ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 de agosto 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: “Dou início em meu discurso no Pequeno Expediente
fazendo uma explanação bastante contundente com relação ao reajuste da tarifa de
transporte urbano do município de Itapira. Em um intervalo de 8 meses o prefeito Paganini
baixou 2 decretos passando a tarifa de R$ 3,30 para 3,70 e agora de R$ 3,70 para 4,19. É
um aumento de 27,2% ao passo que o IPCA do período ficou em torno, ao longo de 8
meses, de 2,7 pontos. Isso tem que ser muito bem discutido porque afeta diretamente o ir e
vir de cada trabalhador itapirense e de cada empregada doméstica que paga, de forma
suada, a tarifa de passagem de ônibus. Gastará, mais ou menos, indo cedo e voltando a
tarde, em torno de R$ 8,40 por dia. Ao longo do mês resulta em torno de R$ 167,00. Para
quem ganha um salário mínimo é um absurdo esse aumento. É um aumento abusivo e
totalmente inapropriado em um momento delicado vivido pela população para somente
beneficiar uma empresa. Penaliza centenas de milhares que precisam do transporte público
e beneficia, através de um processo licitatório, uma empresa. Então, temos que ter dois
olhares. A administração deve administrar o município para os cerca de 72 mil habitantes.
Se penaliza aumentando 27,2%, esse aumento vai para os cofres de uma empresa. Então,
prefiro criticar a administração e ficar do lado do contribuinte e do cidadão. É vergonhoso.
Mais vergonhoso ainda... O Carlinhos Sartori não está aqui, mas gostaria que ele estivesse
presente. Ele vai ficar sabendo que a administração municipal, em um processo licitatório,
na qual a empresa Fênix saiu vencedora, tirou o direito dos usuários da faixa dos 60 aos 65
anos. É um projeto de autoria do vereador Carlinhos Sartori que foi feito pelo irmão do
Mino Nicolai e veio para a Câmara. No passado o projeto foi aprovado por unanimidade.
Gostaria que o Carlinhos Sartori conversasse com o prefeito. Ele é do grupo do prefeito.
Esse benefício também foi penalizado no momento da licitação. É vexatório. São duas
penalidades em um processo licitatório. São duas canetadas do prefeito, ou seja, uma em
janeiro e outra no dia 25 de agosto de 2017. A partir de segunda feira o usuário do
transporte público de Itapira presenciará um valor de R$ 4,19. É a maior tarifa de ônibus da
região. Está acima das cidades de Santos, São Bernardo do Campo, Campinas, dentre
outras. Esse é o ganho que a população está tendo no mês a partir de 4 de setembro de
2017. Fica o repúdio desse vereador com relação ao vergonhoso e abusivo aumento da
tarifa de ônibus do município de Itapira. 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 na última sexta feira estive participando também da inauguração
do SAAE. Fui muito achincalhada, mas isso não fez com que eu sentisse medo. É muito

pelo contrário, pois isso me dá força. Fico com pena dos colegas que ficam com cara de
palhaço ouvindo todos aqueles xingamentos. Coitados. Eles não podem fazer nada. Queria
dizer ao deputado que muito ele já fez pela cidade e reconheço que ele é um grande
político, mas infelizmente ele usa isso para fazer vingança e coisas horríveis. Quero falar
para ele também que enquanto o nome dele estiver na Lava Jato e tudo mais, digo que ele
não tem moral para falar de minha pessoa e muito menos de outro político. Falo também
que se ele está preocupado com a minha volta daqui a 4 anos, estou pouco me lixando. Não
sei se estarei viva daqui a alguns minutos. Quero fazer o bem e entendo que estou fazendo o
bem porque estou bem com o povo e quero trabalhar para o povo nesses 4 anos. O futuro a
Deus pertence. Que Deus me dê sabedoria para levar esses 4 anos à frente. Sei também que
ele tem muito boa conversa e jinga para conseguir coisas. Estou pedindo para ele uma
entrada com segurança para os bairros de Eleutério, Ponte Nova e Barão. Para entrar nos
bairros é necessário cortar a pista. Muitas pessoas perderam a vida e outras perderão caso
continuar a situação como está. Peço, encarecidamente, que ele use a inteligência e o poder
que ele tem para ajudar nós da cidade de Itapira. Queria pedir para que colocassem algumas
fotos na televisão. Quando ele nos dizer em qual gaveta ele enfiou o dinheiro da venda do
SAAE e o dinheiro da dívida que foi perdoada, aí vou começar a ter um pouco mais de
respeito para com ele. Ele tem muito pouco respeito para com o povo. Esse dinheiro sumiu
e ninguém sabe onde foi parar. (A seguir, a Secretaria da Casa transmite algumas fotos
disponibilizadas pela vereadora). Essas fotos são do CAPS. Fui fazer uma visita e constatei
muitos problemas. Estão tentando formar uma horta, mas a mangueira está toda danificada.
