
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 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, 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. 

Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Na 

pessoa da professora Katia Bueno quero cumprimentar todas as minhas colegas professoras 

que estão aqui nesta noite. Educação. Se tem uma coisa que pode mudar o nosso país... Em 

primeiro lugar é o nosso senhor Jesus Cristo. Em segundo é a Educação. Não tem como o 

nosso país andar para frente sem a Educação. É na Educação que faz um bom cidadão. É na 

Educação que se forma o caráter, a moral e o exercício da cidadania. É ensinando desde o 

começo. É na barriga da mãe que o filho já tem direitos e deveres. Direito ao nascimento, a 

saúde e a uma Educação de qualidade. Para ter uma educação de boa qualidade precisamos 

valorizar os professores que estão na luta. Sei e posso falar porque vivo e presencio na 

minha pele. Falar da Educação, quero de antemão convidá-las para um fórum que em breve 

eu e as nossas companheiras, Cristina e a Marli, estaremos realizando. É sobre inclusão. 

Não é somente colocar o aluno dentro da sala de aula e dizer que está inserido. Existe todo 

um trabalho de equipe e um profissionalismo. Falar de inclusão é fácil. Quero ver viver, 

aderir e questionar os direitos. Seja a nível municipal, estadual ou federal. Recesso nas 

creches, eu apoio. Apoio porque todos os professores precisam ter um respiro. Qualquer 

trabalhador necessita de férias. Algumas crianças passam 10 horas dentro de uma creche. 

Existem atividades afetivas e cognitivas. Antes da criança chegar no ensino fundamental, 

digo que ela passou nas mãos das professoras das creches. Ele começou no berçário 

desenvolvendo todos seus aspectos cognitivos e afetivos. Desse modo, a criança vai 

caminhando. Qualquer profissão precisa de um respeito e da família. O papel do professor é 

ensinar. O papel da família é educar. Não podemos trocar os papeis. A nossa lei está aqui. 

Não estou falando besteira. No artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069 de 13 de Junho de 1990: É dever do Poder 

Público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à convivência familiar e 

comunitária. Ou seja, segundo estabelece o artigo 19º da Lei nº 8.069/90, toda criança ou 

adolescente tem o direito de ser criado e educado no seu seio de sua família. Obrigada.” A 

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

noite a todos. Queria deixar o meu abraço fraternal a todas as professoras da Educação 

Infantil de nossa Prefeitura Municipal. É sempre um prazer recebe-las nesta Casa. Espero 

que sempre venham acompanhar o trabalho Legislativo que acontece nesta Casa. 

Certamente hoje acontecerá a votação do projeto relacionado ao recesso de vocês. Sei da 

luta diária de todas. Sei como é trabalhar em uma creche, pois durante 2 anos fui presidente 

de uma entidade de educação infantil de 0 a 4anos. Sei que além de seu descanso merecido, 



seja inicialmente por uma semana no mês de julho, a criança ganha muito mais. Além de 

todo o descanso dos profissionais, a criança ganha o convívio familiar. Hoje uma criança 

fica em uma entidade, como o Lar Gracinda, em período integral, ou seja, das 07:00 às 

17:00. A criança chega cansada e acaba não tendo fôlego junto aos pais. Tenham certeza 

que o apoio que a bancada da situação disponibiliza a todos vocês é merecido. Vejo um 

pouco mais à frente. Vejo aquele contato da criança e a família. É isso que a nossa base 

apoia. É isso que defendemos. É uma luta válida. Esse vereador lutará e votará favorável ao 

projeto de lei. Vamos continuar apoiando vocês. Continuo a convidar todos vocês a 

participar de nossas sessões. Logo mais o projeto entrará em pauta para ser discutido e 

votado. Tenho certeza que o mesmo será aprovado. Ainda nesse mês de junho teremos a 

inauguração de mais uma creche escola em nossa cidade. Inicialmente também será para 

dar suporte para atender a demanda de uma escola que está defasada, mas a mesma passará 

por um processo de revitalização. Certamente será entregue mais uma unidade escolar de 

primeiro mundo. Quando o governador veio até nossa cidade ele disse que era a creche 

mais bonita do Estado de São Paulo. Não duvido que seja uma creche muito bem equipada 

e preparada para receber nossos alunos. Mudando um pouco de assunto, digo que no último 

domingo ocorreu a Tratoratta em nossa cidade. É um evento para comemorar os produtores 

de nossa cidade. O intuito geral é comemorar e abençoar todo início de safra. Cerca de 

