ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de maio de 2017. Presidente: LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª
Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs.
ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR
AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e RAFAEL DONIZETE LOPES.
Ausente o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. Presidente,
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da
palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a
todos. Dia 17 de Maio. É um dia muito importante para o nosso país. Contra fatos não há
argumentos. A carapuça caiu. Temer pagando propina para empresas como a JBS e
Eduardo Cunha com o objetivo de calar a boca. Depois querem fazer Reforma da
Previdência? Devem fazer reforma política. Lugar de ladrão e bandido é na cadeia. Lá está
dando palpite, bancando de bom mocinho, tirando do trabalhador e querendo fazer várias
alterações. Meu povo, chega de corrupção. Chega dessa turma querer roubar e destruir o
nosso país. Que dia marcante. É o dia 17 de maio de 2017. Chega, Temer. Fora, Temer,
junto com essa cambada que somente pensa em seu bolso. Estão tirando o direito do
trabalhador... Quantas pessoas foram mortas e que ficaram sem tomar remédio? Muitos
seguram e roubam verbas. Que país é esse? Tenho orgulho de ser brasileira, mas chega.
Graças a Deus, digo que a verdade pode demorar, mas ela aparece. Graças a Deus a
verdade está aparecendo. Já tínhamos desconfiança, mas ontem começaram a abrir as
bocas. Depois querem fazer Reforma Trabalhista. A Previdência está quebrada. Passa no
comercial algumas pessoas dizendo que é necessária a Reforma Trabalhista, mas essa turma
não quer que a aposentadoria chegue aos trabalhadores. Estão pensando somente no
dinheiro. Está na hora de darmos um basta. Todos juntos, conseguimos. Basta querer. São
políticos sujos e com ficha suja. Eles não tem o direito de disputar as eleições. Precisamos
de pessoas com moral e que pensem no próximo. Essa cambada somente pensa no dinheiro.
Ontem ficaram apavorados. É um efeito dominó. Quando um cai, todos os outros caem.
Ainda não parou. Acredito que descobrirão mais pessoas envolvidas. Está correndo a CPI
do INSS. Estão falando que tem rombo. Acredito que tem roubo. É roubo que tem na
Previdência. O mais viável é acabar com todas as reformas. A única reforma que deve ser
feita em nosso país esta relacionada a questão da política. Ficha suja não pode disputar.
Pessoa com ficha suja deve ficar impossibilitada de disputar as eleições. Chega de
corrupção e roubalheira. O nosso país é maravilhoso, rico e abençoado. Agora todos estão
quietos. Quero ver quem vai até a Rádio para falar que é amigo do Aécio e do Temer. O
melhor partido é aquele que pensa no povo brasileiro. Esse é o melhor partido. Obrigada.”
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Boa
noite a todos. Agradeço a presença de todos. Venho a esta tribuna na data de hoje e acredito
que todos aguardam uma posição sobre seus representantes. Desde a minha campanha
sempre disse que o nosso país somente apresentava notícias ruins sobre a política. Ontem e
hoje não foi diferente. Ontem, após uma operação, o Temer e o Aécio Neves, nomes

importantes de nossa política, foram supostamente gravados. Tenham certeza que esse
vereador não compactua com esses políticos. Como a Vereadora Marisol bem disse, digo
que estamos em um momento de renovação e de esperança política. É um momento de
união. Precisamos nos unir para abraçar o nosso país e brigar por nossos ideais. Caso seja
comprovada essa situação, acredito que esses políticos não merecem o nosso voto. Não vou
mentir dizendo que não votei no Aécio Neves nas últimas eleições. É uma enorme
decepção. Estive conversando com o Mauro, suplente de vereador, e não podemos
generalizar o partido. Em todos os partidos existem pessoas boas e comprometidas. Prova
disso é a ala do PSDB jovem de Itapira, na qual o Mauro preside. Existem pessoas
engajadas e com vontade de governar o nosso país. Não podemos deixar essa situação nos
abater. São pessoas que manipulam e prejudicam o nosso país. Além do dano econômico,
existe o dano moral. O nosso país é visto como mau exemplo. Isso tem que acabar. Essas
pessoas devem ser retiradas do governo de nosso país. Estive conversando com um
funcionário do SAAE e disse que estaremos regularizando o plantão. Independente de
situação ou oposição, digo que estamos aqui para fazer o bem. Vamos regulamentar os
plantões do SAAE, além da criação de alguns cargos. Aproveitando o momento, queria
dizer que o SAAE está iniciando o CIPAT. Desejo a todos uma boa absorção de
conhecimento. Se dediquem e escutem essas palestras. É muito importante o quesito
segurança. Estamos aqui para auxiliar todos vocês. Assumo novamente a presidência desta
Casa dizendo que as portas estão abertas. Coloco-me à disposição no gabinete da Casa.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE
MANOEL: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Hoje venho a esta tribuna
para falar que fui eleita pelo número 45045. A sigla é do PSDB. Estou sofrendo um
processo onde não saiu um resultado. Quero dizer a vocês que muitos políticos são
honestos, mas outros não valem o feijão que comem. Gostaria de ver um futuro onde as
pessoas votassem na pessoa pelo caráter e não pelo partido. Quando você vota pelo partido,
acredito que você não está escolhendo a pessoa. Queria dizer a todos que o Brasil está
passando por muitos problemas. Eles começam nas cidades pequenas. Isso não é bom. Peço
para que nas próximas eleições vejam bem em quem vão votar. Queria perguntar para o
pessoal do SAAE se foi corrigido o problema das marmitas. Na quinta feira passada
falaram que já estavam vendo a situação. Falaram-me nesta Casa que tudo estava certo, mas
hoje fiquei sabendo que nada foi resolvido. Queria agradecer o prefeito Paganini por uma
limpeza realizada no 1º Distrito da Vila Isaura. Foi feito o corte da mata, mas o lixo
continua aumentando a cada dia. Queria solicitar ao prefeito para que entre em contato com
o setor competente de limpeza. Outra situação é que precisei de uma ambulância no
domingo. O motorista mostrou o pneu das ambulâncias. Todos os pneus estavam carecas.
Ele disse que já estourou pneu na estrada. É verdade o que estou falando. Peço para que o
responsável analise a situação. Peço para que os colegas vereadores analisem a situação...
Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vossa excelência citou a
respeito de ambulância. Há mais ou menos 10 dias uma família foi de ambulância para São
Paulo e acabou a gasolina no caminho. Quem pagou a gasolina para chegar até Itapira
foram os familiares. Essa é a situação do setor de Saúde do município. Tem gente que diz
que está mil maravilhas... Continuando o orador: Quando falei que na cidade grande está
acontecendo esses roubos de milhões, digo que o problema começa nas cidades pequenas.