A descarga não funciona. É necessário usar um balde para dar descarga. Existe umidade em
quase todos os cômodos. Uma das salas foi proibida de uso porque está caindo o PVC.
Muitos ratos e escorpiões são encontrados na localidade. Os armários estão quebrados e
expostos. Esse telhado é novo, mas tem muita goteira. Já foi solicitado para que arrumem,
mas até a presente data nada foi feito. Os produtos fornecidos pela Prefeitura estavam todos
vencidos. Vale ressaltar que foi cortado o transporte do Barão e Eleutério. Gostaria de
concluir minha fala dizendo que o deputado disse que soltará figuras de minha pessoa pela
cidade. Em vez de ele gastar direito com isso, digo para ele cuidar da alimentação e do bem
estar do povo que o elegeu. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar
a todos os presentes na pessoa do Florence. Como foi a fala do colega Dr. Rafael, digo o
seguinte: Coitado do povo e dos funcionários da Prefeitura. Nesta tarde escutamos tantas
coisas que vão prejudicar o funcionário da Prefeitura. Não se podem penalizar cerca de 2
mil funcionários baseado em somente meia dúzia de pessoas. Infelizmente é isso que a
administração deseja. Passar uma régua e cortar gastos. Mas e os cargos comissionados?
Como vai ficar. E as vantagens e apadrinhados políticos? Onde ficam os cargos
combinados? Como fica a situação? E o funcionário que passa no concurso e tem as
vantagens? A transformação do CLT para o regime estatutário não foi realizada por mim,
não foi o Mino e não foram os demais vereadores. Está na hora do povo começar a
participar e colocar a boca no trombone. Não devemos ficar sem pronunciar. Chega, pois o
povo não aguenta mais. O trabalhador e a empregada doméstica precisam pegar 2 ônibus.
Com esse aumento da tarifa, queria saber como vai ficar. É uma pouca vergonha. Olhem
como está a situação. Os alimentos daquelas pessoas estão vencidos. Nem o meu cachorro

come coisa vencida. É um absurdo isso. Não dá para aceitar enquanto alguns
comissionados ganham 5 ou 10 mil. Vale lembrar sobre a dívida que foi perdoada. É um
absurdo. Enquanto tiver voz vou debater. Sou do lado do funcionário público. Não posso
ficar quieta e calada nesta Casa diante de tantas baboseiras que ouvi hoje a tarde. Estão
querendo contestar um atestado médico. Sei que existe responsabilidade fiscal, mas deve ter
outra maneira. Acabem com os cargos comissionados. O pedido do Ministério Público está
aí. Tirar do funcionário não é correto. Estão falando que somente será a partir de
determinado período. Alguns já foram beneficiados. E os demais? É um verdadeiro
absurdo. Temos o vereador Carlinhos, eu, o vereador Dr. Rafael e a Beth. Somos
funcionários da Prefeitura. Vou lutar até o fim. Sou do lado do funcionário público. Não
podemos ser prejudicados baseados em meia dúzia de pessoas. Tem muito trabalhador que
trabalha até mesmo doente e cumpre seu compromisso. Não é com uma canetada que vão
consertar. Se depender de minha pessoa, digo que não vai passar. Preciso que os
companheiros analisem a situação. Façam uma reflexão. Tem muitas pessoas boas na
Prefeitura. 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 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 28ª Sessão Ordinária, realizada no
dia 24 de Agosto de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto 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 ao Razões de Veto. 2º) Razões de
Veto parcial ao Autógrafo nº 49/2017 ao Projeto de Lei nº 22/2017, que Excepciona
desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Razões de Veto, o
Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei
Complementar nº. 0012/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação
do Colendo Plenário propositura supra que Inclui e altera dispositivos da Lei
Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0013/2017.- Em
que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura
supra que Revoga a Lei Complementar nº 4.091/07 e cria Comissão para elaboração de
novo Plano de Carreira, Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Itapira e do SAAE.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei
Complementar nº. 0014/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação
do Colendo Plenário propositura supra que Altera forma de cálculo de adicionais
permanentes e transitórios e outros benefícios que especifica e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais
Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto

de Lei nº. 0052/2017.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE - a debitar nas contas de água de seus usuários doações de valores em favor da
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0053/2017.- Em
que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura
supra que Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr.
