ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de setembro 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. Dou início a minha fala nesta noite
falando para cada servidor e cidadão itapirense que a moralidade, a transparência e a
cobrança do que o servidor ou a servidora deve exercer na sua função, são informações que
o Executivo vem falando não somente na Câmara, mas em redes sociais, na Rádio Clube de
Itapira e, na data de hoje, com esse informativo que correu a cidade inteira. Vale ressaltar
que tem o CNPJ da Prefeitura Municipal. Gostaria imensamente de perguntar ao prefeito
Paganini quanto a Prefeitura gastou e quem distribuiu isso aqui porque a população está
atenta aos atos do Executivo. Está faltando remédios na rede básica, além de curativos.
Muitas pessoas precisam fazer cirurgia e não podem operar porque não tem médico. A
Prefeitura fez isso aqui com dinheiro público. Tem o CNPJ da Prefeitura. Quanto gastou,
Paganini, e de onde saiu o dinheiro usado para fazer isso aqui? Queremos saber quem jogou
pela cidade. É uma pergunta. O senhor deveria responder para a população, principalmente
para os servidores, que quando o senhor perdoou a dívida de uma funcionária no valor de
1,8 milhões, você não perguntou para a população. O senhor não foi até a Rádio Clube e
não encheu a cidade de panfletos para falar que o senhor perdoou a dívida de uma servidora
no valor de 1,8 milhões. Agora vem falar em transparência e moralização? Vamos falar de
transparência e moralização. Falo para os servidores e para a população itapirense:
Registrei uma emenda no projeto reduzindo de 100% os servidores comissionados para
somente 20%. Esses 20% serão direcionados para os serviços essenciais do munícipio.
Vamos agir da mesma forma e na mesma caneta. Já que existem ações na justiça para
mandar embora, vamos fazer diferente. Vamos discutir com os servidores estatutários, mas
vamos dar uma moralidade para o público. Vamos reduzir de 100% o número de
comissionados da Prefeitura de Itapira para somente 20%. Desse modo, vamos falar quem
tem moralidade nesta Casa e no Executivo. Peço para os dez vereadores votarem favoráveis
a essa emenda. Desse modo, vamos olhar em condições iguais. Falar que o servidor
estatutário ganha muito e que o mesmo tem regalia, e os comissionados? São cargos
políticos. Passam-se as administrações, mas os servidores ficam. Os servidores atendem a
população. Essa é a dura realidade. Vou dar um recado em linha reta sem nenhuma curva
para a dona Daniela do RH da Prefeitura. A dona Daniela é concursada na Prefeitura com
um cargo lá embaixo. Hoje ela ganha na faixa de quase 9 mil reais. Ela se beneficiou do
Plano de Cargo e Carreira e agora que ela está em cima, que os amiguinhos se
beneficiaram, vão meter o fumo nos servidores em geral. Vamos olhar com o mesmo olhar.
Vamos tratar todos de forma igual. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora

Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Fico muito feliz porque
hoje estou revendo muitos amigos nesta Casa. Por outro lado fico entristecida porque os
trabalhadores tem que reivindicar novamente sobre uma coisa que já foi dada no passado.
Em relação a Educação, o professor recebeu 15% acoplados em seus vencimentos e hoje o
prefeito enviou para esta Casa de Leis querendo executar esses 15%. Acho o cúmulo essa
situação. Isso é perder o incentivo da classe. Daqui a pouco não teremos professores para os
concursos. Outro caso está relacionado ao pessoal da Saúde. Ele mandou para esta Casa de
Leis uma situação que revoga a lei complementar de comissão e elaboração do novo Plano
de Carreira, Cargos e Salários. Esse plano somente foi colocado lá atrás e não saiu do
papel. Nos dias atuais ele enviou uma lei revogando. O que ele quer tirar do funcionário?
Peço para o senhor Paganini que levante o bumbum da cadeira e vá analisar o cotidiano de
cada funcionário. Muitos enfrentam o pessoal no PS dizendo que não tem remédio e
médicos. Nos PPAs fazia-se exames de sangue todos os dias. Faltam medicamentos,
insumos, seringas e outras situações. Isso é muito triste. Peço para que ele saia nas ruas
junto com as agentes de saúde. Muitas, além de prestar serviços dentro das UBSs, as
mesmas também saem às ruas. Até mesmo elas fazem atribuições que não lhes competem.