1000 pessoas participaram do evento. Ficam registrados os meus parabéns a todos os 

organizadores e produtores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMINIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Hoje já tive o privilégio de estar junto a 

vocês. Gostaria, na pessoa da Cristina, de cumprimentar todas vocês. Aproveitando o 

momento, queria agradecer a Cristina por ter dado a oportunidade de me chamar para 

esclarecer os fatos. Um texto mal lido nunca será entendido. Hoje gostaria de dizer que sou 

uma pessoa muito feliz. Comentei com a maioria de vocês sobre esta Casa ter um peso 

igualitário. As forças são iguais. É difícil estar aqui. A Beth também está sofrendo com essa 

situação. Aqui ninguém precisa de defesa ou de ajuda. O que quero dizer para vocês é que 

enquanto existir tempo para que possamos curar uma ferida e atender melhor um paciente, 

digo que isso pode acontecer a qualquer momento. Hoje sou um representante da oposição 

e temos um líder chamado Rafael. É uma pessoa extremamente dedicada. Temos o 

presidente com enorme conhecimento dos trâmites da Casa e também temos o Dirceu de 

Oliveira. São 6 mandatos. Temos o Carlinhos no seu 4º mandato. Temos o Marangoni e 

todos mais. Esse projeto está dentro do tempo. Caso pudermos pensar em um bem estar de 

todos, qualquer dia a mais ou qualquer semana a mais desde que seja dentro do prazo, 

acredito que isso ficará melhor. Independente do que acontecer nesta Casa, acredito que 

ninguém precisa atirar pedra. Tenho certeza que esse projeto será aprovado. Não existe 

nenhuma má intenção quanto ao projeto. O mesmo está dentro do prazo. Não sabemos se a 

emenda do Rafael vai vir. Ele está tentando, na visão dele, enxergar uma forma diferente do 

projeto. Talvez não seja a visão de todos os outros. Hoje temos essa oportunidade 

democrática de estarmos aqui. Nada será por goela abaixo. O que está acontecendo nos dias 

atuais não acontece há 50 anos. Vocês podem ter certeza que não existe má intenção. Tenho 

certeza que o projeto será aprovado, mas se o Rafael acredita que pode aperfeiçoar o 

projeto em algum sentido, digo que é um direito dele. Poderia ser de outro vereador. Outros 

projetos virão e outros vereadores também podem aperfeiçoar o projeto. Quero deixar... 



...Continuação da Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de Junho de 2017... 

todas tranquilas. Fiquem sossegadas e tranquilas. Logo esse assunto será resolvido. 

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

“Boa noite a todos. Na semana passada todas estavam nesta Casa. Acredito que houve mais 

participação na data de hoje. Podemos falar novamente a cada professora sobre o ponto de 

vista da semana passada. Ao longo da semana tive a oportunidade de conversar com a 

Cristina, a Marli e a Fatima. Estivemos conversando com várias pessoas envolvidas no 

projeto. Somos totalmente favoráveis ao projeto das professoras. Não mudamos uma 

vírgula daquilo que veio do Executivo. Em nenhum momento os vereadores da oposição se 

manifestaram contrário ao projeto. Paralelamente, professoras, nós, ao longo desde sexta 

feira, principalmente eu e a vereadora Beth, ficamos preocupados porque da empresa TIB 

são 5 famílias. Da empresa Jorsa são 2 famílias. Da Imbil são 4 famílias. Da Estrela são 5 

famílias. Da Micropac são 3 famílias. Da região central da cidade são 8 mães. Do Cristália 

são 7 famílias. Da empresa Qualitas são 2 famílias. Da JotaF NB são 5 famílias. Essas 

pessoas estão preocupadas porque não tem com quem deixar seus filhos. Essa problemática 

não é um problema que nós criamos e muito menos as professoras. Temos uma 

administração para olhar isso. Nesse sentido, professoras, essa análise já resulta em 8 