Carlos Alberto Sartori solicita a retirada do Projeto de Lei nº 93/2017. 8º) Projeto de
Lei nº. 0093/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - a
debitar nas contas de água de seus usuários doações de valores em favor da APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DESPACHO:
RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos
Emendas. 9º) Emenda Modificativa de nº. 001/2017 ao Projeto de Lei Complementar
nº 10/2017.- Altera o Art. 2º e o inciso II do Art. 4º do Projeto de Lei Complementar nº
10/2017, que "Cria, extingue, reenquadra, transforma e restabelece cargos do Quadro de
Pessoal da Prefeitura e dá outras providências”. Autoria: Comissão Justiça e Redação.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Emenda Aditiva
de nº. 001/2017 ao Projeto de Lei nº 51/2017.- Acrescenta-se Artigos 3º e 4º,
renumerando-se os seguintes ao Projeto de Lei nº 51/2017 que "Autoriza a abertura de
crédito especial no valor de R$ 2.000.000,00". Autoria: Comissão de Finanças e
Orçamento. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não
havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 11º) PARECER nº.
92/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2017.- A Comissão de Finanças e
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que a este subscreve, instada que
foi a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2017, de autoria do Chefe do
Poder Executivo que "Institui o Plano Diretor de Turismo de Itapira e dá outras
providências", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável
à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza orçamentária 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 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 12º) PARECER nº. 93/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2017.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 11/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que

"Institui o Plano Diretor de Turismo de Itapira 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 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 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) PARECER nº. 94/2017.- Ao Projeto de
Lei nº 51/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação,
Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de
Lei nº 51/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de
crédito especial no valor de R$ 2.000.000,00", bem como à Emenda Aditiva nº 01/2017,
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento, após minudentes e acurados estudos,
acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia,
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr.
Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante
que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para
que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o
Vereador solicitar na íntegra. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2017.- Voto de
pesar pelo falecimento Sra. Marcela Aparecida Alavarci. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 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. 15º) Requerimento nº. 00307/2017.- Requer oficiar o deputado Barros
Munhoz, para que faça gestão junto ao DER - Departamento de Estrada e Rodagem,
objetivando a implantação de um trevo de acesso ao bairro Istor Luppi na SP-147, via Av.
José Rocha Clemente. Autoria. Beth Manoel. Professora Marisol DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00308/2017.Requer oficiar a direção da empresa Vivo, solicitando informações quanto ao serviço de
internet via fibra ótica no município. Autoria. Beth Manoel. Professora Marisol
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº.
00309/2017.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
pela brilhante realização do V Festival de Inverno de Itapira. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º)
Requerimento nº. 00310/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao

Departamento de Trânsito, estudos visando a melhoria do trânsito no Jardim Paraíso.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 19º) Requerimento nº. 00311/2017.- Voto de Congratulação com a Sra.
Cristina Helena da Silva Gomes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00312/2017.- Oficiar a
direção regional do SESI, solicitando gestão para que Itapira seja contemplada com o
projeto Ação Global. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00313/2017.- Voto de
Congratulação com os profissionais de Educação Física do município, pela comemoração
do Dia do Profissional de Educação Física no dia 1º de setembro. 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 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 22º) Requerimento nº. 00314/2017.- Requer nos termos e prazos estabelecidos
no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo
64, Inciso XIV da LOMI, oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, para que envie a esta
Casa de Leis, planilhas de pagamentos de todos os médicos que trabalham ou prestam
serviços junto à municipalidade nos últimos 4 anos e oito meses. Autoria. Comissão de
Finanças e Orçamento. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 23º) Requerimento nº. 00315/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria
de Governo, para que promova estudos e ações para alterar a torre de sinal de TV de
Eleutério para um local mais apropriado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00316/2017.Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo da Silva, pelo transcurso
de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º)
Requerimento nº. 00317/2017.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Antônio de
Souza Sobrinho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de
agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00318/2017.- Voto de
Congratulação com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais pela
realização do 10º Leilão Beneficente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o
voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Vários vereadores marcaram presença no
evento da APAE. Queria parabenizar todos os vereadores. Muitas pessoas participaram do
evento. Podemos ver que a população itapirense é muito solidária. Parabéns a todos. Tudo
ocorreu normalmente. Também queria parabenizar os voluntários que participaram do

evento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente.
27º) Requerimento nº. 00319/2017.- Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, solicitando melhorias no sistema de coleta de esgoto no bairro da Ponte Nova.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 28º) Indicação nº. 00344/2017.- Sugere construção de calçadão nas avenidas
Henriqueta Soares e Liberdade, no trecho entre as ruas Soares e Maximiliano Setti. Autoria.
Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º)
Indicação nº. 00345/2017.- Sugere a destinação de área nos cemitérios municipais da Paz e
da Saudade para sepultamento vertical. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00346/2017.- Sugere estudos
para o prolongamento da Rua Eugênio Consorti, no Della Rocha II, interligando ao
Conjunto Habitacional Hélio Nicolai, passando pelo Braz Cavenaghi. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º)
Indicação nº. 00347/2017.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na
Rua Jarbas Galli, próximo o numeral 80, no Assad Alcici. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31
de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº.