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:
“Boa noite a todos. Nesta oportunidade queria saudar todos os funcionários do SAAE.
Gostaria de dar continuidade no assunto da semana passada. Disse que havia acontecido
uma audiência junto ao deputado Carlos Sampaio e o Dr. Newton, Presidente da APAE.
Marquei essa audiência na casa do Carlos Sampaio por necessidade dessa entidade
chamada APAE. Ela precisa de algumas melhorias no prédio e nos projetos. No dia 12
tivemos a boa notícia que a APAE será comtemplada em uma primeira parcela no valor de
R$ 150.000,00. O deputado me ligou e disse que logo esse valor seria disponibilizado para
a reforma da cozinha da entidade. É uma forma de atender melhor aqueles que necessitam
dos trabalhos da entidade. Foi uma de algumas reivindicações. Em curto espaço de tempo
essa verba já foi colocada em pauta. Queria lembrar que hoje estive no centro universitário
de Jaguariúna. Ocorreu um evento chamado Prêmio Prefeito Educador. É um convênio
realizado junto à faculdade para beneficiar aquelas pessoas que não tem condições de
pagar. Existe um desconto de enorme importância para beneficiar essas pessoas. Tivemos
momentos difíceis na economia e na política de nosso país. Todos os brasileiros sabem o
que está acontecendo. Existem políticos desonestos que causam mal estar na vida do
cidadão. Sabemos disso. Por esse motivo devemos escolher bem os candidatos no momento
da votação. Os que são ruins devem sair fora. Aqueles que não trabalham para o seu povo
não merecem estar ocupando o cargo. E uma forma de conscientizarmos a população.
Estamos trabalhando para que o estudante receba maiores descontos. Muitos não têm
condições de pagar as parcelas. Acredito que as parcerias vão acontecer. Nesta
oportunidade gostaria de saudar os integrantes do PSDB jovem. Sejam bem vindos. Digo a
vocês que estamos trabalhando e buscando novos recursos para a cidade. Logo passará por
completa essa nuvem negra sobre o nosso país. Vamos fortalecer as nossas bases e vamos
trabalhar fortemente para que tenhamos um Brasil digno e justo. Obrigado.” A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Queria
saudar todas as mulheres, em especial a Daniela, minha filha. Às vezes brincamos, mas
queria dizer que estamos perto de um golpe militar. É serio o que está acontecendo em
nosso país. Quem vamos indicar? Independente de quem colocarmos, acredito que vira
ladrão. Parece que contamina as pessoas. Nunca vi uma situação dessas. Hoje vi o João
Doria no Datena. Ele foi muito sensato em suas respostas. Ele disse que devemos juntar os
que prestam para tentar sair dessa situação. O país estava começando a caminhar. Vi nos
jornais que a taxa de emprego estava aumentando. Não temos saída. Quando a Beth falou a
respeito do pneu da ambulância, digo que ela está certa. Devemos fiscalizar. Quem é o
culpado? Não saio com os pneus carecas. Ele deve procurar os líderes. O prefeito não
consegue ver tudo. Quem tem que ver são os responsáveis. São coisas complicadas. Sou
PMDB, mas nunca gostei do Temer. Nunca gostei do PT. Ele era do lado do PT e São
Paulo era PSDB. Isso prova que ele é bandido. Ele aprendeu bem com a Dilma e com o PT.
Ele é bom aluno. Vou falar sobre o Ulisses Guimarães. Era um PMDB dinâmico. Foi um
dos únicos honestos e corretos do país. Sabem o que fizeram com ele? Mataram ele. Não
conseguiram achar o corpo dele. Até hoje não acharam o corpo dele. É uma máfia. O PT é
uma máfia. Agora juntou o PSDB. É uma vergonha o que está acontecendo. Nunca peguei
propina. Já recebi oferta de propina, mas nunca peguei propina. Estavam roubando pouco,
mas agora roubaram uma barbaridade. Outro assunto que gostaria de abordar está