O serviço delas é atender a população nas residências. Falo também da Sra. Daniela. Saiu
um panfleto dizendo 'DanPagan'. Isso é a Daniela e o Paganini para quem não sabe. Sobre a
Daniela, digo que chegou ao meu conhecimento que ela é concursada para o cargo de
escriturário. Atualmente o vencimento é de R$ 1.257,00. Para efetivar-se no cargo as
pessoas necessitam de três anos efetivos no exercício do cargo. Gostaria que fosse
apresentado todas as portarias de designação de funções que foi desempenhada pela
diretora para que possamos ter justificativa plausível pelo seu salário de hoje em R$
9.671,00. Foi disponibilizada para nós no passado a licença prêmio. No ano passado estava
visitando essa Casa, mas fiquei sabendo que estavam retirando a licença prêmio. Alguém
sabia dessa licença que foi dada? A maioria não sabia dessa situação. Antes de o prefeito
encher as ruas com esse tipo de panfleto, peço para ele colocar a mão na consciência. Isso
aqui é caro. É papel bom. Ele usou o CNPJ da Prefeitura. Peço para que ele reveja essa
situação. O dinheiro desse panfleto poderia ser usado na Saúde ou através da compra de
alimentos para o pessoal do CAPS. Quando falta leite os funcionários tem que comprar
através de seus rendimentos. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar
a todos em nome da Cristina. Ela é nossa guerreira e sempre está junto de nós. Gostaria que
vocês prestassem a atenção nessa leitura que vou fazer: “Professor é aquele responsável por
ensinar ou instruir. Aquele que transmite conhecimento e ensinamento. Qual a importância
do professor para o nosso país. A verdade é que sua real importância é imensurável, mas
infelizmente esse valor não é percebido por nossa sociedade. A desvalorização do educador
é nítida e é um grande problema o fato de, muitas vezes, as nossas autoridades, os nossos
representantes políticos, serem responsáveis por corroborarem com essa situação. O
trabalho nobre do professor é dia após dia, mas desmerecido. Porém, é importante nos
atentarmos para quão preocupante é isso. É pelo professor que todos os cidadãos brasileiros
passaram, passam e passarão. O ensino básico é obrigatório em nosso país e todos passam,
pelo menos, por ele. Todas as profissões precisam de um professor. Todo profissional
passou por um professor. Um país ou uma cidade que deseja se desenvolver precisa voltar-

se para a Educação. É através dela que tudo se transforma. É por ela que tudo começa. Já
pensou o que seria dessa sociedade caso não existisse o professor? Difícil imaginar, não é
mesmo? Porque essa profissão existe desde o antigo Egito. No antigo Egito houve a
necessidade de colocar pessoas específicas ao ensinamento de certas habilidades. Com isso
podemos perceber que o educador foi fundamental para o desenvolvimento de nossa
sociedade. O professor não somente passa pela falta de reconhecimento social, mas também
pelo seu salário bem desvalorizado e quanto mais o tempo passa, mais querem desvalorizálos. Sabem qual é o resultado disso? Cada vez menos professores. Ser professor não é mais
algo que os pais desejam para seus filhos. Em algumas universidades, como a UNICAMP,
há uma política de estímulo ao vestibulando para optarem por algum curso de licenciatura,
oferecendo isenção de taxas do vestibular para que o curso seja escolhido. Sabem o porquê
disso, senhores? Porque infelizmente muitos estudantes não se enxergam na profissão de
educador ou uma escolha profissional, tendo em vista que esses profissionais são
desvalorizados socialmente, profissionalmente e economicamente. Muitos jovens possuem
interesse, vontade e dom para lecionar, mas optam por outra profissão devido aos motivos
que acabei de citar. É um exemplo da desvalorização social do professor os absurdos
acontecidos em sala de aula. Muitos estudantes não respeitam os professores. Deparamonos, diversas vezes, com notícias sobre a violência ao professor. Não podemos fechar os
nossos olhos e fazer de conta que isso não acontece. Essas problemáticas precisam ser
discutidas e solucionadas. É triste, revoltante e preocupante essa situação. Segundo o
grande filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a Educação faz dele. Sendo
assim, precisamos compreender que os professores exercem um papel insubstituível no
processo de transformação social. É necessário que se inicie um processo de valorização
dos professores. Desse modo, essa profissão tão importante receberá o seu devido
reconhecimento.” Esse processo de valorização não é, com toda certeza, revogando a
concessão e progressão funcional desses profissionais. Luto e sempre lutarei a favor das
professoras e de todos os funcionários públicos dessa municipalidade. Obrigada.” A seguir,
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos.