00348/2017.- Sugere estudos para construção de um cemitério municipal para animais
"Amigos dos Animais", destinado a animais de pequeno e médio porte. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º)
Indicação nº. 00349/2017.- Sugere revitalização de praça localizada entre a Av. São Paulo
e Rua Bandeirantes, mais conhecida como "Praça do Juca", no Cubatão. Autoria. Luan
Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º)
Indicação nº. 00350/2017.- Sugere revitalização da Praça Mogi Mirim, no bairro Santa
Cruz. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 35º) Indicação nº. 00351/2017.- Sugere revitalização da Praça Ângelo Ricardo
Zago "Gasolina" , no bairro Santa Cruz. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00352/2017.- Sugere
implantação de dispositivo redutor de velocidade tipo lombada ou faixa elevada para
pedestres na Rua Antônio Alves de Campos, Penha do rio do Peixe. Autoria. Professora
Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º)
Indicação nº. 00353/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Presidente do SAAE, a
religação de água em praça localizada entre as Ruas Fidêncio de Almeida Trigo e Antônio
Alves de Campos, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017.
a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00354/2017.- Sugere
implantação de sinalizadores tipo giroflex na travessa Rio Branco, para entrada e saída de
veículos na Av. Rio Branco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00355/2017.- Sugere estudos
objetivando a implantação de mão única de direção na Rua Antônio Papaleo, bairro Boa
Vista. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 40º) Indicação nº. 00356/2017.- Indica ao Sr. Prefeito, a elaboração de um
projeto de revitalização de área e instalação de academia ao ar livre na Rua Fernão Liberato
Fracarolli, bairro Boa Vista. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 00357/2017.- Sugere ao Sr.
Prefeito, determinar ao departamento competente, a construção de uma passarela
interligando as ruas Sebastião Terrazan e João Simão em Barão de Ataliba Nogueira.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 42º) Indicação nº. 00358/2017.- Sugere a substituição da areia da quadra
localizada no playground da Praça "Sertanejo Zé Coqueiro", no bairro Penha do Rio do
Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 43º) Indicação nº. 00359/2017.- Sugere melhorias na Praça Interact Clube,
localizada na Rua Theolinda Braga Alves Lima, na Vila Kenedy. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 31 de Agosto 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:
44º) Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira: Manifestação de agradecimento pela
participação dos nobres vereadores nas audiências que visaram a elaboração do Plano
Diretor de Turismo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de
Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente de Itapira: Convite para a realização do lançamento oficial
da campanha de orientação sobre DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS E
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS
INTERESSADAS EM PARTICIPAR. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) SAAE
Itapira: Convite para a 3ª Edição do Projeto Rio Limpo no dia 16 de setembro, às 08:00.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Diretoria de Ensino da Região de Mogi
Mirim: Resposta em atenção ao Ofício 278/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente.
48º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Cópia da sentença e respectivo
Acordão. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto 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) Em
primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2017.- Institui o Plano
Diretor de Turismo de Itapira e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a
todos. Gostaria de dar boas vindas ao grupo de trabalhadores e servidores da pasta da
Secretaria de Turismo na pessoa do Ricardo e extensivo a todos os demais. Fica também ao
Secretário Tiago Fontolan. Vejo com bons olhos, principalmente vindo dos estudos que
vocês fizeram através de audiências públicas e a preocupação da pasta. É uma pasta que
tem se destacado ao longo do ano de 2017. Não somente em relação ao Turismo, mas
também em relação à Secretaria de Cultura. Vejo com bons olhos e vejo que parte da
administração pública deveria se espelhar no Secretário, nos funcionários e diretores da
pasta de Cultura. Se algumas secretarias tivessem a responsabilidade e a iniciativa que
muitas vezes, com pouco ou quase nada, consegue fazer ótimos trabalhos... Conforme o
vereador Carlinhos fez um voto de congratulação direcionado à pasta, inicio a discussão
desse plano dando os parabéns aos funcionários, extensivo ao Tiago Fontolan. Passamos
aqui, Ricardo, 4 anos criticando a pasta anterior, mas sempre foram críticas para melhorar.
Infelizmente deixa muito a desejar. Com a iniciativa desse projeto, certamente no futuro
breve estaremos próximos ou até mesmo ultrapassando os municípios vizinhos. Ficamos
muito tristes que ao longo dessas décadas anteriores, podemos dizer que estamos a 25
quilômetros do circuito das malhas, 20 quilômetros do circuito das águas, próximos do
circuito das flores, dentre outras. Infelizmente somente observamos pessoas transitando
próximo a cidade de Itapira. Muitas pessoas não entram em nossa cidade. As pessoas que
representam Itapira deveriam ter realizado estudos junto ao Governo Estadual e Federal
para que esse Plano Diretor tivesse saído do papel anteriormente. Hoje saiu uma matéria da
cidade de Holambra na Folha de São Paulo. Holambra receberá, Sr. Presidente, 300 mil
pessoas nas festividades da Expoflora. Itapira, nesses últimos anos, somente veio a
decepcionar. Falo aqui sem citar administração A ou B. É bom discutir que ao lado do
Almoxarifado Municipal tem um elefante branco que era para estar funcionando. Foi
inaugurado pela administração Toninho Bellini. Infelizmente essa administração deixa
fechado. É um centro de exposições. As únicas pessoas que olham são os funcionários.