relacionado a marmita dos agentes do SAAE. Perguntei para o Gaúcho e o mesmo disse
que tudo estava certo. Prometemos e vamos atrás. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. (A seguir, o Vereador
reproduz um áudio através de seu celular.) Pois bem. Esse é o discurso do presidente
nacional do PSDB. Sigla do prefeito municipal de Itapira e da maioria da bancada dessa
Câmara Municipal. Vereador Dr. Maurício, vereador Carlinhos Sartori e a Beth Manoel que
está em vias de ser expulsa do partido. Isso é estarrecedor porque esse safado, ladrão,
pilantra e presidente nacional do PSDB enganou 49% dos votos válidos do Brasil. Gostaria
que o líder do PSDB, Sr. Carlinhos Sartori, tivesse falado uma nota sobre qual é o
posicionamento do PSDB de Itapira. Não ouvi nada do PSDB. Não ouvi do prefeito e de
nenhum vereador representante da sigla nesta Casa. É vergonhoso e coisa de bandido.
Coisa de pilantra e coisa de quem enganou o país do mesmo conluio de quem saiu. É
conforme o Dirceu falou. Tudo farinha do mesmo saco. Parabéns pelas palavras de vossa
excelência. São as minhas. Devemos observar atentamente. Temos pessoas jovens. Estão
aqui algumas pessoas do partido. Tenho certeza que não compactuam com esse pilantra e
bandido do Aécio Neves. Tenho certeza que também não é o posicionamento do Carlinhos,
da Beth e do Maurício. Devemos alertar que é a sigla que administra essa cidade. O
bandido maior do PSDB, que é o presidente nacional do PSDB, todos são cientes do que ele
fez. Luan, certamente tem culpa porque já saiu do Senado e a Irmã está presa em Belo
Horizonte. Devemos analisar atentamente que Brasília está um verdadeiro caos e uma
baderna. Não dá para acreditar em quem está lá. Eram as pessoas, conforme a vereadora
Marisol, que queriam concretizar a Reforma da Previdência. Eles vão ferrar o trabalhador
que não tem culpa. Esses bandidos e ladrões roubam e matam indiretamente milhões de
brasileiros. Matam na Educação, na Saúde e nos diversos segmentos do país. Gostaria que o
PSDB local se manifestasse. São os atuais mandatários do município. Assinam e seguem a
cartilha de um bandido chamado Aécio Neves. Se silenciam é porque compactuam.
Deveriam subir aqui para detonar esse pilantra e bandido, mas não o fazem. Muitas
Câmaras Municipais, hoje... Diversas lideranças foram claras. Tem bandido aqui e tem
bandido nos representando, mas se manifestaram. É isso que o povo quer. As pessoas
devem separar concretamente porque é o que o vereador Dirceu falou, ou seja, é tudo
farinha do mesmo saco. É tudo bandido. Vai faltar cadeia para prender essa cambada de
sem vergonha e bandido. Estão matando milhões de brasileiros indiretamente e até mesmo
diretamente. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMINIO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Em um dos áudios o Temer diz o seguinte: “Continua
mantendo esses 500 mil por semana.” Somente com 500 mil acredito que dava para
comprar um milhão de pneus para os veículos de nossa cidade. Não temos argumentos para
dizer o que é certo e o que não é. Quero tocar em um ponto fatal, pois o tempo é curto. Hoje
existe o SAAE de Itapira... Estamos falando sobre marmitex para o pessoal do SAAE de
Itapira. Não quero que vocês me vejam como o irmão do ex-prefeito, mas como vereador
que está nesta Casa pela 4ª vez. Entre 5.500 municípios do Brasil, acredito que é o único
prefeito que conseguiu ganhar uma ação contra o governo do Estado com toda essa
roubalheira. Ele trouxe o SAAE novamente para Itapira. De quatorze milhões do SAAE,
digo que está em 36 milhões. Itapira vai ter que pagar. Foi vendido por 14 milhões.
Somente existe o SAAE de Itapira porque o Toninho Bellini disse que iria trazê-lo

