ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de Março de 2017. Presidente:
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª
Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs.
ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR
AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e
RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara
abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO
EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS
HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna muito rapidamente.
Gostamos de lembrar de algumas coisas. Fui cercado por alguns torcedores nas ruas de
nossa cidade a respeito da Esportiva de Itapira. O pessoal não se conforma com o que
aconteceu com o time de Itapira. Seria com relação a Sociedade Esportiva Itapirense. Falei
na sessão passada que aquilo que sai da boca do homem realmente é o que judia muito da
população de um modo geral, seja em qualquer setor de nossas vidas. A Esportiva, na época
em que chegou em seu auge, mais especificamente na administração do Toninho Bellini,
quantas críticas foram feitas? Falavam que ele era esportista e desfilava de shortinho.
Conseguimos levar a Esportiva em dois acessos, além de chegarmos entre os seis finalistas.
Foi uma estrutura que demorou aproximadamente 5 anos para ser construída. Outro enorme
dilema foi quando se construiu a arquibancada. Muitos falaram que era um desperdício de
dinheiro. Acho que é uma grande oportunidade de esclarecermos para a população. Quando
uma verba é destinada para a Saúde, ela deve ser somente destinada para a Saúde
independente de seu valor. Naquela ocasião conseguimos com o Secretário de Esportes
uma verba para se construir a arquibancada porque a Esportiva conseguiu o seu segundo
acesso consecutivo. Tendo sucesso no ano seguinte, acredito que seria necessário uma
arquibancada adequada. Essa arquibancada deveria suportar cerca de 10 mil pessoas. Isso é
uma determinação da Federação Paulista de Futebol. Naquela ocasião conseguimos essa
verba. Foi uma enorme correria a fim de angariar as documentações e tramitações
necessárias. Mesmo assim, muitas críticas foram lançadas. Questionaram o porquê não
usamos o dinheiro em outro setor. É um bom momento para se dizer que aquela verba
somente poderia ser usada para o Esporte. Isso foi feito na época em prazo recorde. Olhem
a situação em que a Esportiva chegou nos dias atuais. Daqui a pouco, acredito que a
Esportiva somente vai disputar o campeonato interno da cidade. Realmente foi um pecado o
que fizeram com a Esportiva nos últimos 4 anos. Isso não é somente uma coisa relacionada
a Prefeitura Municipal. Naquela época existia o empenho do Toninho Bellini porque ele
gostava muito de esporte. Ele corria atrás dos patrocinadores, além de conseguir muitos
amigos da região. Ele é amigo do Oscar, do Careca, dentre outros. Quem participou sabe do
que estou falando. Fica essa explicação para quem vem me questionar nas ruas. Ficam esses
questionamentos para quem estava cuidando da Esportiva nos dias atuais. Deixaram a
vermelhinha chegar nesse ponto crítico. Isso foi um desastre para Itapira. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA
RAPOSO: “Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta Casa,

imprensa falada e escrita, internautas. Na pessoa do João do Opala queria cumprimentar
todos os presentes. Queria cumprimentar o Ailton do bairro Itapirinha. Ele nos acompanha
através da transmissão do rádio. Boa noite aos nossos colegas guardas municipais. Muito
obrigada pela presença. Vou dividir meu tempo em dois momentos. No primeiro momento
gostaria de falar com você que no domingo tive a honra e o prazer de visitar o templo de
Salomão. Muitas pessoas falam sobre o bispo Edir Macedo. Tem que tirar o chapéu. Eu e
meu esposo, para quem não sabe, somos missionários. Acompanho ele nos finais de
semana. Ele faz a missão de pregar o santo evangelho, levar a palavra, curar e libertar.
Estava conversando com o presidente Maurício sobre o Templo de Salomão. Caso vocês
tiverem a oportunidade de conhecer o templo, acredito que vocês não vão se arrepender.
