
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada em 01 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. A seguir, o Sr. Presidente informa que conforme aprovação do 

Requerimento Nº 108/2017 no dia 27 de abril de abril de 2017 que Requer, nos termos 

estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Municipal de Recursos 

Materiais, para esclarecer à edilidade acerca do processo de licitação da "Zona Azul", deixa 

a palavra em abeto a Sra. Rosemary Trafany. Após os devidos esclarecimentos, o Vereador 

Sr. Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja aberta a 

palavra aos líderes do grupo da Situação e Oposição, respectivamente, para que os mesmos 

possam esclarecer sobre o assunto relacionado aos professores que atuam no âmbito do 

município de Itapira. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Esse espaço é de extrema importância para colocarmos 

algumas posições. Não sei de que forma chegou até as professoras, mas me surpreendeu 

hoje receber uma ligação de uma pessoa me cobrando com relação ao posicionamento em 

relação a esse projeto. Deixo claro e falo no olho de cada professora que em todas as 

circunstâncias, nesses 6 meses de mandato, não votei nenhum projeto que prejudicasse o 

professor. Sou solidário a classe e tenho meu posicionamento. O que surgiu na reunião das 

comissões, lembrando que sou presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Educação, na qual a professora Marisol faz parte, assim como também a Beth Manoel, foi 

que algumas indagações em relação as alterações não estavam no projeto e muito menos na 

mensagem enviada para os vereadores. A responsabilidade do vereador, principalmente 

como membro de uma comissão, é ver aquilo que está dentro do projeto porque uma vez 

em plenário e aprovado, caso haja alguma alteração ou erro, o mesmo é anulado e as 

pessoas que se beneficiariam seriam prejudicadas. Não tenho nenhuma limitação e em 

nenhum momento disse a alguma professora sobre o meu posicionamento. Então, se chegou 

até vocês que eu e a vereadora Beth éramos contra, digo que isso é uma tremenda mentira. 

Falo abertamente a cada professora. Com relação ao projeto, digo que ficamos discutindo e 

conversando sobre a temática da situação. Pedimos as devidas informações junto a 

Secretaria de Educação. A Secretária de Educação, de uma forma respeitosa, nos enviou 

aquilo que estávamos pedindo via ofício e o conteúdo acabou chegando na data de hoje, 

mais precisamente no final do dia. Confesso a todas que não tivemos acesso ao que 

tínhamos solicitado. Conversamos com a professora Marisol, representante da classe, 

juntamente com a Beth Manoel, servidora aposentada da Prefeitura. Tomamos como 

decisão, em livre acordo entre os três vereadores da comissão, que vamos nos comprometer 

a analisar o que está escrito no ofício. Desse modo, vamos tomar as decisões. 

Respeitosamente somos solidários a todas, mas queremos votar um projeto adequado e não 



gere dúvidas. Nesse sentido, gostaria que cada professora tivesse pertinência. E a forma 

correta de o vereador legislar e analisar o que está sendo votado. Não queremos prejudicar 

o professor, o aluno ou a população. Peço para que cada professor tenha pertinência e tenha 

a certeza que votaremos com o coração. Queremos que vocês analisem e tenham certeza 

que não partiu nenhum assunto de minha pessoa, assim como também da vereadora Beth. 

Caso for necessário nos manifestar, digo que faremos isso pessoalmente. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

noite a todos. Quanto a esse projeto, falo com muita sabedoria e conhecimento. Vocês 

representam a creche e as crianças de 0 a 4 anos. Tive a oportunidade de presidir o Lar 

Gracinda, cujo um dos diretores se faz presente. Agradeço a presença do Anderson Massari. 

Tenho muita propriedade em falar sobre esse assunto. Quando era presidente do Gracinda, 

digo que sempre houve as férias de julho, assim como também as férias coletivas. Acho 

mais que natural esse requerimento vindo de vocês. É um projeto onde o prefeito enviou a 

essa Casa. Esse projeto foi desenvolvido junto as professoras e os pais. Existiu um trabalho 

de conscientização junto aos pais. Ouvindo os professores e os pais de alunos, o prefeito 

enviou um projeto a essa Casa. Esse projeto está aqui. Existe o tempo regimental hábil. 