Queria cumprimentar a todos na pessoa de meu suplente André Siqueira. É um prazer
recebê-los nesta Casa. A pior coisa do mundo é quando discutimos e não tem ninguém para
ouvir. Então, a presença de vocês fortalece a democracia e a vontade de estar aqui para lutar
pelo direito da população. Queria dizer a todos que foram enviados três projetos a esta Casa
de Leis. Estamos aqui caminhando e hoje conseguimos reunir todos os senhores vereadores,
representantes do Sindicato, dentre outros. A coisa está prosperando. Gostaria de dizer a
vocês que nada foi votado e o projeto esta sendo analisado. Estamos procurando soluções
para que quando isso acontecer o projeto seja aprovado por unanimidade. Uma das palavras
que me marcou está relacionada ao funcionário público. O mesmo precisa de um Plano de
Carreira adequado. Desse modo, o servidor terá seu valor real. Quero que vocês acreditem
que esses 10 vereadores, independente da forma que esse projeto descer, estão caminhando
com democracia. A reunião foi muito boa. Temos outras reuniões. O assunto é muito
complexo. Saíram novas propostas com aval dos senhores vereadores. Será levado ao
prefeito para que seja analisado. Vocês devem ter certeza que a presença de vocês é de
fundamental importância. Sem a presença de vocês é muito difícil. Tenham certeza que não
existe nenhuma declaração de voto. Os projetos estão nas comissões. Vamos precisar de

tempo. O futuro dos funcionários necessita de um plano. É uma forma de não comprometer
a própria previdência de vocês. Acredito que pela primeira vez estamos caminhando para
uma conversa ampla. Vamos mostrar para a população de Itapira que estaremos entrando
com um projeto adequado. Esse projeto receberá a assinatura de todos os vereadores. Os
maiores beneficiados serão os servidores municipais. Ninguém quer tirar nada de vocês.
Vamos andar juntos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Queria mencionar que a presença de vocês
é muito importante. Apesar de todas as diferenças e ideologias que possuímos, são três
projetos que estão nesta Casa que estão voltados ao funcionalismo municipal. São três
projetos de ampla discussão. Como os vereadores já falaram, o que vem acontecendo em
relação a esses projetos nunca aconteceu na história desta Casa. Esses projetos começaram
com uma explanação inicial vinda da Prefeitura de Itapira junto a técnicos e profissionais
do ramo. Foram explicadas algumas normas técnicas, mas desde o início os vereadores
sabiam que seria uma situação difícil. É um assunto complexo que requer muito
conhecimento e estudo. Ontem tivemos a oportunidade de tirar algumas dúvidas junto ao
Executivo. É um momento de união e de tirar dúvidas. Houve uma reunião muito produtiva
apesar de termos analisado apenas dois projetos. Na qualidade de líder fiquei responsável
em repassar as situações para o prefeito. Vamos tentar, da melhor forma possível, fazer
uma lei eficiente para a população de Itapira. Essa mesma lei também deve ser eficiente no
futuro. Esses três projetos vão ser analisados minuciosamente. Devemos pensar no futuro.
O próprio Sindicato disse que esse Plano de Carreira é inexequível. Não vamos conseguir
executar alguns pontos desse plano. Uma mudança deve ser feita, mas é uma questão que
exige muito tempo e dedicação. Peço permissão, Mino, para fazer uma colocação que você
fez a alguns dias nesta Casa, ou seja, devemos votar mais pelo sim. São três projetos
polêmicos, mas acredito que todos os vereadores estão à disposição para esclarecer dúvidas.