Vejo com muito bom olhar esse projeto de lei. Observamos que o Tiago está percorrendo o
município. A Ponte Nova está parada quanto aos esportes radicais. Turista passa pela porta
da frente para tirar foto daquelas corredeiras e segue em frente. As pessoas gastam somente
em outros municípios. Vejo muito oportuno esse momento. Tenho certeza que colheremos
frutos desse trabalho sério e dedicado. Ficam essas palavras porque precisamos
urgentemente trazer e resgatar um plano de turismo para o município. Não é fácil
observarmos em véspera de feriado as cidades próximas a Itapira lotadas de visitantes.
Itapira está parada. Falo isso porque o Paganini vindo da Associação Comercial deveria ter
implantado isso aqui no primeiro ano de governo. Ele foi presidente da Associação
Comercial de Itapira. Ele ficou 4 anos à frente da administração para nada. O Turismo não
foi para frente. Em 8 meses que vocês fizeram, digo que não foi feito, sequer, 1% nos
primeiros anos do Paganini. Essa é a realidade. Quem discordar suba aqui e fale diferente.

Queria ter observado isso aqui ao longo de 2013. Certamente Itapira já teria frutos para
colher. Vejo, Ricardo, um potencial para o município. As nossas empresas de máquinas
agrícolas tem que sair de Itapira para expor seus produtos em Ribeirão Preto, mais
precisamente na Agrishow. Não seria hora de reunirmos essas empresas a fim de
realizarmos uma semana de exposição? Temos várias empresas do ramo agrícola em nossa
cidade. Não observamos nenhuma política pública nesse sentido. Outras empresas podem
se apresentar em nossa cidade. Tenho certeza que essa situação pode sair do papel. Deixo
meus parabéns a todos vocês. É um projeto que está nascendo, mas deve ser cobrado dos
anos anteriores. Isso ficou dentro das gavetas. Dou um puxão de orelha no Paganini. Ele
vindo da Associação Comercial está mandando um projeto muito tarde para quem está no
poder desde janeiro de 2013. Já que veio, faço questão de votar favorável. Parabenizo a
iniciativa do Tiago e de toda equipe de Cultura e Turismo. Obrigado.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Em
nome da Vanela e do Ricardo gostaria de saudar a presença de todos. Parabenizo toda
equipe por esse brilhante trabalho. Na tarde de hoje tivemos um enorme ato de
transparência onde foram discutidos alguns projetos relacionados ao funcionalismo público.
Foi um ato muito inovador nesta Câmara. Faço menção ao ato que vocês fizeram, ou seja, a
realização de duas audiências públicas que foram para elaborar esse Plano Diretor. Todos
os vereadores foram convidados e apenas alguns marcaram presença. Fiquei muito feliz
com a transparência disponibilizada para todos. Ficam meus parabéns a todos vocês pelo
empenho, dedicação e esforço. Não posso vir a esta tribuna e fazer críticas sobre o porquê
no passado não foi feito. No passado não havia a equipe de hoje. Em 8 meses que estou
nesta Casa, acredito que ninguém nunca levantou uma lebre sobre o Turismo. Agora estão
vindo a esta tribuna, com o projeto Plano Diretor finalizado, para somente criticar. O
legislador na época já estava nesta Casa. Com todo respeito, Rafael, respeito a sua posição
e considero alguns pontos, mas vir a esta tribuna para tecer críticas dizendo que não foi
feito, gostaria que o senhor também tivesse cobrado do prefeito e do Secretário quanto ao
não cumprimento do Plano Diretor de turismo. Hoje, com o Plano Diretor finalizado, fica
muito fácil o senhor tecer críticas. Prefiro cobrar o Paganini, mas tecendo ideias e ajudando
a Secretaria competente a desenvolver esse plano. A partir do momento que não ajudou e
não desenvolveu, digo que não adianta criticar. Ou ajuda ou colabora ou não critica. Essa é
a minha posição. Ficam registrados os meus parabéns quanto ao empenho e dedicação dos
profissionais do setor. Parabéns pela transparência disponibilizada através das audiências
públicas. O Carlos Tavares foi diretor de Socorro durante 16 anos. Tive a oportunidade de
debater esse assunto com ele. É uma pessoa sensata e que explica muito bem o assunto.
Contem com esta Casa e com este vereador. Estamos juntos nesta Casa. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos.