novamente. Sabem o que acontece? Vocês não sabem as regras dessa Casa. Todas as contas
de meu irmão foram apontadas para que as mesmas fossem aprovadas pela Câmara
Municipal. Essas mesmas contas passaram pelo clivo do Tribunal de Contas e foram
aprovadas. Olhem o que estamos vivendo em nosso país. O Barros Munhoz recebeu 4
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Sabem o que aconteceu nesta Casa? Votaram
favorável para que as contas fossem aprovadas. O errado passou a ser certo. Depois o
Toninho Bellini veio com todas as contas aprovadas... Caso o Barros Munhoz vier a esta
cidade com o irmão do Aécio para ser candidato a deputado federal, digo que ele levará 25
mil votos do povo de Itapira. Esse é Barros Munhoz. Ele está na Rússia passeando. O que
vou dizer para vocês? O meu irmão foi chamado de bandido e de ladrão. Conversei com o
presidente desta Casa. Disse o seguinte: “Maurício, você disse que meu irmão era ladrão e
que tinha desviado dinheiro. E agora?” O Ministério Público mandou cancelar as votações
desta Casa porque teve cunho político. Não gosto dessas críticas. O Carlinhos é
remanescente aqui. O César e o Rafael não. O Maurício estava aqui. O que acontece? O
homem lá de cima falou o seguinte: “Ferra o Toninho Bellini. Vota contra. Vamos enfrentar
o Tribunal. Vamos fazer.” Ferraram o Toninho Bellini. A nossa família está com tudo preso
na justiça. Estamos perdendo tudo o que meu pai deixou. Acabaram de enviar uma
mensagem, vereadora, mostrando o Totonho abraçado com o Aécio. É o mandante de
Itapira. O Rafael matou a pau. Queria ver o prefeito vir a público e defender a população de
Itapira. Queria ver ele dizer que não concorda com o que está acontecendo. Caso ele abrir a
boca ele vai estar na rua. É isso que estamos vivendo em Itapira. O deputado é um
dinossauro da política. Ele chega aqui e convence o povo de Itapira a votar no irmão do
Aécio. Cada deputado que ele trás aqui acaba levando 15 mil votos. Vamos abrir os olhos e
começar a mudar a nossa vida. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito
para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e
passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL
DE FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada no
dia 11 de Maio de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – VicePresidente em Exercício. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para
que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Requerimento de
Licença. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00153/2017.- Requer Licença para Tratar de
Assuntos Particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. Encontrando-se presente no recinto
da Câmara o 1º Suplente da Coligação PSDB, Sr. MAURO ALBERTO SARTORI
MIRANDA, o Sr. Vice-Presidente em Exercício convida-o para adentrar ao Plenário e que
em pé, com a mão direita estendida, e em voz alta, repita o seguinte Termo de
Compromisso: "PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU
MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO
MUNICÍPIO". Isto feito, esta presidência declara-o empossado, podendo tomar o assento
na Casa. Em seguida, o Sr. Presidente informa que recebeu a Declaração de Bens, Direitos
e Obrigações do Vereador Sr. MAURO ALBERTO SARTORI MIRANDA que tomou

posse nesta data. Informa, ainda, que de acordo com a Lei Federal nº 8.730 de 10 de
Novembro 1993, a referida declaração está arquivada na Secretaria da Casa. A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ALBERTO SARTORI MIRANDA: “Boa noite a
todos. Não poderia começar a minha fala de outra maneira que não seja agradecendo.
Agradeço o meu pai Chico Miranda, minha mãe Ana Lúcia Sartori Miranda e toda minha
família. Foram eles que me ensinaram os valores da honestidade e respeito ao próximo que
venho pregando em minha vida pessoal e também em minha vida pública. Agradeço
também aos amigos e amigas que sempre estiveram ao meu lado nas mais diferentes
situações e na campanha não foi diferente. Juntos dia a dia me apoiaram e também
corrigiram o meu caminho quando necessário. A juventude do PSDB, pessoas que tenho
inenarrável estima, não deixaram que eu começasse sozinho a minha caminhada política.
Acreditaram que podemos fazer a diferença em nossa sociedade através da dedicação,
união, participação social e amizade. Por último e não menos importante quero agradecer
aqueles que me permitiram estar aqui na data de hoje. As 639 pessoas que acreditaram que
eu poderia estar aqui, deixo o meu muito obrigado. A vocês reafirmo que podem ter certeza
que farei o melhor possível sempre. Muito obrigado a todos. Mesmo sendo jovem a minha
vida tem me ensinado que não construímos nada sozinhos e que para superar os desafios
que são impostos diariamente precisamos estar unidos. No momento tão delicado que
passamos nunca foi tão necessário permanecermos juntos. A semana passada nos trouxe
muitas tristezas, perdas inestimáveis e junto a reflexão do que realmente é importante, ou
seja, se é ter bens materiais ou viver com valores e princípios a fim de contribuirmos com o
nosso melhor para com a sociedade. Infelizmente o momento político brasileiro nos trás
reflexões. Como filiado ao PSDB, quero como mais ninguém, que essas denúncias sejam
devidamente apuradas e seus responsáveis punidos sempre com total respeito a
Constituição e as nossas instituições. Nas eleições fiz campanha para o Aécio e peço
desculpas pelo equívoco. Não tenho vergonha de assumir que estava errado. Entretanto, não
podemos colocar todos no mesmo patamar. Não podemos desistir do Brasil. Existem, sim,
pessoas que trabalham para uma nova política séria e honesta. Como administrador público
acredito que somente iremos combater a corrupção que tanto maltrata o nosso país através
da transparência e, principalmente, da participação social. Entrei na política não com o
propósito de auto promoção ou busca de interesses próprios, mas sim para incentivar a cada
dia mais e mais pessoas a entenderem, debaterem e participarem da política. Acredito que
chegou a vez de nós jovens assumirmos o protagonismo da sociedade. Somos uma geração
que repudia as condutas da velha política e queremos mudança, mas de nada adianta ser
cidadão apenas com os nossos direitos e não com os nossos deveres. Convoco, assim, todos
os itapirenses para que venham conosco nessa caminhada. Não podemos ficar calados
diante de todas as questões graves que estão acontecendo. É preciso reagir. Para finalizar a
minha fala gostaria de citar uma frase do FHC: “Lutamos não para ganhar no dia seguinte,
mas para criar um horizonte de alternativas.” Muito obrigado. Boa noite.” A seguir, pela
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Quero saudar o
nosso amigo Mauro Miranda. É disso que a política precisa. Jovens que venham com o
ideal de servir. Creio que o Mauro possui uma família que vai fazer isso. Peço para que
mais jovens possam participar desta Casa. Devemos ter o ideal de ajudar. Parabéns.” A
seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também saúda o vereador Mauro