Apesar de pouco tempo presente nesta Casa, já vivenciei vários acordos entre as bancadas. 

Como sinal de respeito a todas vocês, acho que a atitude dos vereadores deveria pausar a 

sessão para que o projeto fosse analisado. É um pedido do Sindicato junto aos professores. 

Acho mais que natural pensarmos e discutirmos o assunto. Através de um acordo de 

bancada o projeto deveria ser aprovado na sessão de hoje. É válido. É o que acontece nesta 

Casa. Falo em nome da professora Marisol. Ela representa todas vocês. Apesar de ela fazer 

parte da Comissão de Finanças e Orçamento, digo que ela também está conosco nesta 

causa. Ela também está articulando para que esta votação seja realizada na data de hoje. É 

um pedido que gostaria de deixar a todos os vereadores. Independente de situação ou 

oposição, acredito que estamos aqui para somar. O projeto veio e o Sindicato tem noção do 

projeto. Estamos aqui para legislar com respeito. Vai ter um parecer favorável vindo das 

comissões. Após esse parecer vou pedir a suspensão da sessão por 5 minutos para a 

discussão do mesmo. A nossa posição é essa, ou seja, queremos aprovar esse projeto ainda 

hoje porque o recesso é merecedor. Penso nas crianças porque as mesmas precisam do 

carinho e do amor afetivo dos pais. Além das crianças e o descanso mental e físico de 

vocês, digo que a bancada da situação é favorável a aprovação do projeto ainda na sessão 

de hoje. Boa noite a todos.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Para efeito de 

elucidação de todos que estão presentes, digo que tive a oportunidade de conversar entre as 

bancadas. A bancada da situação já deu aprovação em suas comissões. O posicionamento 

da bancada da oposição é que o projeto não vem hoje para este plenário. Então, o projeto 

não será votado. Haverá tentativas de articulação e conversa. Há a possibilidade de vir. Os 

pareceres serão exarados, mas o posicionamento da comissão de Finanças e Orçamento, por 

enquanto, é aguardar o prazo regimental para posterior votação. Para que todos entendam, 

digo que a possibilidade de votação do respectivo projeto é muito baixa. O Dr. Rafael 

deixou bem claro que o posicionamento da comissão específica é aguardar o prazo... Rafael 

Donizete Lopes: Somente para corrigi-lo, digo que não estamos esperamos o prazo das 

comissões. Recebemos um documento da Secretaria de Educação e esse documento chegou 

por volta das 17:00 horas na Casa. Não tivemos acesso sobre o que foi questionado. É nesse 



sentido. O posicionamento é da comissão em relação a esse assunto. Temos um ofício para 

analisar. Obrigado... Presidente: Então, o projeto não será votado nessa sessão, salvo se 

acontecer algum acordo entre as bancadas. 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 17ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 25 de Maio de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão Solene, 

realizada no dia 26 de Maio de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 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 Projetos de 

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0028/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0029/2017.- 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$ 252.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) 

Projeto de Lei nº. 0030/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a constituir, 

com outros municípios limítrofes, Consórcio Intermunicipal de Guardas Civis Municipais. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 45/2017.- Ao Projeto de Resolução nº 

02/2017.- A Mesa da Câmara Municipal de Itapira, por seu Presidente, Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima, 1º Secretário, Rafael Donizete Lopes e 2º Secretário, Elisabeth 

Donisete Manoel, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 02/2017, de 

autoria da nobre Vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo "Cria o “Projeto Câmara 