Não tem como não sentir a presença de Deus naquele local. Fomos em uma topique e tudo
ocorreu bem. É a réplica de Israel. É uma aula bíblica. O pastor, presidente, agradeceu o
Governador Geraldo Alckmin. A igreja Universal faz um trabalho nos presídios há um bom
tempo. Agora foi autorizado abrir igrejas dentro dos presídios. Muitas pessoas dizem isso e
aquilo. Não. Em minha opinião, todas as igrejas contribuem muito com relação as ações
comunitárias e sociais. Elas ajudam àquelas pessoas a se transformarem em cidadãos do
bem. Quanto mais pessoas estiverem dentro das igrejas, menos corrupção, falcatrua e
assassinato em nosso país. Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Da próxima vez vou levar a
Beth. Vá conhecer e se renovar. Estava comentando com o Maurício que é uma
organização total. Aquele local pode suportar mais de 11 mil pessoas. Você vê o pastor
muito pequeno no meio daquela multidão. Existem três turnos de funcionários. São 300
funcionários em cada turno. Não tem como não sentir a presença de Deus naquele local.
Sou da igreja. Não sou da Universal. Sou de Jesus Cristo. Apoio todas as igrejas de nossa
cidade que levam a palavra de Deus. É um trabalho de grande valor. O segundo momento
seria em relação ao futebol. Amo futebol e já falei sobre isso. Sou torcedora fiel. Já tinha
falado neste plenário sobre a minha chateação em relação a situação da Esportiva. Acredito
que todos os itapirenses também estão chateados. Eles pediam tão pouco. Eles somente
queriam que o estádio estivesse organizado. Infelizmente ficamos sem a nossa vermelhinha.
Bola pra frente. O próximo ano está aí. As coisas vão passar. Fé em Deus e pé na tábua. O
ponto seria o seguinte. Tenho recebido diversas ligações, e-mails e mensagens de
agradecimento. Não tem que agradecer meu povo. O dever do vereador é fiscalizar. É meu
dever. Se estamos aqui é porque todos foram eleitos pelo povo. Fomos eleitos para
trabalhar para o povo independente de qualquer coisa. É meu dever cobrar o Executivo,
assim como também as melhorias. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Luis queria
cumprimentar todos os presentes. Primeiramente não poderia deixar de citar, vendo a
presença de nosso Secretário de Cultura e Promoção Social, além de ser vereador
licenciado desta Casa, Sr. Tiago Fontolan, sobre o nosso carnaval. Oportunamente tive o
momento de falar sobre isso na Rádio Clube. Acompanhei as mídias sociais. Estão um
pouco divididas. Foi muito bem colocada pelo vereador Mino. Temos setores específicos e
muitas verbas são oriundas com propósitos únicos. Uma Secretaria de Cultura, apesar de
sua verba ser reduzida, lembrando que é a menor verba entre todas as secretarias, ainda há
de se buscar elementos para que se possa trazer cultura para a cidade. O carnaval é um
evento de grande magnitude. Por que estou dizendo sobre isso? Praticamente estive

acompanhado o carnaval todos os dias e o que eu vi no carnaval foi realmente algo
espetacular. No primeiro dia de carnaval por volta de 3 mil pessoas estavam presentes no
Parque Juca Mulato. Existiu um grupo uniformizado de pessoas torcendo. O Nheco recebeu
a problemática das chuvas, mas mesmo assim sempre abrilhantam a nossa cidade. O
interessante de tudo isso foi a renovação de ideias. Exemplo seria o carnazumba. São
situações onde se gasta menos e se trás mais público. Observei dentro do carnaval desse
ano que marcaram presença os pais, filhos, pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas de todas
as faixas etárias e financeiras. Vi a presença maciça da Guarda Municipal dando a
segurança dentro do carnaval, assim como da Polícia Militar. Vi muita ordem e diversão.
