ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de junho 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.
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna apenas para
informar sobre a entrada de três requerimentos formatados pela vereadora Beth Manoel,
pela vereadora Marisol e por mim, cobrando explicações com relação a uma lei aprovada
em 2013 que falava sobre a autorização do Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação dos Amigos do Judô de Itapira. É público e notório nos meios de imprensa e
nas redes sociais o caso envolvendo a Secretaria de Esportes e Lazer. Diversos professores
deixaram de trabalhar para a municipalidade. Estamos pedindo explicações com relação ao
Ex-secretário de Esportes e Lazer e também não deixando de cobrar o atual Secretário
pedindo informações com relação ao assunto. Existe um inquérito civil no Ministério
Público. Eu e a vereadora Beth Manoel estivemos lá na última quarta feira e pudemos
observar e analisar o conteúdo daquilo que estava no MP. Gostaria de deixar aqui um
pedido para que o atual Secretário de Esportes, Marquinhos Schimdt, se manifeste junto ao
MP. Ele deve fazer um informativo para toda população itapirense com relação ao caso. É
um caso grave e que envolve muitos problemas. Uma vez que fora aprovado nesse plenário
na legislatura anterior, acredito que devemos cobrar essas explicações. Talvez seja um bom
momento para o Marquinhos esclarecer sobre aquilo que vem sendo veiculado nos
bastidores. Não ouvimos nenhum tipo de esclarecimento público. Da forma que está no
MP, acho que seria muito bom ele fazer isso para não ser envolvido em todo imbróglio que
está no inquérito. Se ele não tem nenhuma relação, digo que seria muito bom ele vir a
público a fim de prestar melhores esclarecimentos. São fatos graves. Tivemos o projeto
Karina, onde todos sabem muito bem onde terminou. Improbidade administrativa, crime e
desvio de dinheiro. O Tribunal de Contas mostrou isso. O que nos estranha muito é que o
roteiro se assemelha e os atores são os mesmos. Isso está no MP. Não sou eu quem está
falando. Seria muito oportuno o Marquinhos vir a público para se manifestar. Caso ele não
se manifestar e acabar se silenciando, provavelmente depois que ele for fazer alguma
divulgação o seu nome será jogado no imbróglio passado. Existe uma renovação no
contrato em setembro. O Secretário era o Marquinhos. Ele estava em campanha e estava
usando todos os professores para pedir votos para ele. Foi o que ouvimos nesta Casa há
duas semanas. Foi isso que ouvimos das professoras do futebol de salão. Ficam registrados
esses pedidos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho a esta tribuna para dizer que
tenho andado pela cidade. Quando peço cuidado para com algum bairro local, digo que
alguns colegas desta Casa falam que faço demagogia. No sábado estava passando pela

Avenida dos Italianos e a ponte que liga o Condomínio São Judas... Já pedi para que a
mesma fosse consertada, pois existem buracos na estrutura da ponte. Crianças podem cair
naquele local. Foi realizado um conserto muito fraco e agora algumas folhas de portas estão
sob os buracos. O pessoal está pedindo socorro. Torno a pedir ao prefeito e aos nobres
colegas para que façam alguma coisa para ajudar. Senhor presidente e demais vereadores,
queria perguntar ao Sr. Dirceu que sempre faz caçoada de mim aqui, quantas legislaturas
ele está nesta Casa. Por quantas vezes o senhor esteve em Brasília pedindo ou trazendo
alguma verba para nós e em audiência com alguns deputados do Estado para trazer
melhorias para a nossa cidade? Gostaria muito que o senhor me respondesse. Não precisa
ser hoje, mas pode ser em outra ocasião. Faz apenas 5 meses que estou como vereadora e
ainda estou presa porque não saiu o meu processo. Por esse motivo não consigo correr atrás
dessa situação. Então, peço para que o senhor venha esclarecer essa situação. Desse modo,
vou ficar um pouco mais acomodada. Obrigada.” Não havendo mais nenhum Vereador
inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o
encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador
LUIS HERMÍNIO NICOLAI para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08
DE Junho de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 19 de Junho 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 SG-DAO nº
298/2017.- Através do presente, solicito a retirada da pauta de trabalhos dessa E. Câmara
Municipal do Projeto de Lei nº 19/2017 que "Dispõe sobre alteração do § 2º, do inciso II,
do art. 48 da Lei 4.198/07, alterada pela Lei 4581/10, referente à taxa de ocupação e uso do
solo", para melhores estudos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais
Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Relatórios. 3º) RELATÓRIO Nº. 004/2017.ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO 1º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017, APRESENTADA EM AUDIÊNCIA
PÚBLICA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, NO PLENÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 005/2017.- Ata da Prestação de contas apresentada em
Audiência Pública realizada no dia 31 de maio de 2016, no Plenário da Câmara Municipal
pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2017. Autoria.
Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo
mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº.
55/2017.- Ao Projeto de Lei nº 29/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, que a
este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 29/2017, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
252.000,00", acordou por exarar parecer favorável à sua tramitação, após esclarecimento da
Secretaria Municipal de Educação, Sra. Nadir Martins da Silva Lavoura na reunião da
Comissão, elucidando as dúvidas a respeito da propositura. Quanto ao mérito, 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 19 de Junho de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 56/2017.- Ao Projeto de Lei
nº 29/2017.- 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 29/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que
"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 252.000,00", 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 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 19 de Junho de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 57/2017.- Ao Projeto de Lei
nº 31/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a
exarar parecer ao Projeto de Le nº 31/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que
"Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre", acordou por exarar parecer
favorável à sua tramitação, pois estão previstas no orçamento municipal verbas para
aplicação da presente lei. Quanto ao mérito, todavia, opina pela aprovação, pois é justa e
meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo tributam à
memória do saudoso Anísio Claro de Oliveira, ao perpetuar seu honrado nome à Academia
ao Ar Livre, implantada no Jardim Raquel. 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
19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº.
58/2017.- Ao Projeto de Lei nº 31/2017.- 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 31/2017, de autoria do Chefe do
Poder Executivo que "Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre", acordaram
por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia,
opina pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes
Executivo e Legislativo tributam à memória do saudoso Anísio Claro de Oliveira, ao
perpetuar seu honrado nome à Academia ao Ar Livre, implantada no Jardim Raquel. 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 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 9º) PARECER nº. 59/2017.- Ao Projeto de Lei nº 32/2017.- A Comissão de
Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de
Le nº 32/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Dispõe sobre denominação da

Academia ao Ar Livre", acordou por exarar parecer favorável à sua tramitação, pois estão
previstas no orçamento municipal verbas para aplicação da presente lei. Quanto ao mérito,
todavia, opina pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma que os
Poderes Executivo e Legislativo tributam à memória do saudoso Vereador Rosalvo
Rosanova (Dinho Dentista), ao perpetuar seu honrado nome à Academia ao Ar Livre,
implantada no Jardim Camboriú. 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 19 de Junho de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) PARECER nº. 60/2017.- Ao Projeto de
Lei nº 32/2017.- 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 32/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que
"Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre", acordaram por exarar parecer
favorável à sua tramitação, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opina pela aprovação, pois
é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo tributam
à memória do saudoso Vereador Rosalvo Rosanova (Dinho Dentista), ao perpetuar seu
honrado nome à Academia ao Ar Livre, implantada no Jardim Camboriú. 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 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A
seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos
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. 11º)
Requerimento nº. 00202/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. José Roberto Miquilini,
pelo transcurso de seu 74º aniversário de nascimento celebrado no dia 06 de Junho.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 12º) Requerimento nº. 00203/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Carlos
Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por "Charlô", pelo transcurso de seu aniversário
de nascimento celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento nº.
00204/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Heraldo Peres, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº.
00205/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria da Penha S/A e Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente, pela realização do I Seminário "Sustentabilidade no
Ambiente Construído". Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício

Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00206/2017.- Requer do Sr.
Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 28/17, que sugere adequação dos
CEI´s, das Emei´s e Emeb´s ao portadores de mobilidade reduzida segundo as normas de
acessibilidade previstas pela ABNT. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a
vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a presente
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento
nº. 00207/2017.- Requer oficiar o Ex-secretário Municipal de Esporte e Lazer Sr. Luis
Domingues, convidando-o para que, pessoalmente, preste esclarecimentos a cerca de Lei
Municipal nº 5.113, de 14 de junho de 2016. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº.