Escola” que viabiliza a visitação de alunos da rede pública e privada à Câmara Municipal 

de Itapira e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Parecer de Nº 46/2017.- 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2017.- 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 06/2017, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Cria Zonas de Urbanização Específica", após minudentes e acurados 



estudos acordaram por exarar parecer favorável à tramitação da propositura, eis que não 

existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

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", em 01 

Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 47/2017.- 

Ao Projeto de Lei nº 25/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscreve, instada que foi a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 25/2017, de autoria da nobre Vereadora Elisabeth Manoel, que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional, composta por 

bombeiros civis, nos estabelecimentos que menciona, e dá outras providências", acordaram 

por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 

ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixa a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: RETIRADO DA PAUTA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 48/2017.- Ao Projeto de Lei nº 26/2017.- 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 26/2017, de autoria da 

nobre Vereadora Professora Marisol, que "Institui no âmbito do Município de Itapira o 

movimento "MAIO AMARELO", para conscientizar aos motoristas, pedestres e ciclistas 

sobre a segurança no trânsito", 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", em 01 de 

Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) PARECER nº. 49/2017.- 

Ao Projeto de Lei nº 27/2017.- 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 27/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe 

sobre o horário de funcionamento do comércio e atividades de prestação de serviços no 

Município de Itapira e dá outras providências", 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", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Parecer de nº 50/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2017.- 

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 08/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

"Altera o § 2º do artigo 66 da Lei Complementar 4.877/2012", são de parecer favorável à 



tramitação da propositura, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0073/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sílvia Maria Gomes Moraes. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0074/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Jovina Pavinatto Moratto. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0075/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Fuirini. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Jorge Moyses. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0077/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Maria Nicia Trani Stefanini. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 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. 17º) Requerimento nº. 00184/2017.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Fany de Mello Dezotti, pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento, 

celebrado dia 26 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00185/2017.- Requer 

oficiar a direção da Viação Rápido Fenix, objetivando a fixação de placas informativas com 

itinerários e horários dos ônibus nos veículos e pontos de embarque e desembarque de 

passageiros. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00186/2017.- Voto de Congratulação com o Rotaract 

Club de Itapira, na pessoa da presidente Carolina Pavinato Olímpio, pela brilhante 

realização I Feira de Profissões. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00187/2017.- Moção de 

Repúdio ao senador afastado Aécio Neves (PSDB), pelos fatos que especifica. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 21º) Indicação nº. 00201/2017.- Sugere implantação de Academia ao Ar Livre 

na Praça "José Sebastião Nogueira", Jardim Camboriú. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 

00202/2017.- Sugere a instalação de ponto de ônibus coberto na Rua Maria Luiz Vieira, Jd. 

Camboriú. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 00203/2017.- Sugere instalação de um 

redutor de velocidade tipo lombada na Rua Bandeirantes, defronte o numeral 640. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) 

Indicação nº. 00204/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de 

Trânsito, estudos para desenvolver campanha de conscientização e segurança no trânsito. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00205/2017.- Sugere realização de limpeza, roçagem e poda de árvores em 

praça localizada na Rua Imperatriz Leopoldina, no Jd. Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

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: 

26º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM053111/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 76.587,20. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM058753/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 262.822,63. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Caixa 

Econômica Federal: Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 

590.841,72. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Secretaria Municipal de Saúde de 

Itapira: Resposta ao oficio nº 153/2017 ao Requerimento 98/2017. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 30º) Prefeitura Municipal de Itapira: Resposta ao Requerimento nº 

108/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Banda Lira Itapira: Prestação de 

Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 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) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

006/2017.- Cria Zonas de Urbanização Específica. 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 06/2017. 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 06/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0027/2017.- 

Dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio e atividades de prestação de serviços 

no Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Para 

não falar depois da votação, digo que passei por uma situação muito difícil nas ruas. Poucas 

vezes aconteceu isso comigo. Na minha cabeça realmente não ficou nada definido. Vou 

falar o porquê. Estive conversando com pessoas proprietárias de estabelecimentos, além de 

funcionários, e vi que as balanças estão como uma gangorra. Fiquei muito preocupado em 

atender os pedidos. A pessoa que trabalha em um domingo pega das 07:00 às 13:00 horas. 