Miranda. É um jovem, como eu, que luta nesta Casa. Fomos muito bem votados. Desejo
muita sorte para você. Que você continue nesse caminho. Parabéns.” Isto feito, o Sr.
Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do
Expediente. 3º) Projeto de Resolução nº. 002/2017.- Em que o Sr. Professora Marisol
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o “Projeto Câmara
Escola” que viabiliza a visitação de alunos da rede pública e privada à Câmara Municipal
de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente
passa à leitura do Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0025/2017.- Em que o Sr. Beth
Manoel submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional, composta por bombeiros civis,
nos estabelecimentos que menciona, e dá outras providências. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017.
a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos
Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 31/2017.- Ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2017.- As Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos,
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, de autoria do Vereador
Maurício Cassimiro de Lima "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos
profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2016/2017.", são de
parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe
inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa
para correção em um dos nome entre as homenageadas, a pedido do Sindicato de Saúde.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2017. Art. 1º - Altera a letra "a" do inciso VI do Art. 1º
do Projeto de Decreto Legislativo "sub studio", que passará a constar com a seguinte
redação: Art. . 1º -- .... VI - Clínica de Repouso Santa Fé. a) Sônia Maria Leite Jacheta.
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois os nomes indicados pelo Sindicato da
Saúde, para receberem o "Diploma Anna Nery", são de mulheres dedicadas, competentes,
que se destacaram na área da saúde, portanto, merecedoras da homenagem em tela. É este o
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova
por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 6º) PARECER nº. 32/2017.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017.A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, de autoria do Vereador Maurício
Cassimiro de Lima que "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos
profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2016/2017.", é de
parecer favorável à tramitação, eis que estão previstas verbas no orçamento vigente para a
execução do objeto da propositura em análise. Quanto ao mérito, opina pela aprovação,
pois os nomes indicados pelo Sindicato da Saúde, para receberem o "Diploma Anna Nery",
são de mulheres dedicadas, competentes, que se destacaram na área da saúde, portanto,
merecedoras da homenagem em tela. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador

Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a)
Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 7º) PARECER nº. 33/2017.- A
Emenda Supressiva nº 01/2017 ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2017. As
Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura
e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à Emenda
Supressiva nº 01/2017, de autoria da Bancada da oposição, ao Projeto de Lei Complementar
nº 02/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Concede reajuste nos
vencimentos e proventos dos servidores municipais e dá outras providências.", são de
parecer favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de qualquer natureza
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 Rafael Donizete Lopes 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 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla Vice-Presidente em Exercício. 8º) PARECER nº. 34/2017.- Ao Projeto de Lei
Complementar nº 02/2017 e Emenda Supressiva nº 01/2017. A Comissão de Finanças e
Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei
Complementar nº 02/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal e à Emenda Supressiva nº
01/2017, de autoria da Bancada da oposição, "Concede reajuste nos vencimentos e
proventos dos servidores municipais e dá outras providências", é de parecer favorável à
tramitação, eis que estão previstas verbas no orçamento vigente para a execução do objeto
da propositura em análise. Quanto à emenda supressiva apresentada, opina pela sua
tramitação e aprovação, pois o artigo 6º não tem nenhuma relação com o Projeto de Lei
Complementar nº 02/2017, pois o aumento será aplicado a todos os servidores, sem
exceção, não havendo necessidade de relacionar o anexo V e VII. É este o parecer. A
seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes 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 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes 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 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 9º) PARECER nº. 35/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2017.As Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que
"Aumenta número de cargo no quadro de Pessoal do Magistério Municipal", são de parecer
favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É
este o parecer. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de
2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº.

36/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2017.- As Comissões de Justiça e
Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que
a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº
05/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Aumenta na estrutura administrativa
do SAAE, mais 04 (quatro) cargos de escriturário", são de parecer favorável à tramitação
da propositura, eis que não existe óbice de qualquer natureza 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 Rafael Donizete Lopes 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 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 11º) PARECER nº. 37/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2017.A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal
que "Aumenta na estrutura administrativa do SAAE, mais 04 (quatro) cargos de
escriturário", é de parecer favorável à tramitação, eis que estão previstas verbas no
orçamento vigente para a execução do objeto da propositura em análise. Quanto ao mérito,
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador
Rafael Donizete Lopes 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 18 de Maio de 2017.
a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 12º) PARECER nº. 38/2017.- Ao
Projeto de Lei Complementar nº 06/2017.- As Comissões de Justiça e Redação e de
Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº
06/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Cria Zonas de Urbanização
Específica", são de parecer favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice
de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 13º) PARECER nº. 39/2017.- Ao Projeto de Lei nº 23/2017.- As Comissões de
Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de
Lei nº 23/2017, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori que "Declara de
Utilidade Pública o GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES DE B. P.", são de parecer
favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza 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 Carlos Alberto
Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada
à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 14º) PARECER nº. 40/2017.- Ao Projeto de
Lei nº 23/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que
foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 23/2017, de autoria do nobre Vereador Carlos