Vou dar uma mão para vocês. Vou ser breve. Itapira, no passado, possuía Tratoratta,
Fiacitta, dentre outras situações. Acho que você não está lembrando. Você deve ter
esquecido. Você ficou gritando e acabou esquecendo das coisas. Várias empresas
participavam da Fiacitta. Tínhamos a canoagem na Ponte Nova. Vamos resgatar essas
coisas. É difícil falar sobre o assunto. Falar de Holambra é muito fácil. Eles plantam flores
e fazem o comércio das flores. O município de Vinhedo produz e comercializa uvas. Estou
correto ou falando besteira nesta Casa? Vocês estão de parabéns por elaborar esse tipo de

projeto. A Tratoratta está quase parando. Vamos incentivar o pessoal a voltar. Vamos usar
mais o Recinto Agropecuário. O Recinto Carmen Ruette de Oliveira pode receber vários
tipos de eventos. Falar sobre o Turismo de Socorro, digo que é diferente. Falar de Serra
Negra, digo que é uma cidade turística. Esses municípios recebem verbas maiores. Temos
pouca verba. Portanto, vocês merecem meus parabéns. Vocês são heróis. Poços de Caldas
recebe milhões para a parte de Turismo. Em época de carnaval essas cidades recebem mais
de 20 escolas de samba. No passado tínhamos as nossas escolas de samba, mas aos poucos
elas foram desaparecendo. A Banda do Nheco faz bonito em nossa cidade e região. Contem
comigo para o que precisarem. Não venham a esta tribuna para somente criticar. Você ficou
4 anos nesta Casa e não fez nada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Temos a oportunidade de ficar
ouvindo. Como gosto muito da área Agrícola, digo que estive presente na primeira
audiência. Fiquei muito feliz em poder participar. Concretizou-se no segmento rural de
nossa cidade. Itapira terá isso como carro chefe. Prestei muita atenção no que o Tavares
falou. Prestando atenção no que o Rafael falou, Itapira chegou a um ponto onde vocês terão
que trabalhar muito. É um pecado o que aconteceu com Itapira. O Rafael esqueceu de citar
Morungaba. Nesta cidade existe a festa do morango. Tudo fica perto de nossa cidade.
Amparo se desenvolveu muito. A Marisol comentou que para comermos alguma coisa com
a família é necessário se deslocar para outros municípios. Nos finais de semana muitos
pesqueiros ficam abertos. É uma coisa que foi cultivada com o tempo. Itapira era
privilegiada com as empresas de máquinas agrícolas. A empresa Osório fechou. A
Nogueira está arrastando as pernas. A Pegorari também está arrastando as pernas. Nesse
período tivemos o deputado que foi nomeado como Secretário de Cultura. Tínhamos essa
estrutura para fazer o que o Rafael disse anteriormente. Tínhamos condições de montar um
polo evoluído de máquinas agrícolas. Temos muitas fazendas em nossa cidade. Itapira saiu
13 quilômetros da principal. Então, o cidadão vai para Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Passa
por aqui quem vai para Minas ou Águas de Lindoia. Portanto, é um ponto estratégico.
Estamos no meio do caminho. Perdemos o bonde da história porque se passaram 30 ou 40
anos e tudo se desfez. Acabou em nada. A empresa Cremasco está em seu décimo nome.
Estão trocando o razão social. Outras empresas que vieram para Itapira não conseguiram
nada. Caso pensarmos em reunir essas empresas, acredito que muitas não terão estrutura
adequada. Vamos ter que começar da estaca zero. Queira ou não o que move tudo isso são
lugares que chamam a atenção. O carro chefe de tudo isso é a alimentação. Itapira padece
de restaurantes e churrascarias. São duas ou três no máximo. Temos pouca variedade...
Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo, companheiro Mino,
quando o líder do prefeito cita o meu nome falando que não fizemos nada em 4 anos, digo
que ele está agredindo até mesmo os vereadores da bancada da situação. O vereador
Carlinhos Sartori, com o nosso apoio, trouxe uma iniciativa para a feira de artesanato. O
senhor deveria não me criticar e sim o Marcelo Iamarino que era o Secretário da época. Era
o Secretário do mesmo prefeito onde você é líder. Por que ele deixou engavetado durante
todos esses anos? Quem trouxe foi esse pessoal. Vai ser inaugurado para os próximos dias.
O senhor está muito desatualizado para ser líder do prefeito. Respeite o Carlinhos e o
Maurício. Aprovamos propositura do Carlinhos ligada ao artesanato. Fiz uma indicação,
Luan, para o Hotel Fazenda no sentido de termos uma escola técnica rural. Antes de o

senhor falar qualquer coisa de minha pessoa, peça para levantar as indicações de minha
autoria. Não estou preocupado em críticas direcionadas a minha pessoa. Estou preocupado
com a população itapirense. Obrigado... Continuando o orador: Quero que vocês
realmente tenham a força de vontade necessária sabendo que vão dar o primeiro passo.