Vou parabenizá-lo, Tiago, de forma muito sincera. A inovação de nosso carnaval deve
prosperar nos próximos anos. Obviamente que críticas sempre estarão presentes. Cada
Secretaria deve fazer a sua parte. Devemos trabalhar com aquilo que temos e da melhor
forma possível. Em relação a Esportiva, também sou apreciador do esporte e sabemos que a
Esportiva é um órgão particular. Ela não é do município. É um grupo de pessoas que pode
lucrar financeiramente com isso. É óbvio que a população torce pelo seu time, mas o
desenvolvimento financeiro pró Esportiva pode ser bem ministrado em outras situações. O
direcionamento exclusivo para um clube que tem fins particulares próprios, principalmente
de ganhos financeiros, não acho um dinheiro público bem gasto. O estádio é uma concessão
por 25 anos da Esportiva, na qual ela pode explorá-lo e assim o faz. Nos momentos atuais
também gostaria de vê-la à frente, mas que fosse à frente com as próprias pernas. Que a sua
equipe administrativa conseguisse geri-la de forma plena e que não tivesse a necessidade do
empenho público ou a necessidade do dispositivo financeiro público para geri-la. Futebol é
uma situação lucrativa e que bem gerenciado, ou seja, seus gestores bem capacitados,
resulta em muito lucro ou pode resultar em enormes prejuízos. Não desejaria que a nossa
cidade pudesse ter prejuízos com uma situação dessas. Muito bem lembrado pelo vereador
Mino sobre as verbas carimbadas. Muitas vezes critica-se nesta Casa, por falta de
conhecimento, que alguns pontos de ordem financeira são específicos. Às vezes seria o
recape de uma situação específica, assim como também uma situação de uma emenda
parlamentar própria para outra situação. Você não pode direcionar e nem gerir
financeiramente de uma forma diferente. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Causa-me uma enorme
surpresa o discurso de alguns vereadores quando se fala em verba carimbada. Precisamos
alertar a administração Paganini que veio uma verba carimbada para a Casa da Gestante,
situada no Hospital Municipal, onde nunca atendeu nenhuma gestante. Isso é verba
carimbada. Falar que o gestor público não pode jogar dinheiro na Esportiva, o Paganini
deve explicar para o público que jogou 192 mil reais do dinheiro dele lá. Tem que explicar
que quem pôs o pessoal para gerir a Esportiva foi o grupo político do Paganini. Se for para
citar nomes aqui vamos enumerar os principais nomes do grupo político do Paganini. Para
mim a Esportiva... Cada um defende seu plano. Quero abrir e falar da população do Morada
Nova. Foi falado no final do ano pelo ex-vereador Juliano sobre o dia da entrega das
chaves. O prefeito foi lá entregar. Gostaria de nomear uma comissão de vereadores, Luan,
para irmos até lá ver a situação do Morada Nova. Seria a parte de infraestrutura, ou seja,
esgoto, eletricidade, hidráulica, etc. A pessoa liga o gás no 1º andar e acende no quarto do
3º andar. Essa é a situação do Morada Nova. Os moradores que trouxeram esses problemas

até quem vos fala. Gostaria imensamente de pedir um requerimento para que todos os
vereadores fossem até lá. Tiago, o senhor é uma pessoa muito prestativa. Gostaria
imensamente que o senhor, como Secretário de Promoção Social, analisasse esses
problemas. A empresa que fez o prédio de cada apartamento virou as costas para os
moradores. Foram atrás do engenheiro e tiveram a pachorra de falar que era para os
moradores pagarem o engenheiro porque o que estava lá era o que estava no projeto inicial.
O prefeito Paganini deve, urgentemente, se declarar publicamente sobre esse problema.
Recordo-me muito bem, Sr. Dirceu, que o Paganini conversou com a chefe da Caixa
Econômica de Piracicaba para agilizar a entrega. Todos sabem das circunstâncias da
entrega. Agora estamos falando das circunstâncias de quem reside no Morada Nova. Essas
pessoas merecem um espaço físico digno porque não estão lá de forma gratuita. É
descontado e pago uma parcela. São pessoas que nunca tiveram residência, mas merecem
morar em um lugar onde seus filhos e os pais gostariam de ter. Lá não estão tendo. O mau
cheiro, Luan, é pior do que onde descarta o lixo no bairro do Barão. Todos estão sabendo
disso. É a primeira vez que estamos discutindo sobre isso. Gostaria muito, Tiago... Sei que
você é uma pessoa muita prestativa. Faço jus o que o vereador Maurício falou do carnaval.
