão de Justiça e

Redação, o Senhor Presidente esclarece ao Plenário, que nos

termos do artigo 87, parágrafo Primeiro, Inciso V do Regimento

Interno, combinado com o Artigo 47, Parágrafo Primeiro, inciso V,

da Lei Orgânica do Município, a proposição em referência

necessita, para sua aprovação, do voto favorável de dois terços

dos membros da Câmara, ou seja, seis (06) votos; motivo pelo

qual, o Presidente tem direito a voto, conforme estabelece o

artigo 22, Inciso 11, do Regimento Interno desta Edilidade. A

seguir, por se tratar de matéria que deverá ser submetida à

"discussão e votação única", o Senhor Presidente solicita ainda,

o Parecer verbal das seguintes Comissões: 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 discussão única. Usam da

palavra os Edis: Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do

orador: 2O : 25) "Senhor Pres idente . Eu tenho o maior prazer de
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colocar essa Medalha Sankiti Takahashi em nome dos pa
Cesar Pagotto e Renata Remondy Pagotto. Estou fazendo uma
homenagem justa e merecida ao Victor Hugo Remondy Pagotto. Atleta
com apenas onze anos. Menino que destaca no cenário nacional. Um
atleta que temos em nosso município e levando o nome da nossa
cidade para todo nosso Brasil. Ele disputou torneios. 1° Etapa do
Torneio Recreativo. Foi Campeão. Etapa Catanduva esteve entre os
finalistas. Etapa Rio Claro: Vice-Campeão. Etapa Ribeirão Preto:
campeão. Monte Líbano Rio Preto: Campeão. Circuito Hípico
Ribeirão Preto; Vice-Campeão. Etapa Bauru: Vice Campeão. Etapa
Recreativa Ribeirão Preto: Vice- Campeão. Etapa São Carlos:
Campeão. Etapa Recreativa Ribeirão Preto Campeão. Etapa Orlândia:
Vice-Campeão. Um jovem com apenas onze anos já está no caminho do
esporte, além de estudar e fazer seu compromisso como criança,
adolescente e filho. Procura através do esporte uma melhora de
vida inclusive levando o nome da nossa cidade. Ele é um Atleta
jovem e merecedor dessa Medalha Sankiti Takahashi. Será entregue
no mês de novembro que é o mês de nascimento do Sankiti
Takahashi. Solicito aos Nobres Pares os votos para que façamos
essa homenagem ao jovem Victor Hugo Remondy Pagotto. Boa Noite,
Presidente." Selim Jamil Murad: (sem revisão do orador: 20:27)
"Senhor Presidente. Na realidade, conheço a trajetória do Victor.
É uma pessoa fantástica. Família fantástica. Precisa essa ideia
de difundir um pouco mais porque é muito difícil manter um atleta
em competição. Apesar de ser família bem estruturada, mas não é
fácil manter um atleta. Então se houver interesse e alguma firma
patrocinar pode, por favor, conversar com o Fernandinho para
poder fazer uma ponte com a família Pagotto." Hélio Lisse
Júnior: (sem revisão do orador: 20:27) "Senhor Presidente.
Merecido, Fernando! Muito bem lembrado. Nós somos amigos da
Renata e Carlos. Realmente, um orgulho em ver esse menino Hugo
despontar no atletismo. Acho que, ele tem um futuro brilhante.
Realmente, o Nobre Par Fernando está fazendo através de Decreto
Legislativo a Concessão de Medalha Sankiti Takahashi a um jovem
atleta que é merecedor. Eu sou favorável ao projeto, a homenagem
e essa indicação foram muito bem pensadas. É só isso, Senhor
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Presidente." Não havendo mais oradores, o Projeto Decreto
Legislativo 444/2017 entra em votação única, sendo
regimentalmente aprovado pela unanimidade dos Edis presentes em
Plenário, ou seja, dez (10) votos. Dando continuidade à Ordem do
Dia, nos termos do artigo 211, parágrafo 1°, do Regimento Interno
desta Edilidade, entra em discussão única a Moção de Repúdio n°
03/2017, de autoria do Vereador Fernando Roberto da Silva, a qual
foi devidamente lida no Expediente da Sessão Ordinária do dia