Alberto Sartori que "Declara de Utilidade Pública o GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES
DE B. P.", é de parecer favorável à tramitação, eis que a entidade presta significantes
serviços ao Município e preenche todos os requisitos para ser Declara de Utilidade Pública.
Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela
ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 15º)
PARECER nº. 41/2017.- Ao Projeto de Lei nº 24/2017.- As Comissões de Justiça e
Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que
a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 24/2017, de
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera o artigo 2º da Lei nº 5.245, de 27 de
fevereiro de 2014, que institui o Regime de Plantão do SAAE, e dá outras providências.",
são de parecer favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza
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
Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a)
Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 16º) PARECER nº. 42/2017.- Ao
Projeto de Lei nº 24/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este subscreve,
instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 24/2017, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal que "Altera o artigo 2º da Lei nº 5.245, de 27 de fevereiro de 2014, que institui o
Regime de Plantão do SAAE, e dá outras providências.", é de parecer favorável à
tramitação, eis que está prevista verbas no Orçamento Municipal para fazer frente às
alterações propostas. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova
por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato
aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Luan dos
Santos Rostirolla 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.
17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Jorge Fray. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0065/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Rafael Osório de Oliveira Caixeta.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0066/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Srta. Maryângela Frazão. Autoria.
Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla –
Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2017.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Hélio Pinto da Luz. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 21º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joel de
Moura. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 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. 22º)
Requerimento nº. 00147/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Valdemar Brunilati,
pelo transcurso de seu 94º aniversário de nascimento celebrado dia 30 de abril. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – VicePresidente em Exercício. 23º) Requerimento nº. 00148/2017.- Voto de Congratulação com
a Sra. Izabel Carbonari Botero Salgado, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº.
00149/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Therezinha de Oliveira Giomo, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente
em Exercício. 25º) Requerimento nº. 00150/2017.- Voto de Congratulação com a Sra.
Elza Gavrielides Amâncio de Camargo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº.
00151/2017.- Oficiar a Diretoria Regional de Ensino para que desenvolvam estudos
objetivando a realização de reformas na EE "Benedito Flores de Azevedo". Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente
em Exercício. 27º) Requerimento nº. 00152/2017.- Voto de Congratulação com a Sra.
Madalena Zanchetta Alfano, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia
16 de maio. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 00154/2017.Voto de Congratulação com a Srta. Mirassol Maria Garcia Raposo, pelo transcurso de seu
18º aniversário de nascimento celebrado dia 17 de maio. Autoria. Beth Manoel. A seguir,
pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 29º)

Requerimento nº. 00155/2017.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Maria Leile
Silva Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de maio.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – VicePresidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 00156/2017.- Voto de Congratulação com
a Sra. Izaura Fray Marcatti, pelo transcurso de seu 92º aniversário de nascimento, celebrado
dia 14 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 31º) Requerimento nº. 00157/2017.Voto de Congratulação com as empresas itapirenses participantes da 24ª Agrishow, em
Ribeirão Preto. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento nº. 00158/2017.Voto de Congratulação com a Sra. Stella Tereza Bosso, pelo transcurso de seu aniversário
de nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 33º) Requerimento
nº. 00159/2017.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Therezinha Vieira de
Mattos Dahma, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de maio.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla – VicePresidente em Exercício. 34º) Requerimento nº. 00160/2017.- Voto de Congratulação com
a Sra. Vera Lúcia Mantoan Martelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla – Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00179/2017.Sugere ao Sr. Prefeito, para que determine ao departamento competente, realizar limpeza
das galerias da quadra de esportes da Emeb "Prof. João Simões". Autoria. Professora
Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 36º) Indicação nº. 00180/2017.- Sugere a Secretaria Municipal de Saúde,
alterações no sistema de agendamento de exames e retornos nas Unidades Básicas de
Saúde. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 00181/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito,
estudos e ações objetivando o tombamento histórico e cultural do Mercado Municipal.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - VicePresidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 00182/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos e
ações objetivando a vinda da empresa NET Telecomunicações para Itapira. Autoria.
Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente
em Exercício. 39º) Indicação nº. 00183/2017.- Sugere construção de galerias de água
pluvial na estrada do Terrazan, próximo a Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho

Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 40º) Indicação nº. 00184/2017.- Sugere reservar uma vaga para estacionamento
de veículos na Rua Francisco Glicério, defronte a Auto Escola Brasil. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 41º) Indicação nº. 00185/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria
de Saúde, que discipline o transporte de pacientes ao AME de Mogi Guaçu. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 42º) Indicação nº. 00186/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover através do
SAMA, cursos de capacitação para criação de peixes em caixa d´água. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em
Exercício. 43º) Indicação nº. 00187/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, que promova a adesão
do município ao Movimento Maio Amarelo. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 44º) Indicação nº.
00188/2017.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine realização de limpeza e
melhorias na estrada rural de acesso ao bairro dos Gomes e Gominhos. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente
em Exercício. 45º) Indicação nº. 00189/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro
público de nossa cidade de Vereador Rosalvo Rosanova, popularmente conhecido como
Dinho Rosanova. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Indicação nº. 00190/2017.- Sugere
denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Vereador Sebastião Pompeu.
Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - VicePresidente em Exercício. 47º) Indicação nº. 00191/2017.- Sugere denominar rua ou
logradouro público de nossa cidade de Aida Sartori Venturini. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 48º)
Indicação nº. 00192/2017.- Sugere construção de abrigo no Hospital Municipal em local
que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 49º) Indicação nº. 00193/2017.- Sugere
melhorias na estrada rural de acesso a Fazenda São Luís. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18
de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 50º)
Indicação nº. 00194/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para dotar-se de iluminação
pública a estrada "Antônio Gonçalves Fontes", bairro dos Pinheiros. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador

Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente
em Exercício. 51º) Indicação nº. 00195/2017.- Sugere serviços e melhorias na praça
pública localizada no Loteamento Roberto Barricatti, bairro dos Macucos. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente
em Exercício. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL
DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado nos anais da Casa como líder da
oposição que dá a entender que não há conversa entre os vereadores da situação e o prefeito
municipal. Diversas proposituras como indicação certamente, caso tivessem bom senso em
conversar, não precisariam passar pelo clivo desse plenário. Parece que todos são oposição
nesta Casa. É o que dá a entender. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “A indicação, o requerimento e o projeto
de lei é a forma de trabalho do vereador. Acho que independentemente do lado político que
você está, digo que você está prestando um serviço para a população. É a forma de o
vereador trabalhar. É regimental e não estou fazendo nada fora da lei. Estou aqui fazendo a
minha obrigação, ou seja, pedindo o que o povo precisa. Obrigado.” A seguir, pela ordem,
faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Então, vejo que vossa
excelência está trabalhando muito e o prefeito está trabalhando muito pouco. Obrigado.” A
seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “A
indicação de autoria da vereadora Beth já foi sanada há 15 dias. Conversei com o prefeito e
os horários foram revistos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Quando foi feito o pedido não
estava funcionando o ônibus. Veio hoje para ser lido.” A seguir, o Sr. Presidente diz o
seguinte: “As indicações serão despachadas junto ao prefeito. Como presidente desta Casa
falo que a indicação é uma matéria do vereador. É um modo do vereador legislar.
Independente de situação ou oposição, digo que estamos aqui para legislar conforme cita o
Regimento Interno.” Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º
Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 52º) Senado Federal: Respostas em
atenção ao Oficio nº 106/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 53º)
Câmara Municipal de Itapira: Convite para a outorga do Diploma Ana Nery aos
profissionais da Saúde. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de
Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 54º) FATEC
Itapira: Convite para participar da 3ª FATEC Portas Abertas. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla Vice-Presidente em Exercício. 55º) Câmara Municipal de Mococa: Copia da Moção nº
66/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017.
a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 56º) Câmara Municipal de
Mogi Guaçu: Convite para a outorga do Diploma Ana Nery aos profissionais da Saúde.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 57º) CONSEG Itapira: Convite
para reunião e posse da nova Diretoria do CONSEG Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - VicePresidente em Exercício. 58º) Prefeitura Municipal de Itapira: Reposta em atenção ao

Requerimento nº 91/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18
de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 59º)
Prefeitura Municipal de Itapira: Reposta em atenção ao Requerimento nº 84/2017.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 60º) Prefeitura Municipal de
Itapira: Reposta em atenção ao Requerimento nº 83/2017. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - VicePresidente em Exercício. 61º) Prefeitura Municipal de Itapira: Reposta em atenção ao
Requerimento nº 82/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18
de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 62º)
Prefeitura Municipal de Itapira: Reposta em atenção ao Requerimento nº 92/2017.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 63º) Prefeitura Municipal de
Itapira: Reposta em atenção ao Requerimento nº 105/2017.DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - VicePresidente em Exercício. 64º) Prefeitura Municipal de Itapira: Reposta em atenção ao
Requerimento nº 110/2017.DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18
de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 58º)
Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Reposta em atenção ao Requerimento nº
45/2017.DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017.
a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias
constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de
organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação
de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO
DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017.- Dispõe
sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se
destacaram durante o biênio de 2016/2017. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017. Aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/2017.
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2017 E EMENDA
MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em primeira discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 002/2017.- Concede reajuste nos vencimentos e
proventos dos servidores municipais e dá outras providências. Autoria: José Natalino
Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2017. Aprovado em
primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira
votação a Emenda Supressiva nº 01/2017. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela
ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade à
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda
votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2017. Aprovado