Gostaria imensamente que a Promoção Social tomasse frente e que o prefeito Paganini se
pronunciasse. Para entregar as chaves, acredito que foram ágeis, mas os problemas estão
presentes. Os moradores não estão tendo respaldo do Poder Público e estão tendo que pagar
do bolso algumas melhorias que estão no contrato. É obrigação, por cinco anos, de a
empresa prestar auxílio. Estavam pagando um valor maior de portaria em comparação as
casas. Não tem sentido. Peço, encarecidamente, para que o setor da Prefeitura analise a
situação. Vou elaborar o ofício. O vereador que quiser assinar, tudo bem. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a
todos. Quero deixar registrado os meus parabéns direcionados ao Secretário Tiago Fontolan
pelo brilhante carnaval realizado em nossa cidade. Por onde passei durante esses dois dias
somente ouvi elogios das pessoas. Vocês sabem que em época de carnaval muitas pessoas
viajam para outras cidades. Com esse carnaval bem feito, acredito que muitas pessoas
deixaram de viajar. Isso trás consigo maior segurança para os nossos munícipes. Parabéns,
Tiago. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para atender o nosso povo. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa
noite pessoal. Cumprimento a todos na pessoa da Ester. Ela é minha amiga há muito tempo.
Na semana passada vim a esta tribuna para falar a respeito de uma medicação para uma
gestante. Se eu fosse esperar a resposta do presidente Maurício, acredito que a gestante
estava... Gostaria de agradecer o Tiago Fontolan pelo brilhante carnaval realizado em nossa
cidade. Apesar de não ter participado, por motivos particulares, ouvi muitos elogios e
coisas boas. Você está de parabéns. Foi uma coisa muito bem feita. Trabalho na Saúde há
34 anos. Não tenho a mesma alegria para falar da Saúde dessa cidade. Outro dia falei com o
Luan. Entreguei um maço de exames para ele resolver porque eu não estava conseguindo
resolver. O pessoal até já procurou o Mino. Queria falar que hoje entrei na sala de minha
chefe no PPA. Peguei um maço de exames de hormônios. O pessoal está esperando há
meses. Inclusive, muitos andam perdendo consulta porque o exame não está pronto. O
pessoal não está sendo avisado. Vi com meus olhos. Somente não fotografei porque estava
em horário de trabalho. Não estava como vereadora. Vou fazer isso para trazer até o

conhecimento do pessoal. Sinto muito pelo pessoal que está esperando. Outra situação está
relacionada ao distrito abandonado nas proximidades do PPA. Baratas e percevejos estão se
proliferando naquele local. Acredito que logo vai sair tubarão e jacaré daquele local. Outro
dia pedi atenção sobre essa questão. Torno a falar hoje. Gostaria de não falar novamente.
Alguma coisa de útil deve ser feita. A única coisa que tenho certeza que vai acontecer é que
no próximo ano vai ter carnaval novamente. Infelizmente o povo brasileiro fica sabendo das
culturas de nosso país através do carnaval. Isso é lamentável. Gostaria que fosse muito
diferente. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA: “Boa noite presidente, demais vereadores, público presente, imprensa
escrita e falada, internautas. Venho a esta tribuna para parabenizar o nosso Secretário de
Cultura e amigo, Tiago Fontolan e toda sua equipe, pela brilhante organização do carnaval
2017. Pude acompanhar o carnaval durante as 4 noites. Participei dos bloquinhos e do
evento em si. Observei que não houve nenhuma reclamação ou queixa em relação ao
carnaval de nossa cidade. Isso é muito importante. Acima de tudo, queria deixar claro que
não foi constatado nenhum ato de violência durante essas 4 noites. Vale ressaltar que não
ouve nenhum furto ou roubo. Tiago, você está de parabéns. Em seu nome queria
parabenizar toda a equipe. Em pouco tempo você fez um enorme carnaval em nossa cidade.