Aquilo que passou não tem conserto. Que sirva como lição. Devemos ter uma enorme
estrutura para que o problema seja resolvido. Devemos tentar juntos. Estive visitando a
Fazenda do pessoal do Barão de Itapura. Era de Campinas. A fazenda é maravilhosa. Existe
toda uma história por trás daquela fazenda. Muitas pessoas visitam aquela localidade para
conhecer a história. Há alguns dias fui convidado para passar um dia em Bueno Brandão.
Aquela cidade é muito pequena, mas recebe milhares de turistas devido as suas cachoeiras.
Existe hotelaria de primeiro mundo aonde uma diária chega a custar R$ 850,00. Aquela
pequena cidade está recebendo turistas de outros países. Devemos começar do zero.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA
GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero deixar registrado os meus parabéns para
toda equipe na pessoa do Ricardo. Queria cumprimentar essa equipe maravilhosa pelo
importante trabalho realizado. Graças a Deus. Acho que estão acordando. Visitamos outras
cidades e questionamos alguns pontos. Por que Itapira não pode ser agraciada com
situações turísticas? Quero justificar a minha ausência das audiências devido a
compromissos anteriormente agendados. Vocês mandaram o Plano Diretor e acabei
analisando-o. Fiquei muito feliz quando analisei o conteúdo do projeto. Tiveram muito
cuidado, carinho e dedicação para fazer essa gestão. É aquilo que o Mino disse
anteriormente, ou seja, tem que correr atrás. Tenham certeza que o que vocês precisarem,
estaremos aqui. Duvido que algum vereador vai ser contra. Temos grandes artistas em
nossa cidade. Imaginem as feiras de nossa cidade, cantores sertanejos, dentre outras
atrações. Discordo um pouco do líder do prefeito. Quando o senhor faz uma crítica, Luan,
direcionada ao Rafael, digo que hoje a atuação desta Câmara está bem diferente. Aqui não é
a Câmara do amém. Acabou. Vamos fazer críticas construtivas. Queremos uma cidade de
progresso e muito turística. Quanto mais dinheiro girar em nossa cidade, melhor para todos.
O Paganini está muito atrasado. O próprio deputado disse que o Paganini é o prefeito do
'vou ver'... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: É importante o que
vossa excelência diz. Até mesmo o deputado Barros Munhoz não está suportando o
prefeito. Aí vem o líder até esta tribuna para dizer que faço críticas ao prefeito. O Plano
Diretor saiu. Parabéns. Faço questão de estar na mesma legislatura de vossa excelência. É
diferente do pensamento do senhor. O senhor está ofendendo os companheiros da própria
bancada. Obrigado... Continuando a oradora: Até mesmo o deputado falou. É o prefeito
do vamos ver. Pode até falar, mas faça. Espero que vocês alcancem o sucesso. Parabéns.
Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:
“Boa noite a todos. Queria saudar o nosso companheiro Toninho de Águas de Lindoia.
Queria saudar a equipe da Cultura. Parabéns a todos aqueles que contribuíram para que essa
realidade viesse até esta Casa de Leis. Acho que é de grande importância para a cidade. A
melhoria vai ser para todos e para o comércio local. O importante desse Plano Diretor é que
teve a participação da comunidade. As pessoas ajudaram para que esse Plano Diretor fosse
constituído. Com esse Plano Diretor vamos conseguir identificar a nossa cidade. Vamos
analisar o ramo de atividade e turismo. Vamos tentar atrair a atenção das pessoas de outras

cidades. A nossa cidade possui fazendas antigas que podem ser visitadas, cachoeiras na
Ponte Nova, dentre outras situações. Esse Plano veio a ajudar identificar a nossa cidade. É
muito importante que façamos isso. Vocês tem o apoio desta Casa. A nossa cidade tem
enorme potencial turístico. Graças ao empenho e dedicação de toda equipe da Secretaria o
plano foi elaborado com sucesso. Parabéns. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Parabenizo
toda equipe do Turismo. Parabenizo o Tiago, assim como também todos que participaram,
direta ou indiretamente, da elaboração do Plano Diretor de Turismo. Lembro-me quando
tínhamos a Vermelhinha. Pessoas de outras cidades vinham até Itapira para participar dos
jogos de futebol. Eu e meu pai participávamos dos jogos da Esportiva. Era muito gostoso
esse tipo de evento. Outra situação está relacionada ao Hotel Fazenda. Aquela área poderia
ser reativada. Em minha campanha foi solicitada a implantação de uma escola técnica de
Agronomia naquele local... Maurício Cassimiro de Lima: Aquele local foi devolvido para
a família. Existiu um processo em relação ao assunto. Aquilo não faz parte da
municipalidade. Agora a família pode explorar... Continuando a oradora: Seria tão bom
usufruir daquele local. Quero falar que estou de pleno acordo. Devemos angariar por uma
cidade futurista. Parabéns a toda equipe. Estou à disposição... Luis Hermínio Nicolai: É
muito importante essa reativação. Quem sabe não estando nas mãos da administração...