Ele ganha o tempo dobrado nesse dia. Caso for para as 16:00 horas esses mesmos 

funcionários não terão nenhum benefício. Não vai poder completar dois turnos. Ele já vai 

estar dentro do horário dele. O que vai acontecer? Eles acham que vão ser prejudicados... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: Somente para esclarecer, a 

respeito dos mercados e até às 14:00 horas... Continuando o orador: A intenção era até às 

16:00 horas. Estive conversando com uma caixa e um açougueiro. Eles disseram o 

seguinte: “Mino, a minha salvação é trabalhar em domingo porque ganho dobrado e com 

isso pago minhas contas.” A dona do supermercado me disse o seguinte: “Se você votar 

isso, não precisa voltar aqui.” Outra pessoa me ligou e me disse que queria que o horário 

fosse estendido até às 22:00 horas. Fiquei sem uma decisão. Como não quero prejudicar 

ninguém, digo que vou me abster do voto. Posso agradar e desagradar as pessoas ao mesmo 

tempo. Muitos amigos meus trabalham em supermercado. Como achei que a coisa não se 

encaixou, vou me abster do voto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Lembro que esta Casa já discutiu sobre o 

comércio. O Nilson Consorti estava começando. Eram empresários pequenos. Os grandes 

não abriam. É uma situação complicada que envolve custos. Vou votar favorável porque 

me cobraram. É difícil essa situação. Está livre, pois o projeto não exige algumas situações. 

Fica a critério do proprietário do comércio. Por esse motivo vou votar favorável. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 27/2017. Aprovado menos 5 

abstenções dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva, Marisol de 

Fatima Garcia Raposo, Luis Hermínio Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00162/2017.- Voto de 



Congratulação com os organizadores e participantes da 6ª Romaria Ciclística à Santa Rita 

de Caldas (MG). Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 162/2017. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00169/2017.- Requer nos termos e 

prazo estabelecidos pela LOMI, oficiar a Secretaria Municipal de Governo, para que preste 

esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei Municipal nº 5548/16. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 169/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Junho 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00178/2017.- Requer a nomeação e formação de uma 

Comissão Especial de Investigação (CEI) nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar 

irregularidades no Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Vou votar 

contra esse requerimento porque nessa semana ela veio até aqui para explicar a situação. 

Por esse motivo vou ser contra. Fica chovendo no molhado. Por esse motivo vou ser contra. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Acho que o caso merece uma análise e uma interpretação. Tivemos a oportunidade em que 

ocorreu um fato semelhante e a justiça local fez um ato anulando tudo àquilo que os 

vereadores votaram. Vamos para o assunto em questão. Essa comissão é no sentido de 

cobrarmos explicações e que o Fundo seja ressarcido daquilo que foi retirado 

indevidamente do mesmo. É essa a análise que devemos fazer como vereadores e como 

fiscalizadores de todas as autarquias do município. Temos o vereador Carlinhos Sartori que 

é servidor público e a Beth Manoel. Também sou servidor público, assim como também a 

Marisol. Somos defensores e temos que fiscalizar o Fundo. Seria uma incoerência perante o 

funcionalismo público se alguém que faz parte e está defendendo o servidor municipal 

votar contra nesse momento. O Fundo está em débito com o dinheiro que saiu. Não 

sabemos onde está esse dinheiro. Subir aqui e falar que está convencido, digo que devem 

falar onde está esse dinheiro. Outro ponto é que estamos discutindo um assunto que requer 

uma análise policial. Por quê? Porque, sequer, a Secretária soube falar se a pessoa esta 

morta ou se está viva. Hoje saiu uma matéria dizendo que existe uma quadrilha naquele 

município de São Carlos enterrando travesseiros. O vereador falar que está convencido, 

como ficaria a situação caso estivesse acontecendo isso em Itapira? Temos que defender o 