O mais importante é que vocês utilizaram a nossa raiz. Não precisaram trazer o pessoal de
fora para fazer o carnaval. Parabéns. Usaram o Trio Arena, o Nheco, o Zumba e a Banda
Champanhe. Todos são de Itapira. Isso conta muito para valorizar os nosso profissionais,
assim como nossos artistas. Tenho certeza que o povo está aguardando ansiosamente o
próximo carnaval. A Câmara tem uma parte importante em relação a colaboração do
carnaval. Denominamos o Circuito de Blocos de Zezo Marconi. Os dez vereadores
possuem uma marquinha nesse carnaval de 2017. Tenham a certeza de que vocês podem
contar conosco. Parabéns. Aproveitando o gancho do senhor presidente dentro da questão
do Morada Nova, o nosso prefeito e a nossa Secretaria estão atentos sobre essa questão. O
Jeferson procurou o prefeito Paganini e relatou as questões. O prefeito já entrou em contato
com o pessoal da Riwenda para cobrar essas situações. A Secretaria competente está agindo
sobre o problema. Queria deixar claro que os vereadores dispostos a comparecer até o
Morada Nova, tudo bem. Estamos dispostos a conhecer esses problemas. O prefeito está
agindo, assim como também o nosso Secretário. Os vereadores também devem agir. Vamos
cobrar a Riwenda. Vamos conquistar os direitos da população. Acredito que a função do
vereador é fiscalizar. Estamos prontos para isso. Tenho certeza que essa comissão será
formada para averiguar a situação. Vamos trabalhar em conjunto e ouvir a população. Boa
noite a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A
seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA
RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em
discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Fevereiro de
2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida
o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias
constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios. 2º) Ofício nº 118/2017 - TC 001133/003/09.- Comunica possíveis irregularidades ocorridas no Executivo deste

Município, nos exercícios de 2005 e 2008. Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente
passa a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 007/2017.- Em que o Sr. Carlos
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Excepciona desmembramentos de lotes em condições e prazos que menciona. A seguir,
pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por
unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente
à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 008/2017.- Em que o Sr. José
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera
o valor do repasse para APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira,
constante no artigo 2º da Lei nº 5.561/16. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos
Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja
encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida
e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto
de Lei nº. 009/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Altera o valor do repasse para o Lar São José,
constante no artigo 2º da Lei nº 5.563/16. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos
Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja
encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida
e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo
mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 08/2017.- Ao Veto Parcial
ao Autógrafo nº 01/17 ao Projeto de Lei nº 84/2016. RELATOR: Luis Hermínio
Nicolai.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura,
Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Veto Parcial ao
Autógrafo nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 84/2016, de autoria do Vereador Carlos Alberto
Sartori, que "Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que
menciona", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia,
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador
Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 09/2017.Ao Projeto de Lei nº 07/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 07/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que
"Excepciona desmembramentos de lotes em condições e prazos que menciona." após

minudentes e acurados estudos sobre a propositura, acordaram por exarar parecer favorável,
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 02 de março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº.
10/2017.- Ao Projeto de Lei nº 08/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 08/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o
valor do repasse para APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira,
constante no artigo 2º da Lei nº 5.561/16", após minudentes e acurados estudos sobre a
propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito,
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) PARECER nº. 11/2017.- Ao Projeto de Lei
nº 09/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação,
Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de
Lei nº 09/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o valor do repasse para o
Lar São José, constante no artigo 2º da Lei nº 5.563/16, após minudentes e acurados
estudos sobre a propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação.
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais
nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e
Indicações. Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova
por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações,
salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. A seguir, seguindo o que dispõe o
Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a
homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares
lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 10º)
Requerimento nº. 0028/2017.- Requer oficiar o Prefeito Municipal e Deputado Estadual
Barros Munhoz, para que façam gestão junto ao governo do Estado, objetivando implantar
um posto da Guarda Municipal ou Polícia Militar na região dos Prados. Autoria. Dirceu de
Oliveira. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu de Oliveira manifesta interesse em
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º)
Requerimento nº. 0029/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que
envie a esta Casa de Leis, cópia da planilha de pagamento dos serviços contratados junto ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir,
pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",

aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento
nº. 0030/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa
de Leis, informações sobre o pagamento dos funcionários do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU). Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o
vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de
Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Indicação nº.