empresas. São 1031 famílias que se beneficiam do projeto. São 1061 crianças. Nesse 

sentido tomamos a liberdade de fazer uma emenda no projeto. Essa emenda foi explicada 

para a Cristina e para a Marli na segunda feira. O teor dessa emenda é acrescentar um 

parágrafo na propositura do prefeito. Não queremos prejudicar qualquer professora. Não é 

nossa intenção e nunca será. O único intuito nosso é que as crianças assistidas pelos centros 

de educação infantil e suporte pedagógico que não podem usufruir do recesso e do 

parágrafo anterior por qualquer impedimento familiar serão atendidas por pessoal substituto 

que a municipalidade escalará para não interromper o serviço. Não é um problema criado 

para atrasar ou adiantar o projeto, mas sim uma tentativa de se chegar a um consenso 

pensando naqueles pais e naquelas mães que nos procuraram. Estamos aqui legislando para 

todas as classes. Isso envolve diversas empresas e empresários que pagam ICMS para o 

município de Itapira. Não sabemos se a administração conversou com esses empresários e 

com as pessoas que terão problemas em relação a isso. Então, deixo claro que todos os 

projetos relacionados aos professores foram defendidos por esta bancada. Vocês sabem 

disso. Hoje temos uma possibilidade de fazer uma emenda para tentar solucionar um 

problema que surgiu. Não foi e nunca será o nosso intuito fazer qualquer menção para jogar 

professor contra a população. A responsabilidade do projeto é de quem o assina. No caso é 

o prefeito municipal. Vocês têm o nosso total apoio com relação à solicitação de vocês. 

Deixo escrito que tentamos fazer alguma coisa em relação à outra parte. Somos solidários 

ao que vocês solicitam. Caso contrário, teríamos mudado os artigos no projeto. A Marisol 

sabe muito bem o que conversamos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Nesta oportunidade queria saudar 

todas as professoras que marcam presença nesta Casa para buscar seus direitos. Queria falar 

sobre a importância de um professor na vida de uma criança e de um cidadão. É uma 

complementação. Também fui aluno e sei da importância do professor. Se estamos aqui 

hoje é graças aos professores que tivemos. Acredito que o que é feito para vocês será 

revertido em prol dos alunos. Sabemos do valor e do trabalho que vocês executam a frente 



das escolas e creches municipais. Digo também que vocês têm o meu apoio. Como disse o 

vereador Luan, esse recesso está disponível em outras instituições. Esta Casa possui o 

recesso. Devemos trabalhar com a realidade. Esse projeto de lei que faz menção a 

integração do filho junto aos pais é muito importante. Sabemos da importância do carinho 

dos pais para com seus filhos. É muito importante a criança permanecer junto aos seus 

familiares. O projeto veio em boa hora. Também gostaria de falar sobre um requerimento 

de minha autoria. Ele faz referência ao estabelecimento de curso na área da Saúde. Seria o 

Técnico de Enfermagem. Estou oficiando a Laura Laganá para que possa desenvolver 

estudos nesse sentido. A nossa ETEC poderia disponibilizar esse tipo de curso 

gratuitamente. Muitas pessoas procuram esse tipo de curso, mas não tem condições de 

pagar. Queria contar com o apoio dos nobres pares desta Casa. Estive participando de um 

Fórum na cidade de Holambra que fala sobre o circuito de turismo. Juntamente com o 

Secretário Tiago Fontolan, estive na cidade de Holambra. Vemos muitas outras cidades 

incluídas nesse circuito, sendo que a nossa cidade ainda não está. Muitas autoridades 

marcaram presença no evento. Estamos trabalhando para que Itapira também seja incluída 

nesse seguimento. Também gostaria de falar sobre duas perdas que tivemos. Seria sobre a 

Sra. Maria Frassetto. Era uma pessoa muito querida. Ela deu aula na rede pública. Ela 

faleceu recentemente. Deixo os meus pêsames a todos os familiares e amigos da Maria. 

Outra pessoa seria o Arnaldo Baldasin. Deixo meus sentimentos a todos os familiares. 