00208/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Esporte e Lazer, para
que esclareçam à edilidade acerca da renovação do convênio com a Associação Amigos do
Judô em 2016, sendo que a mesma já havia sido citada em um inquérito civil na Justiça
local. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel. Professora Marisol DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00209/2017.Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros Munhoz para que façam
gestão junto à direção da Intervias, solicitando construção de rotatória na Rodovia SP-352,
acesso a Rua Santa Terezinha. Autoria. Beth Manoel. A seguir, pela ordem, a vereadora
Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a presente matéria.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de
Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº.
00210/2017.- Requer oficiar o Ministério Público para que envie a esta Casa de Leis, cópia
do inquérito civil nº 1402970000232/2016. Autoria. Beth Manoel. Professora Marisol.
Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 20º) Indicação nº. 00216/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto à
Secretaria de Educação, objetivando incluir na grade curricular das escolas municipais, a
matéria Educação Ambiental. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Indicação nº. 00217/2017.- Sugere
instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na Rua Olavo Job, próximo ao
numeral 89. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 00218/2017.- Sugere construção de
bueiro tipo boca de lobo na Rua Minervina Bueno de Lima, próximo ao numeral 446, no
bairro José Tonolli. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 00219/2017.- Sugere construção de
ciclovia nas Avenidas Paulo Eduardo Quartin Barbosa e Vereador David Moro. Autoria.
Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo

mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos
Ofícios: 24º) Caixa Econômica Federal: Comunicação de Liberação de Recursos
Financeiros no valor de R$ 73.755,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Caixa
Econômica Federal: Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$
245.850,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Polícia Militar do Estado de São
Paulo: Resposta em atenção ao Requerimento nº 180/2017. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 27º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira: Respostas em
atenção ao Requerimento nº 170/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de Junho 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) Projeto de Lei nº 0019/2017.- Altera o §2º, do inciso II, do artigo
48, da Lei 4.198, de 19 de dezembro de 2007, alterada pela Lei 4.581, de 28 de abril de
2010. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0029/2017.- Autoriza a abertura de
crédito especial no valor de R$ 252.000,00. 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 29/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de
Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 0031/2017.- Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre.
Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 31/2017. 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 31/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0032/2017.- Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre. Autoria: José Natalino
Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 32/2017. 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
32/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Esse projeto foi uma indicação de minha autoria.
Somente eu possuo três. Tenho o Dinho Pompeu, Paulo Mamá e a da Dona Nenê. A Dona
Nenê foi diretora do matadouro onde é a rodoviária atual. Quanto ao Paulão, digo que a
família pediu para mim. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19
de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o
Requerimento nº 00206/2017.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a
indicação n° 28/17, que sugere adequação dos CEI´s, das Emei´s e Emeb´s ao portadores de
mobilidade reduzida segundo as normas de acessibilidade previstas pela ABNT. Autoria:
Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE
FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Esse requerimento é sobre a inclusão.