0048/2017.- Sugere revitalização da Praça "Antônio Cunha", localizada no bairro Jardim
Lindóia. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 14º) Indicação nº. 0049/2017.- Sugere revitalização da Praça "João Batista
Alves", o popular João Marcelino, localizada na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Dirceu de
Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º)
Indicação nº. 0050/2017.- Sugere dotar de iluminação pública a Ponte do Rio do Peixe,
acesso ao Soares e bairro do Rio Manso. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017.
a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 0051/2017.- Sugere
instalação de lixeiras próximo à Colônia do Setti em Barão Ataliba Nogueira. Autoria.
Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º)
Indicação nº. 0052/2017.- Sugere estudos para instalação de três redutores de velocidade
tipo lombada na Av. Antônio Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º)
Indicação nº. 0053/2017.- Sugere reforma e adequação de rotatória existente na Rua
Joaquim Alves da Silva, principal acesso a Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º)
Indicação nº. 0054/2017.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na estrada "Ricieri
Canivezzi", no trecho de acesso a Vinícola Ricieri e fábrica de sorvetes Cabral, bairro do
Tanquinho. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 20º) Indicação nº. 0055/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para dotar-se de
iluminação pública o bairro do Tanquinho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente,
o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do
Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente
declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Razões de Veto
Parcial ao Autógrafo nº 01/2017, ao item I do artigo 2º, referente ao Projeto de Lei nº
84/2017, Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona.
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em
única votação o Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 01/2017. Aprovado por

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 007/2017.Excepciona desmembramentos de lotes em condições e prazos que menciona. Autoria:
Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO
NICOLAI: “Boa noite novamente. Às vezes o pessoal fica meio perdido em relação a
como se leva a situação. Esse veto tem tudo a ver com o projeto do Carlinhos. Esse veto foi
feito porque no desdobro uma área grande é chamada de A e a mesma é desmembrada.
Passa-se a ser uma área A e outra B. O que ocorreu é que no momento de se passar a
matrícula, depois de aprovado nesta Casa, pegou-se a matrícula não do desmembrado... Foi
trocado. Por esse motivo o projeto foi vetado. É rigorosa essa situação. Quando levaram
para a Prefeitura perceberam que tinha colocado a matrícula contrária. Então, o desdobro
voltou. Foi um acordo de bancadas. O Carlinhos entrou com o desmembramento. Por esse
motivo ocorreu o veto. Está relacionado ao projeto de desmembramento. Por esse motivo
tinha que ser cancelado o procedimento. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei
nº 07/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o
vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca
em segunda votação o Projeto de Lei nº 07/2017. Aprovado em segunda votação por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº
008/2017.- Altera o valor do repasse para APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Itapira, constante no artigo 2º da Lei nº 5.561/16. Autoria: José Natalino
Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 08/2017. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 009/2017.- Altera o valor do
repasse para o Lar São José, constante no artigo 2º da Lei nº 5.563/16. Autoria: José
Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 09/2017. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0028/2017.Requer oficiar o Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros Munhoz, para que façam
gestão junto ao governo do Estado, objetivando implantar um posto da Guarda Municipal
ou Polícia Militar na região dos Prados. Autoria: Dirceu de Oliveira. A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Venho a esta
tribuna para pedir que os vereadores assinem esse requerimento. É uma forma de fortificar.
Resido nos Prados há mais de 55 anos. O nosso bairro cresceu muito. O bairro dos Prados é
igual a população de Estiva Gerbi, Lindóia e Águas de Lindoia. Hoje o bairro possui muitos

representantes. Quando acontece algum problema policial no Istor Luppi a polícia demora
para chegar pelo fato da distância. Existem muitas saídas. É muito difícil pegar o bandido.