Vivemos essa passagem. Quando a Nogueira disse que iria embora, em vez de todos se
unirem para que isso não acontecesse, procuraram um culpado. Itapira caminhou para um
buraco político. O Hotel Fazenda deixou de ter a verdadeira função. Ele se tornou um
motivo de guerra política e por esse motivo chegou ao fim. Estamos tentando começar uma
nova era. Não é fácil. Existe muito respeito entre nós. As coisas estão sendo bem
explicadas. Beth, você falou a palavra chave. Talvez o Hotel Fazenda possa abrigar uma
escola técnica. É um lugar muito privilegiado. Seria um enorme passo para Itapira.
Obrigado... Continuando a oradora: Quero finalizar a minha fala parabenizando toda
equipe. Contem comigo... Rafael Donizete Lopes: Você pode ver a diferença, Mino, de
uma pasta anterior em comparação a atual. Cansamos de receber pessoas nesta Casa que
somente reclamavam. Hoje temos movimentos ecléticos que envolvem todas as classes
dentro da Secretaria. Fica esse relato sobre a importância dessa nova gestão relacionada a
pasta do Tiago Fontolan. Mudou muito. Em apenas 8 meses foram feitas muitas coisas.
Parabéns... Continuando a oradora: Não podemos deixar parar as coisas que já estão
funcionando. Para recomeçar é difícil, mas acredito que tudo vai dar certo. Boa sorte a
todos. Peço para que o deputado olhe com mais carinho a entrada situada nas proximidades
do Hotel Fazenda. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO
CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome da
Renata Pierozi. Não venho a esta tribuna para tecer críticas à gestão anterior ou a atual.
Venho trazer aos companheiros vereadores a talvez real importância do projeto de lei.
Plano Diretor de Turismo está totalmente atrelado a uma condição, na qual o município
pode participar do MIT (Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo). Aos
senhores vereadores, digo que isso é muito importante saber. O MIT, caso nossa cidade
consiga participar, proporcionará a liberação de verba na ordem de R$ 500.000,00 ao ano.
Essa é a média. Quando se falou sobre deputados, digo que o deputado está cobrando o
Plano Diretor do Tiago. Cerca de 60 municípios do Estado serão comtemplados com o

MIT. O MIT é um pré-requisito para você passar para estância. Todas as estâncias recebem
recurso na ordem de milhões de reais. Todos sabem sobre as qualidades de nossa cidade.
Sei que o setor de Cultura e Turismo está trabalhando nesse sentido. Fizeram até mesmo
um mapeamento das propriedades rurais visando a parte gastronômica. Tudo isso já é um
preparativo. Hoje foi dito que não devemos olhar para trás, mas sim para o futuro. Esse
passo que o setor de Cultura está dando é muito importante. A Câmara aprovando o Plano
Diretor em tempo hábil para a inscrição do MIT pode permitir que a nossa cidade seja
comtemplada com muitas verbas. É uma forma ampliar o setor de turismo de nossa cidade.
Existe o ranking, no qual as três primeiras posições vão passar para estância. Temos a
chance de dar um upgrade em nossa cidade através desse trabalho realizado por vocês.
Desse modo, acredito que vamos conseguir alavancar o que está estagnado. Tudo isso
graças a essas verbas. Não estou apedrejando nenhum governante, mas o pulo do gato deve
estar para acontecer. Não podemos perder essa oportunidade. Esse é o trabalho dos
vereadores. Parabéns e que Deus nos ajude a chegar até o MIT e quem sabe até mesmo na
estância. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o
Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 11/2017.
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 Complementar nº 11/2017. Aprovado em segunda
votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO
NICOLAI: “Deixo meus parabéns a todos vocês. Tecemos elogios ao Tiago. Tudo aquilo
que tem seu mérito, podem ter certeza que terá o nosso apoio. Obrigado.” A seguir, o Sr.
Presidente diz o seguinte: “Deixo meus parabéns a todos vocês. Vale ressaltar que temos
um membro do Legislativo como membro do Conselho de Cultura. Parabéns.”
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0051/2017 e
Emenda Aditiva de nº 01/2017.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
2.000.000,00, 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 51/2017.
Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a
Emenda Aditiva de nº 01/2017. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 51/2017 E
EMENDA ADITIVA DE Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o
Requerimento nº 00313/2017.- Voto de Congratulação com os profissionais de Educação
Física do município, pela comemoração do Dia do Profissional de Educação Física no dia
1º de setembro. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 313/2017.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto 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.