Como professora, cidadã e vereadora não dá para admitir nas escolas em geral que ainda
não tenha acesso para as crianças portadoras de algum tipo de deficiência. Os banheiros
devem ser adaptados, mas ainda não existe essa situação. Muitas escolas não possuem
rampas adequadas ou algum tipo de acesso ao bebedouro. Falar de inclusão é lindo e
maravilhoso, mas queremos ver na prática. A criança, vereadora Beth, precisa ser
totalmente recebida com amor e carinho. Para ela se sentir incluída o ambiente escolar deve
ser adaptado. Inclusão não é somente matricular a criança nas creches. A administração
deve pensar nas necessidades das mesmas. As professoras nunca sabem quando vão receber
um aluno especial. Já tive aluno cadeirante e deficiente visual. Já tive alunos com muitas
dificuldades intelectuais. A escola deve estar preparada. Existem as normas da ABNT. Elas
estão documentadas e calculadas. Existe um conjunto de obras especiais que devem ser
realizadas. Como não possuem rampas de acesso, senhor presidente? Peço para que todos
os vereadores votem favoráveis a essa matéria. Não adianta ficar somente no papel. Essa
situação deve sair do papel. As coisas devem começar a acontecer de verdade. Peço para
que meus colegas aprovem esse requerimento e que possamos sempre pensar no melhor
para essas crianças. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS
HERMINIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria parabenizar a vereadora Marisol pela
elaboração da matéria. Podemos ter um desdobramento de muita felicidade. É uma ideia
que vem de imediato. Não me lembro, mas acredito que seja de autoria do vereador
Carlinhos a respeito das calçadas. Foram feitos todos os cantos de esquina e tudo mais. É
uma situação que já deveria existir. Como as coisas vão se adaptando, vamos tomando
cuidado para que as coisas aconteçam. Quanto a Rua José Bonifácio, digo que no passado
foi estudado no que tange a sua interdição, mas muitas pessoas acharam que não era
necessário. Nos dias atuais muitos caminhões não conseguem transitar. Aqueles obstáculos
atendem todas as normas, pois servem como redutores de velocidade e transposição de
pessoas com deficiência. Por esse motivo foi realizada essa situação. Queria deixar uma
ideia. No caso das escolas da municipalidade, digo que enviarão um orçamento como
resposta a esta Casa. Acredito que um pedido de autoria de todos os vereadores seria
plausível. Uma verba deveria ser destinada para que essas escolas fossem comtempladas.
Acredito que os banheiros deveriam ser adaptados e as rampas de acesso construídas. É o
mínimo que se deve fazer. Isso é essencial. Muitas pessoas tem dificuldade em se
locomover. Como o vereador Carlinhos teve essa ideia na época, onde foi muito bem aceita
por todos os vereadores, acredito que devemos fazer isso. Muitas pessoas são portadoras de

deficiência. Vou deixar registrada a minha ideia. Uma pequena verba deveria ser destinada
para essa situação. Estudos devem ser realizados pelos engenheiros da Prefeitura. Tenho
certeza que os vereadores aprovarão a matéria... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu
de Oliveira: Em Itapira muitas escolas não são adaptadas. Não foi programado no passado.
Queria saber se a vereadora esteve presente na inauguração da creche situada no bairro dos
Prados. As novas creches devem receber essas adaptações. Obrigado... Continuando o
orador: Às vezes uma ação judicial venha a obrigar a administração municipal a fazer isso
de forma apressada e sem orçamento. Isso somente vem a dificultar as coisas para a
administração. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 206/2017. Aprovado
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º)
Em única discussão o Requerimento nº 00209/2017.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e
Deputado Estadual Barros Munhoz para que façam gestão junto à direção da Intervias,
solicitando construção de rotatória na Rodovia SP-352, acesso a Rua Santa Terezinha.
Autoria: Beth Manoel. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE
LOPES: “Vejo, Beth, a preocupação de vossa excelência. Vou ler para vossas excelências
uma matéria do dia 03 de outubro de 2014: “Viaduto será implantado no cruzamento da
Santa Terezinha no bairro dos Prados. A Intervias, concessionária que administra o sistema
viário formado pela Rodovia SP-352 e SP-147, iniciou a sondagem de solo para a
construção de um viaduto na Rua Santa Terezinha situada no bairro dos Prados.” Isso foi
em 03 de outubro de 2014. Se tiver alguém fazendo sondagem naquele local, acredito que
já chegou no Japão, Beth. São 3 anos. “O dispositivo deverá ser instalado no trevo junto a
SP-352 e os trabalhos começaram nesta sexta feira. Segundo informado pela Prefeitura a
medida atende solicitação do prefeito Paganini que foi encaminhado à empresa pelo
deputado Barros Munhoz. Com a construção do viaduto um dos pontos mais críticos de
cruzamento de rodovia será eliminado. A Rua Santa Terezinha tem um forte trânsito em
direção ao Jardim Guarujá e imediações. Por conta disso o cruzamento representa uma
grave dificuldade para os motoristas. A construção do elevado eliminará essa situação e
evitará ocorrências de acidentes no trecho. Paganini esteve na manhã do dia 03 de outubro
de 2014 no local de sondagens verificando de perto os andamentos dos trabalhos. Para fazer
a sondagem do solo, que é a etapa inicial, a obra determina procedimentos seguintes e já
contratou empresa especializada. Os serviços devem prosseguir nos próximos dias.”