vinte e sete de março de dois mil e dezessete. A moção é
colocada em discussão. Usam da palavra os Vereadores: Fernando
Roberto da Silva: (sem revisão do orador: 20:20) "Senhor
Presidente. Já fiz uso da Tribuna onde manifestei as razões dessa
Moção de Repúdio a essa PEC N° 287/2016. Eu peço o voto de todos
os Senhores Vereadores para que seja aprovado. E que mais uma vez
Olímpia também mostra nosso trabalho lá no Congresso Nacional em
defesa dos trabalhadores. Quero agradecer o apoio do Sindicato
para que façamos uma cidade e país mais justo para todos que
trabalham honestamente nesse nosso país. Senhor Presidente, muito
obrigado!" Hélio Lisse Júnior: (sem revisão do orador: 20:29)
"Senhor Presidente. Fernando é uma Moção de Repúdio que é válida.
Eu acho que, Michel Temer, Presidente do Brasil, não está
querendo é não aumentar os impostos de todas as formas porque não
é bem ética ao seu governo e está jogando essa responsabilidade
nas costas dos trabalhadores. Na realidade, ele está penalizando,
no meu ponto de vista, o lado mais fraco da moeda. Eu já estou
aposentado. Comecei a trabalhar com onze anos de idade. Consegui
aposentadoria aos cinquenta e três anos. Hoje, isso seria
impossível, porque precisa trabalhar até pelo menos aos setenta
anos. Nós já temos estatísticas de que será preciso contribuir
com a previdência antes de ser trabalhador, senão ela não vai
aposentar. Já vi algumas manifestações no sentido: A menininha
manifestando para o pai: "Aonde você vai? - A menina: Vou atrás
de emprego, senão não vai dar para aposentar". É mais ou menos
por aí essa PEC 287/2016. Então, nós temos que ter essa
sensibilidade para ver que algo tem que ser feito, mas não de uma
forma tão contundente contra os trabalhadores. É só isso, Senhor
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"Senhor Presidente. Na realidade, normalmente, quem acaba pagando
a conta somos nós. Infelizmente, é isso que acontece em todos os
governos ou desgovernos. Hoje, já existe urnanova consciência em
termos políticos. Os trabalhadores estão reunidos, não só os
trabalhadores, mas a população em geral. E, corno todos tem urna
noção daquilo que é certo ou errado. Agradeço a presença do
Sindicato dos Bancários e do Sindicato dos Hoteleiros. Amigos
nossos lá do Arrozal. Digo que, nós também estamos cientes disso,
independentemente, da posição que o nosso Partido possa adotar. A
nossa posição corno pessoa é sempre lutar por aqueles que são
trabalhadores e os que realmente movem esta nação. E, não estamos
para pagar conta de ninguém, cada um arque com o que fez. É só
isso!" João Batista Dias Magalhães: (sem revisão do orador:
20:32) "Senhor Presidente. Ao Nobre Vereador Fernandinho, a quem
tenho um carinho muito grande, dizer que infelizmente o Brasil
tem resquícios de um governo que vem comprometendo a sociedade e
o povo faz tempo não é de hoje. A Classe trabalhadora tem
dificuldade. Ela perdeu urnagrande oportunidade de segmentar isso
quando teve o poder do trabalho junto do comando desse país. Nós
precisaríamos ter feitos as reformas de urnaforma mais justas. Eu
também não concordo porque o país não se prepara para tratar bem
a sociedade. Eu acho que a sociedade não pode ser tratada de
forma desigual. Cria-se urnacoisa muito superficial, artificial,
faz-se às leis, mas na prática não é isso que a gente vê. As
crianças tiveram que voltar ao mercado de trabalho. Isso é ruim.
Nós não podemos concordar que urna lei como essa estimule a
desagregação social e a indignidade possa voltar a crescer num
país cornoo nosso. Nós sabemos que precisamos corrigir, sim! Eu
entendo de que o problema não é você estabelecer um tempo de
serviço necessário de quarenta e nove anos cornoVossa Excelência
colocou dando a entender que nós precisamos a trabalhar com