Estamos prontos para receber opiniões. Cristina, saiba que estamos de portas abertas nesta
Casa. Contem com essa Casa. A respeito das faltas abonadas, digo que as mesmas não estão
incluídas nesse projeto. As faltas abonadas não tem relação com os três projetos.
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 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Setembro de
2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 14 de Setembro 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 Projetos de Lei Complementar. 2º)
Projeto de Lei Complementar nº. 0015/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera e inclui artigos e
incisos na Lei Complementar n°. 1.079, de 20 de dezembro de 1972 – Código Tributário do
Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente.
Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos
de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0054/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$ 617.706,13. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima
- Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 4º) PARECER nº.
95/2017.- Ao Veto Parcial ao Autógrafo nº 49/2017 ao Projeto de Lei nº 22/2017.- As
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde,
Promoção Social, Esporte e Lazer e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao VETO PARCIAL AO AUTÓGRAFO 49/2017, ao Projeto de Lei nº 22/2017, de autoria
dos Vereadores Carlos Alberto Sartori, Maurício Cassimiro de Lima, Dirceu de Oliveira,
Cesar Augusto da Silva, Luis Hermínio Nicola, Elisabeth Manoel e Antonio Marangoni,
que "Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona",
após minuciosos estudos sobre os itens vetados acordaram que as justificativas do Sr.
Prefeito são plausíveis, eis que alguns loteamentos do Município, a legislação já estabelece
a metragem mínima dos lotes e, portanto, não devem ser objetos de desdobros. Quanto ao
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de
Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº.
96/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2017 e Emenda Modificativa nº
01/2017.- 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
Complementar nº 10/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, bem como a Emenda
Modificativa nº 01/2017, da Comissão de Justiça e Redação, que "Cria, extingue,
reenquadra, transforma e restabelece cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura e dá outras
providências", acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à propositura, eis que
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 6º) PARECER nº. 97/2017.- Ao Projeto de Lei nº 48/2017.- A Comissão de
Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de
Lei nº 48/2017, de autoria da nobre Vereador Luan Rostirolla, que "Institui no Calendário
do Município de Itapira, o mês Setembro Verde, objetivando a inclusão social da pessoa
com deficiência”, acordou por exarar parecer favorável à sua tramitação, pois estão
previstas no orçamento municipal verbas para aplicação da presente lei, a critério do Sr.
Prefeito Municipal. Acordou no entanto, juntamente com a Comissão de Justiça e Redação,
por apresentar uma Emenda Modificativa com o fito de corrigir vícios que maculam a
propositura, segundo o Parecer da Editora NDJ, à matéria, com os termos a seguir
elencados. EMENDA MODIFICTIVA Nº 01/2017. Art. 1º - Substitui o termo "deve" por
"poderá" do Art. 3º e o termo "será" por "poderá ser" do art. 4º. Art. 3º O Poder Público
poderá adotar medidas e disponibilizar recursos para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4º O aumento de despesas previsto nesta Lei poderá ser compensado pela margem de
expansão das despesas de caráter continuado explicitada na lei de diretrizes orçamentárias
que servir de base à elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte ao
de sua promulgação. Quanto ao mérito, deixa 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 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 7º) PARECER nº. 98/2017.- Ao Projeto de Lei nº 49/2017.- 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 49/2017, de autoria do
Chefe do Poder Executivo, que "Regulamenta as atribuições dos cargos do quadro de
pessoal do SAAE.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento
de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito,
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o
Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº.
99/2017.- Ao Projeto de Lei nº 53/2017.- 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 53/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe
sobre denominação da Academia ao Ar Livre", acordaram por exarar parecer favorável, eis
que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a
homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à memória do
saudoso “Waldemar Consortti”, um homem trabalhador, honrado chefe de família e que
sempre teve conduta ilibada. 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 14 de Setembro 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00141/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Marangoni. Autoria. Todos Os
Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2017.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Antônia Marangoni Becussi. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos

14 de Setembro 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. 11º)
Indicação nº. 00371/2017.- Sugere realização de obra para manutenção da estrada rural de
acesso a Fazenda 6 de Abril e Barreirinho. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Indicação nº. 00372/2017.- Sugere
ao Sr. Prefeito, estudos objetivando disciplinar o tráfego na Av. Brasil, especificamente
defronte o Supermercado Penha Center. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Indicação nº. 00373/2017.- Sugere
estudos através da CETESB objetivando a preservação de uma nascente existente na Av.