Gostaria que o Zalberto focasse na imagem do jornal. Essa foto é do dia 03 de outubro de
2014. Gostaria de saber da administração sobre a situação do andamento da obra. A
iniciativa de vossa excelência é muito importante porque é a mesma preocupação do
prefeito municipal em 2014. Não sou eu em que está criando o fato. Isso aqui é um site do
Itapira News coletado através da Prefeitura Municipal de Itapira. Gostaria que o líder do
prefeito disponibilizasse esclarecimentos. De 2014 para cá o próprio prefeito falou da
problemática em relação ao cruzamento da Santa Terezinha. O prefeito esteve naquele local
há 2 anos e meio. Falo mais uma vez que caso ainda tiverem fazendo a sondagem, digo que
já chegaram no Japão. Fica o pedido de vossa excelência. É muito importante essa situação.
Gostaria que o Luan viesse a esta tribuna e explicasse a situação para a população. Os
buracos foram tampados. Luan, nos traga informações. O prefeito disse no passado que

aquele local é um dos mais perigosos da cidade. Vários acidentes ocorreram naquela
localidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Diante do problema que já foi citado pelo
vereador Rafael, fico imaginando o pessoal de Barão, Eleutério e Ponte Nova. Eles também
tem esse tipo de problema. Penso que foi jogado ao vento e me lembro do filme chamado
'O vento levou'. Peço para que todos os vereadores votem favorável a matéria. Conto com o
voto de todos. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE
OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Não estava querendo vir a esta tribuna, mas depois que
analisei o jornal do Dr. Rafael decidi o contrário. Lembro muito bem dessa situação. Está
certo o Dr. Rafael. Precisamos analisar a situação. Lembro-me que no passado foi pior. Não
havia obstáculos e redutores de velocidade. É difícil você solicitar obras junto a DER. Para
solicitar a limpeza de um determinado local foi necessário ligar para o Clayton. O
município não pode interferir onde é de competência da DER. É um lugar muito perigoso.
Quando a cana está alta não conseguimos enxergar adequadamente a rodovia. Quanto a
Ponte Nova, digo que existe um trevo adequado naquela localidade. Muitas pessoas
transitam pela localidade. O trevo da Teka necessita de revitalização, assim como também
o trevo do Barão. Muitas pessoas morreram no trevo do Barão. Outro ponto seria o trevo da
Usina. É um local muito perigoso onde transitam muitos caminhões pesados. As
proximidades do posto NR também necessitam de obstáculos. Sou favorável a construção
desse tipo de viaduto, mas devemos lembrar que é um valor exorbitante. Existem
obstáculos com radar. Em Minas Gerais tem muitos obstáculos desse tipo... Aparte
concedido a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Quanto custa uma vida?
Caso já tivessem realizado o serviço, acredito que muitas vidas seriam preservadas. Quase
toda semana ocorre acidente naquela localidade. Quanto custa uma vida. Obrigada...
Continuando o orador: A lombada eletrônica poderia resolver a situação até a construção
do viaduto. Devemos cobrar o prefeito sim. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Olhem como é difícil a
situação. Caso prestarem a atenção na passarela que foi feita vocês verão uma entrada para
dar acesso a uma chácara. O que aconteceu? Vieram desmanchar para fazer a duplicação do
pontilhão. Todos tinham ciência que a Intervias deveria recuar uns 40 metros. Seria
movimento de terra e o mais difícil seria desmanchar o pontilhão. O pedido na época foi
para recuarem um pouco. A Intervias rejeitou o pedido. Chama de passagem subterrânea no
Barão. O Barão tem 100% dessa possibilidade. Portanto, não precisa de um pontilhão.
Quanto ao trecho da Usina, acredito que estudos devem ser realizados. Quem passou
defronte ao Flávio Canella nessa semana percebeu a presença de dois fios eletrônicos na
pista. Cinco pessoas estavam sentadas dentro de um barracão. É uma triste notícia que vou
dar. Para conter a evasão de caminhões pela vicinal que passa pelo abatedouro municipal e
sai na Usina, digo que haverá um novo pedágio do lado da Estrela. Já foi feito o acesso e a
contagem. A notícia já chegou. Caso vocês prestarem a atenção em horários de grande
movimentação, digo que parece a marginal Pinheiros de São Paulo. Muitas pessoas de
Lindoia cortam pela Usina a fim de se deslocar até outras cidades. Fazem isso para não
pagar o pedágio de Mogi Mirim. Vamos ter outro pedágio. Já estão estudando a passagem
livre para os moradores de Eleutério e Barão. Já aconteceu essa situação em 4 municípios.