em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda
votação a Emenda Supressiva nº 01/2017. Aprovada em segunda votação por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR
UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 02/2017 E EMENDA
SUPRESSIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2017. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em primeira discussão o
Projeto de Lei Complementar nº 005/2017.- Aumenta na estrutura administrativa do
SAAE, mais 04 (quatro) cargos de escriturário. Autoria: José Natalino Paganini. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 05/2017. Aprovado em primeira
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e
a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento
verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
Complementar nº 05/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0023/2017.Declara de Utilidade Pública o GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES DE B. P. Autoria:
Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE
LOPES: “Boa noite a todos. Tive a oportunidade na terça feira, senhor presidente,
juntamente com as companheiras Beth Manoel e Marisol, em reunião com a Comissão de
Finanças e Orçamento, de poder receber a comissão representada em nome dos diretores do
futuro grupo de escoteiros Guardiões de BP e tivemos a oportunidade de ouvir atentamente
não somente as propostas futuras que o grupo de escoteiros poderão fazer de serventia para
o nosso município, mas também aquilo que eles já vêm fazendo mesmo não tendo a
constituição de declaração de utilidade pública. Sinto-me à vontade em falar porque nós
pudemos conversar abertamente com todos que vieram aqui para representar cada
componente do grupo de escoteiros e observamos que certamente a constituição desse
grupo vai ser promissora para o município de Itapira. Já temos outro grupo de escoteiros
que foi um projeto de lei de autoria do ex-vereador Marquinhos. Os vereadores da
legislatura anterior aprovaram a situação. É aquilo que falamos na terça feira, ou seja,
acreditamos no trabalho, somos solidários e estamos dando uma chancela para vocês
despontarem em nosso município como diretores e representantes do grupo de escoteiros.
Esperamos, de coração, que cada membro da diretoria possa, a contento, ter a
responsabilidade sobre cada componente mirim. É uma enorme responsabilidade. É aquilo
que conversamos, pois os pais depositam confiança em vocês. Esperamos trazer bons frutos
porque gera caráter profissional, ético e social. É uma lacuna onde vocês podem se
desempenhar trazendo muitos benefícios para a população. Somos sabedores do trabalho
que vocês executam em nossa cidade. Como formador de opinião falo que o trabalho de
vocês foi promissor. Esperamos que esse grupo traga aquilo que os órgãos públicos
necessitam. Seria o fortalecimento do elo junto a sociedade. Fico muito feliz em poder
assinar e dar um voto de confiança a vocês. Parabenizo a iniciativa do autor Carlinhos
Sartori, mas o projeto passa a ser de todos. Sentimos muita felicidade em poder

disponibilizar essa utilidade pública. Cobraremos muita responsabilidade. Sabemos que
vocês são conhecedores e responsáveis o suficiente porque já possui diretoria préestabelecida. Parabéns.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 23/2017. Aprovado
em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto
Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 23/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo
vocês pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade, pela colhida dos jovens, dentre
outras importantes situações. Tenho certeza que vocês serão guiados para o caminho
correto. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também
parabeniza o grupo de escoteiros. O trabalho que vocês fazem para a sociedade é muito
gratificante. Tenho certeza que o retorno a todos vocês virá em dobro. Parabéns.” A seguir,
justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também não poderia deixar de
parabenizar todos vocês. Sou o mais velho desta Casa e lembro da época do Juvenal da
Guarda Mirim. Parabéns e que Deus os abençoe.” A seguir, justifica o voto a Vereadora
Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Também não poderia deixar de
parabenizá-los. É uma missão benéfica, produtiva, social e educacional. Parabéns. Acho
que vocês estão aqui para somar. Obrigada.” DESPACHO: APROVADO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente
em Exercício. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0024/2017.- Altera o artigo 2º da
Lei nº 5.245, de 27 de fevereiro de 2014, que institui o Regime de Plantão do SAAE, e dá
outras providências. 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
24/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de
2017. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única
discussão o Requerimento nº 00154/2017.- Voto de Congratulação com a Srta. Mirassol
Maria Garcia Raposo, pelo transcurso de seu 18º aniversário de nascimento celebrado dia
17 de maio. Autoria: Beth Manoel. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de
registrar nesta Casa de Leis o aniversário de minha filha Mirasol. Há 18 anos o nosso
senhor Jesus Cristo me proporcionou mais uma missão de ser mãe. Agora seria uma linda
menina que completou 18 anos na data de ontem. Está na flor da idade. É uma menina
abençoada e ungida por Deus. Ela está na faculdade federal. Mãe é mãe. Mãe não pode
deixar de falar que ama os filhos. Por isso todos os dias, apesar da distância, conversamos
pelo Whatsapp. É muito importante a questão do sentimento. O sentimento deve ser
repassado aos filhos. Sou uma mãe protetora que luta para dar o melhor aos seus filhos.
Quero deixar os meus parabéns. Ela esta cursando Direito. Fica registrada a minha
homenagem pela honra e glória do senhor. É somente ele que nos dá força. Obrigada.” Não
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em

única votação o Requerimento nº. 154/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica
o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Faço votos a professora Marisol e
ao Nilson. Que sua filha tenha muito sucesso. Somos sabedores da capacidade dela.
Certamente vai brilhar e muito no futuro breve. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Queria parabenizar a filha da professora
Marisol. É uma benção para os pais. Hoje a maior riqueza que os pais possuem é ver seus
filhos progredindo. Parabéns e que Deus abençoe.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr.
CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo a Mirasol pelo ingresso na faculdade de
Direito. Que você seja muito feliz com a realização de sua filha. Parabéns.” A seguir, o Sr.
Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também parabeniza você e sua filha. Imagino
o orgulho de vocês nesse momento. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Maio de 2017. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os pronunciamentos dos
Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da
pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público
que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores,
internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.
DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