Paulo Lacerda Quartim Barbosa, no Pq. Santa Bárbara. Autoria. Toninho Marangoni.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Indicação nº.
00374/2017.- Sugere pavimentação asfáltica e iluminação de um trecho perpendicular a
Rua Joaquim Gomes da Cunha, próximo ao antigo campo de futebol de Barão Ataliba
Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Indicação nº. 00375/2017.- Sugere execução de
sinalização de solo na Av. Nelson Orcini, acesso a Eleutério. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº.
00376/2017.- Sugere recapeamento asfáltico e sinalização de solo do trecho entre as ruas
Benedito de Oliveira Serra e Bandeirantes, no Jd. Bonfim. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Indicação nº.
00377/2017.- Sugere licitação e concessão da Zona Azul para empresas que trabalham com
o sistema de cobrança eletrônica (parquímetro). Autoria. Toninho Marangoni.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Indicação nº.
00378/2017.- Sugere instalação de iluminação pública na estrada municipal "Francisco
Martins" e na Rua Vicente Formigari, no bairro Machadinho. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Indicação nº.
00379/2017.- Sugere a revitalização da Praça da Árvore. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14
de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Indicação nº.
00380/2017.- Sugere nova pintura das faixas de pedestres próximas às escolas "Pedro
Ferreira Cintra", "Com. Virgolino de Oliveira" e "Elvira Santos de Oliveira". Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º)
Indicação nº. 00381/2017.- Sugere reforma da cancha de bocha do bairro das Cotias.

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro 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: 22º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº
454/2017.- Resposta ao Requerimento nº 298/2017. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 23º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 455/2017.- Resposta
ao Requerimento nº 299/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Prefeitura
Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 456/2017.- Resposta ao Requerimento nº
270/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Prefeitura Municipal de Itapira;
Ofício SG-DAO nº 457/2017.- Resposta ao Requerimento nº 254/2017. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº
459/2017.- Resposta ao Requerimento nº 289/2017. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 27º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 460/2017.- Resposta
ao Requerimento nº 290/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Prefeitura
Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 461/2017.- Resposta ao Requerimento nº
300/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de
2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Conselho Municipal do Idoso de
Itapira: Convite para a programação da quinzena da melhor idade 2017. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro 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 0010/2017 e Emenda Modificativa nº 01/2017.- Cria,
extingue, reenquadra, transforma e restabelece cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura 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 10/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo,
o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2017. Aprovada
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 01/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo,
o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2017. Aprovada
em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Somente queria deixar registrado, na presença do Job,
os meus parabéns. Aprovamos uma acolhida vinda de vocês. Procuraram os vereadores

para que o cargo de agente civil fosse adequado. Agora os seus salários estão mais
valorizados. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
10/2017 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 0048/2017 e Emenda Modificativa nº 01/2017.- Institui no
Calendário do Município de Itapira, o mês Setembro Verde, objetivando a inclusão social
da pessoa com deficiência. Autoria: Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Fico feliz pela
aprovação do projeto. É um projeto de minha autoria onde recebeu a participação do
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É o mês do Setembro Verde que objetiva a
inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Está sendo inserido no calendário oficial
do município. É uma bandeira que deve levada à frente. Outros municípios já aderiram a
ideia. Obrigado.” Não mais havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 48/2017. Aprovado em primeira
votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a
Emenda Modificativa nº 01/2017. Aprovada 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 48/2017. Aprovado em segunda votação por
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda
Modificativa nº 01/2017. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O
PROJETO DE LEI Nº 48/2017 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0049/2017.- Regulamenta as
atribuições dos cargos do quadro de pessoal do SAAE. 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 49/2017. 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 49/2017.
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 14 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente.
4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0053/2017.- 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 53/2017. 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 53/2017. Aprovado em segunda votação por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Setembro 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.