Antes de se concretizar uma coisa que foi prometida há dois anos, digo que mais um

pedágio será implantado em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente
avalio como uma notícia positiva e negativa. Todo pedágio possui uma arrecadação de
ICMS. Desde que a população não seja desprivilegiada por tal situação, digo que não é
totalmente ruim. Acho de grande valia. É uma via perigosa. Muitos acidentes ocorreram
naquela região. Vou rebater um pouco sobre algumas críticas. É uma forma de refrescar a
nossa memória. A obra não aconteceu e estamos passando por um momento econômico
muito difícil. Todos sabem disso. Em 2014 foi entregue o trevo da Ponte Nova e o da Ponte
Preta. São obras de quase 4 milhões de reais. Em 2016 tivemos o início das marginais de
acesso na SP-147, mais precisamente próximo a empresa Cristália. Será o mais novo
parque industrial de Itapira. É a obra mais cara do Estado de São Paulo. São 25 milhões de
reais. Em 2017 conseguimos a ampliação das faixas da SP-352. Muitos acidentes já
ocorreram nesta localidade. Por esse motivo haverá a ampliação da terceira faixa. É uma
obra de quase 3 milhões de reais. Não é o Governo do Estado que banca essas obras. Quem
banca é a concessionária através de um aporte do Governo do Estado. Ela permitiu em
nossa cidade a confecção de 4 obras de enorme importância para a cidade. Existe um
projeto relacionado a divisão do Machadinho e Tanquinho. Muitos outros benefícios foram
concretizados. Acumulamos quase 30 milhões em obras em nossa cidade. Algumas dessas
obras estão em andamento. Se analisarmos de forma geral, digo que Itapira está
extremamente privilegiada. Qual cidade está recebendo esse número de obras? Não é
demagogia e sim números. O trabalho está sendo feito. Respeito muito, Beth, o seu
posicionamento, assim como também do vereador Rafael, mas digo que o trabalho vem
sendo executado. A busca de recursos está acontecendo. Não é simples a situação. O
Clodoaldo esteve em nossa cidade. Ele era presidente da DER na época. Ele disse sobre as
dificuldades em se fazer tudo isso. O requerimento é válido, mas não devemos alvejar a
Prefeitura porque ela faz o trabalho dela. Nem tudo é conseguido. O importante é
continuarmos o trabalho de cobrar e tudo mais. Obrigado.” Não havendo mais nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o
Requerimento nº. 209/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente vou ler o Diário Oficial: “A Rua
Santa Terezinha tem um forte trânsito em direção ao Jardim Guarujá e imediações e por
conta disso o cruzamento da Rodovia representa uma grave dificuldade para os motoristas.
A construção do elevado eliminará essa situação e evitará a ocorrência de acidentes no
trecho.” Ficam direcionadas para o prefeito municipal cobranças sobre o não andamento da
obra. Vossa excelência subiu lá e falou do que está sendo feito. Somos solidários e
assinamos junto, mas as adjacências do outro lado da pista merece uma explicação do
prefeito municipal. Há pouco tempo perdemos uma vida naquela localidade. Para não
perdermos mais vidas, digo que alguma coisa deve ser feita. Obrigado.” A seguir, justifica
o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Obviamente tudo esta sendo feito.
O trevo do acesso situado na entrada da cidade proporcionará o loteamento de casas. No
tsunami do Japão foi consumida uma rodovia de 30 quilômetros. Após 15 dias ela estava
reconstruída. Ninguém acreditou naquilo. Não precisaríamos de tudo isso, mas sabemos
que é caro. O dinheiro que essas empresas de pedágio recebem daria para construir vários
trevos. Eles deveriam ter vergonha na cara e executar a obra em 30 dias. Obrigado.”

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de Junho 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 e seus
colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da
presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