Existem saídas em muitos locais. Isso dificulta o trabalho do policial. Elaborei esse
requerimento e peço o apoio dos demais vereadores. Vou trabalhar junto ao deputado
Barros Munhoz. Precisamos que a situação seja abrangida. Tenho certeza que vamos
trabalhar em conjunto a fim de obter melhorias. Devemos correr atrás. Obrigado.” A seguir,
faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa
noite novamente. Gostaria de mandar um abraço, em especial, para meu amigo JP que está
ligado na Rádio Clube. Com certeza, Dirceu. Ele veio perguntar se assinaríamos a matéria.
Com certeza. Coisas boas, contem conosco. Estamos aqui para trabalhar para o povo.
Estamos aqui para ajudar o povo de Itapira. Também sou moradora do bairro dos Prados. O
bairro cresceu exorbitantemente. Todos sabem disso. Praticamente é uma mini cidade.
Outros bairros também necessitam de segurança, principalmente as zonas rurais.
Precisamos reforçar o sistema de segurança. Vamos pedir para todos os bairros da cidade.
Quanto mais segurança para os nossos cidadãos, melhor será o nosso convívio. Pode contar
conosco. Que fique registrado. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Fico muito feliz em ver uma pessoa
do bairro, na qualidade do Dirceu de Oliveira, trazer para discussão um tema tão importante
para os moradores do bairro. Assinei junto e vejo a preocupação de vossa excelência. Com
relação a parte de gestão, cabe aqui fazermos algumas ponderações em relação a segurança
pública de nosso município. O delegado chefe do município, Dr. Anderson Cassimiro de
Lima, é um exemplo de servidor público estadual do mais alto gabarito. Praticamente ele
fez um desabafo em relação a questão da Segurança Pública do município de Itapira.
Parabenizo o Dr. Anderson por ter visto esses problemas e trazê-los a público porque
muitas coisas são maquiadas. Essa preocupação de vossa excelência é o que o Dr. Anderson
mostrou há poucas semanas em uma matéria jornalística. Com relação a parte gestora,
continuo falando que a parte da Guarda Municipal não necessita do Governo do Estado. A
parte da Guarda Municipal necessita do governo municipal. Fizemos, em várias ocasiões,
emendas no orçamento, assinadas pelo César, pelo ex-vereador Marcos Paulo e por mim,
para a segurança do município e em defesa e respeito aos guardas municipais. Lembro-me
que foi votado contra, Dirceu. Fico muito feliz, Dirceu, de uma pessoa sensata como o
senhor trazer esse assunto que já fora discutido nesta Casa de Leis, sendo que alguns
vereadores votaram contra. A população paga o preço, inclusive dos bairros rurais.
Pedimos, naquele momento, verba para a compra de 4 viaturas para a guarda. Foi votado
contra. Posso falar abertamente que quem votou contra foi devolver o dinheiro na
Prefeitura, pois sobrou da Câmara, e deu a ideia para o prefeito comprar a viatura. Assinei
junto e votarei junto. Sensibilizo-me juntamente com o autor da propositura em relação a
essa matéria. Naquele momento desenvolveram o dinheiro e a parte gestora do município
não verificou o problema da segurança pública. Observamos que o delegado de nosso
município trouxe à tona os problemas. Isso é grave. O que aconteceu? A Prefeitura foi
passar o chapéu para o comércio comprar as viaturas. Aonde vai o dinheiro dos impostos
oriundos dos contribuintes de Itapira? Na hora de oferecer, através do respeito para com a
Guarda Municipal, não oferecem condições para a entidade trabalhar dignamente. É muito
importante discutirmos sobre segurança pública nesse plenário. Vamos cobrar das

autoridades. Faço menção ao Paganini e ao deputado Barros Munhoz. Assinaremos juntos e
cobraremos políticas de segurança pública para a cidade toda. Obrigado” Não havendo
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Requerimento nº. 28/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o
Requerimento nº 0029/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que
envie a esta Casa de Leis, cópia da planilha de pagamento dos serviços contratados junto ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril. Autoria: Rafael Donizete Lopes.
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0030/2017.- Requer oficiar a
Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, informações sobre o
pagamento dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR
CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Março de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos
Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da
pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público
que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus
colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da
presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