Fundo. Ninguém está aqui para acusar a presidente do Fundo ou da comissão. Estamos 

querendo saber quem prejudicou o Fundo. Devemos responder para os funcionários desta 

cidade. Requer uma minuciosa análise. Outro assunto está relacionado àquilo que a 

Secretária disse, ou seja, a mesma disse que é um caso isolado. É um assunto de esfera 

policial. A comissão é para ajudar o Fundo e não para prejudicar. Tenho convicção que o 

Fundo vai analisar, mas devemos auxiliar. É a nossa função de fiscalizar. Como vamos 

votar contra essa situação? Esta Casa possui vários funcionários públicos. Tenho certeza 

que o vereador que votar contra deverá dar explicações no futuro. Vamos ter surpresas. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 



MANOEL: “Legislativo frouxo, povo escravo.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Referente a esse caso 

também tenho a mesma convicção de que os esclarecimentos da Estercita, presidente do 

Fundo, foram bem esclarecedores. Não vejo a necessidade de uma comissão. Existe algo de 

errado, mas acredito que a parte policial investigará. Foi muito bem explanado pela 

Estercita, assim como também pelo procurador da Prefeitura. A Prefeitura está tomando 

todas as providências. Quando a Prefeitura identificou que esse funcionário não participou 

do senso realizado no passado, a mesma tomou todas as providências como a suspensão do 

pagamento. Suspenderam o pagamento e partiram para os trâmites legais. Existe uma guia 

de sepultamento falando sobre o Sr. Antonio de Medeiros. O Fundo tomou todas as 

precauções. Já foi falado que existe uma audiência junto à família do Sr. Antonio de 

Medeiros. Para mim está bem esclarecida essa questão. A presidente do Fundo deixou as 

portas abertas para quem quiser questionar. Qualquer vereador pode ir até lá para fazer 

questionamentos. Não vejo a necessidade de uma comissão e muito menos da necessidade 

da frase da vereadora Beth em dizer que o Legislativo é frouxo... Aparte concedido a 

Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Disse o seguinte: Legislativo frouxo, povo 

escravo. Não coloque em minha boca o que eu não falei... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Dirceu de Oliveira: Já está no Poder Judiciário. Acredito que devemos aguardar os 

trâmites legais. Vamos aguardar um mês e vamos cobrar novamente. Caso nada for 

apurado, entraremos para apurar a situação. O pessoal responsável está resolvendo a 

situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para 

esclarecer a situação, o que foi falado nesta Casa é que não encontraram nenhum familiar 

dessa pessoa. Marcaram uma audiência com um advogado que não é representante da 

família. Isso é complicado. Não sabemos se a pessoa está morta, pois não existe certidão de 

óbito. Não foi encontrado nenhum familiar do Sr. Antonio... Continuando o orador: 

Diante de tudo isso, acredito que isso passa para a alçada policial e jurídica. Isso não cabe 

ao Legislativo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: O vereador fala que está na esfera jurídica e policial, mas para título de informação 

para os dez vereadores uma comissão especial de investigação tem poder de polícia. Você 

sabia Marisol? Se temos a oportunidade de sermos polícia para ajudar a investigar esse 

caso, queria saber o porquê votar contra a matéria. Se está na polícia ou na justiça, vamos 

fazer o nosso papel... Continuando o orador: Às vezes nos pegamos em situações difíceis. 

Esse requerimento, caso mudarmos apenas uma palavra, ficaria bom. Nada impede que 

tenhamos essa comissão para acompanhar a situação. É uma forma de fiscalizar o Fundo 