dezesseis. Eu comecei trabalhar com onze anos. Trabalho até hoje
e acho que o trabalho é dignificante para todos. O que precisamos
é corrigir o sistema político no Brasil. Está corroído pela má
forma de você votar as leis em favor da população de uma forma
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geral. Não vou dizer passar a limpo. Mas precisa de correções
necessárias num todo. Classe política para que ela não penalize
tanto a sociedade como tem sido feito nos últimos anos e não é de
hoje. Sinceramente, eu também torço para que a PEC 287/2016 não
passe. Mas precisamos corrigir as distorções em vários sistemas
encalacrados que foram tratados de uma forma muito desigual nos
últimos governos de uma forma geral. A sociedade precisa discutir
mais. Agora, eu vejo que a classe trabalhadora está fria de mais.
Está faltando uma dinâmica maior da classe política que está
votando esse projeto, e trazer essa discussão para a sociedade.
Vejo muito pouco também o povo na rua a respeito dessas
manifestações. Eu achoe que Vossa Excelência está fazendo a sua
parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Pelo menos, ao nível de
indignação. O resultado disso a gente sabe que é bastante
temeroso. Eu acho que logo..., logo, se passar vai ter que
corrigir de novo; tá certo! É a minha manifestação, Senhor
Presidente." Fernando Roberto da Silva: (sem revisão do orador:
20:36) "Senhor Presidente. Só para finalizar. Quero agradecer ao
apoio de todos. Agradeço a fala do Doutor Hélio, Doutor Selim,
Doutor João Magalhães. Eu quero dizer o seguinte. Nós não estamos
aqui contra o Presidente, nem contra partido político. Apenas,
estamos a favor da não tramitação da PEC 287/2016. PEC - Projeto
de Emenda Constitucional - que não foi consultada, discutida com
a Classe de Sindicato nenhum, não foi discutida com a população.
Nós não achamos justo colocarem um projeto goela abaixo. É essa a
forma que eles querem tramitar sem discutir. Existem várias
formas para chegar ao consenso promovendo reuniões e ouvindo a
população. A população vota, mas na hora de decidir não tem voz
par ela poder decidir o que é melhor para ela. Nós queremos um
país democrático e temos que ser mais democráticos mesmo
discutindo para saber o que é melhor para todos.11 Não havendo
mais oradores, a Moção n° 03/2017 é colocada em votação única,
sendo nos termos regimentais, aprovada pela unanimidade dos Edis
presentes no plenário. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, "Sob a Proteção de Deus", declara encerrados os
trabalhos da presente Sessão Ordinária. Do que, para constar,
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foi lavrada a que lida e achada conforme, vai
-.-.-.-.-.-.-.-.-. t:-.-.-.- ..,

1<

assinada pelos

José El
Primeiro Secretário

Hélio isse [unior
Segund Secretário

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

Aos dez dias do mês de abril 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 Diretora: Vice-Presidente, Vereador Selim Jamil
Muradi 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 Tarcísio Cândido de Aguiar. Realizou-se a
Oitava 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 Fernando Roberto da Silva
para que proceda a leitura de um trecho do Santo Evangelho. A
seguir, nos termos regimentais, o Senhor Presidente faz uso da
palavra e comunica o Plenário: Luiz Gustavo Pimenta: (sem
revisão do orador: 19:03) "Senhores Vereadores. Antes de passar
ao Expediente. Vou informar aos Presidentes das Comissões
Permanentes que quiserem convocar os Membros das Comissões,
durante a Sessão, é só fazer um requerimento e o Vereador já está
convocado. Os Presidentes das Comissões para que possa marcar só
as reuniões das Comissões faça o requerimento. Nós vamos lê-lo
aqui no Expediente e o Vereador membro da Comissão já sai