Municipal. Essa comissão representará todos os vereadores desta Casa. Não vamos 

condenar ninguém. Trata-se de um caso ocorrido com um funcionário da Prefeitura. A 

situação pode se agravar. A formação dessa comissão somente beneficiaria o município. Às 

vezes as pessoas interpretam que isso é uma perseguição política, mas não é o caso. É 

muito importante a Câmara acompanhar o caso. De uma forma muito democrática, acredito 

que poderíamos escolher 3 vereadores a fim de formar a comissão. Andando junto, digo 

que o resultado é maior força de investigação. Essa é a palavra correta. Com certeza eles 

vão necessitar da colaboração da Câmara Municipal. Novamente reitero que a Câmara deve 

disponibilizar suporte em relação a essa investigação. Vale ressaltar que os vereadores 



possuem o poder de legislar e fiscalizar. Vou votar favorável a matéria. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Vou votar favorável por vários motivos. O primeiro deles é 

porque sou funcionária pública. Todo mês é descontado em minha folha de pagamento um 

determinado valor para o Fundo de Pensão. O segundo motivo é porque sou vereadora e 

estou no papel de fiscalizar. Amo a pessoa da Ester. Não é nada de perseguição ou 

oposição. É apenas o nosso papel. É um caso complicado. Caso não existir atestado de 

óbito, acredito que essa pessoa tem que estar viva. É um caso policial. É mais um motivo 

para votar favorável. Peço para que os nobres vereadores aprovem a matéria. Ninguém 

nesta Casa é rei para não mudar de ideia. Rei e rainha não mudam de ideia. O objetivo 

desse requerimento é ajudar a administração municipal. É uma forma de prevenção. Essa é 

a minha posição. Obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 178/2017. Rejeitado 

menos 5 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, 

Marisol de Fatima Garcia Raposo, Luis Hermínio Nicolai e Elisabeth Donisete Manoel. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que 

separamos uma coisa da outra. O que vier de surpresa em relação ao caso, acredito que 

temos a consciência tranquila de falar para os servidores municipais que cobramos atos de 

fiscalização. Devemos nos ater no caso específico. Deve sempre haver transparência no 

Fundo Municipal. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Caso a pessoa estiver viva, tudo bem. Caso estiver morta, acredito que tem 

alguma coisa errada. Vamos acompanhar a situação. Muito obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Quem imaginava que poderia ocorrer 

um caso desse tipo em nossa cidade? Existe uma falha. Seria uma forma de apenas 

acompanharmos e investigarmos o caso mais de perto. Perdemos a oportunidade de montar 

uma comissão. Existe uma falha e a mesma deve ser corrigida. Perdemos a chance de 

formar essa comissão.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Acho que os colegas vereadores não entenderam o 

objetivo do requerimento. O objetivo é ajudar a encontrar o desfecho dessa história. É uma 

incógnita essa situação. Perdemos a chance de investigar de mais de perto o problema. Vou 

colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Infelizmente os meus colegas não 

vão poder dizer o mesmo. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Votei favorável e sinto muito pelos meus 

colegas. Parece que aonde um vai, os outros vão atrás. É um dinheiro dos funcionários 

públicos municipais. É o nosso papel de fiscalizadores. Não vamos trazer nenhum prejuízo. 

Não entendo o porquê querer ficar contrário a matéria. Obrigada.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Votei contrário porque a presidente do 

Fundo esteve aqui e falou a respeito do fato. As providências estão sendo tomadas quanto 

ao poder investigatório. Existe um processo em relação a isso. Vale ressaltar que o Fundo 

não compactua com coisa errada. O Fundo não está em uma posição de adivinhar a 

situação. Acredito nas palavras da Estercita. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Como a vereadora Marisol disse 

que ela vai deitar de cabeça tranquila, digo que este vereador também fará isso. O nosso 

direito em fiscalizar continua. A nossa função como vereador continua. As portas do Fundo 



estão abertas aos vereadores. Votei contra devido à explanação da presidente do Fundo. 

Tudo que cabe ao Fundo foi feito. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Compactuo com as diretrizes disponibilizadas 

pela presidência do Fundo. Todos os vereadores tiveram a oportunidade de questioná-la. 

Com muita segurança e tranquilidade o meu voto também foi contrário. Em relação ao que 

a vereadora disse, que um vereador faz o que outro faz, digo que faço das suas palavras, as 

minhas. Vossa excelência também faz a mesma coisa ao contrário. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Junho 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.  