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

MANOEL: “Boa noite a todos. Uso esta tribuna para dizer que sou totalmente favorável a 

Educação e aos professores, mas também sou favorável aos pais que usufruem dos 

benefícios da creche. Sei também que nos sábados, domingos e feriados as crianças ficam 

com seus familiares. Peço aos colegas para que votem pela emenda que será apresentada. 

Falo que estou com vocês. Em momento nenhum fui contra o projeto. Quero dizer que aqui 

tem recesso, porém, sou contra. Nunca usei desse recesso, mas sou contra. Quando é para 

falar com raciocínio e caráter, digo que o pessoal da Saúde, mais especificamente 5 mães, 

vieram conversar comigo. Elas falaram que seus filhos usufruem da creche municipal. Foi 

dito o seguinte: “Como vocês aprovam para o comércio ficar aberto até mais tarde, sendo 

que não temos onde deixar nossos filhos.” É um enorme problema. A mulher deixa o filho 

na creche para trabalhar. Se for para ter caráter, digo que tem colega nosso que deveria 

estar fazendo seu trabalho no Hospital Municipal, mas está aqui em desvio de função. Não 

sou de acordo. Vou falar sobre isso em outra ocasião. 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 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Junho de 2017. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 

Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de maio/2017. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 



Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o 

Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0031/2017.- 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 08 de Junho de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0032/2017.- 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 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0033/2017.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga 

a Lei Municipal nº 4.207, de 14 de fevereiro de 2008, extingue a Ouvidoria e a 

Corregedoria da Guarda Municipal de Itapira/SP, e dá outras providências no fito de 

promover as adequações necessárias aos termos da Lei Federal nº 13.022/2014. 

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

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

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) 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: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 

51/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2017.- A Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Saúde, Culta e Assistência Social, que a este subscreve, instada que 

foi 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. Acordaram, no entanto, com voto vencido da Vereadora 

Professora Marisol, que não concorda com o texto da emenda, que será apresentada com a 

seguinte redação: EMENDA ADITIA Nº 01/2017. Art. 1º - Acrescenta-se § 3º ao Art. 66 

da Lei Complementar 4.877/2012, com a seguinte redação: "§ 3º - As crianças assistidas 

pelos Centros de Educação Infantil e pela Classe de Suporte Pedagógico que não podem 

usufruir do recesso do parágrafo anterior, por qualquer impedimento familiar, serão 

atendidas por pessoal substituto que a Municipalidade escalará para não interromper os 

serviços." Justificativa. Considerando que há esforço do Governo Estadual para 

implementar creches escolas; Considerando que o Governo municipal propaga que Itapira 

será contemplada com várias unidades desse projeto educacional; Considerando que as 

professoras dos centros de educação infantil e da classe de suporte pedagógico devem ter 

seus direitos equiparados aos demais professores da rede básica; Propomos essa emenda 

aditiva para que o Projeto de Creche Escola do Governo Estadual não perca sua 



objetividade, os professores possam gozar de seus direitos e as crianças que não possuem 

alternativas possam desfrutar dos serviços oferecidos acompanhados de pessoal substituto 

que dará um suporte a essas famílias que não possuem recursos alternativos para 

usufruírem do recesso ora proposto. 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. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Com relação a matéria e conforme 

foi falado ao longo da semana, digo que somos solidários e assinamos junto em relação ao 

parecer. Quanto a emenda que diz respeito ao problema levantado, não é responsabilidade 

das professoras. Nesse sentido, Beth Manoel, Mino Nicolai e eu somos solidários e 

assinamos junto o parecer pensando em prol das professoras e no benefício citado. 

Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 

52/2017.- Ao Projeto de Lei nº 19/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 19/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o §2º, do 

inciso II, do artigo 48, da Lei 4.198, de 19 de dezembro de 2007, alterada pela Lei 4.581, de 

28 de abril de 2010.", acordou 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. 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 

06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) PARECER nº. 

53/2017.- Ao Projeto de Lei nº 19/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, e Obras 

Serviços Público, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, 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 "Altera o §2º, do inciso II, do artigo 48, da Lei 4.198, de 19 de 

dezembro de 2007, alterada pela Lei 4.581, de 28 de abril de 2010", 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. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Apesar de a Comissão de Finanças e 

Orçamento emitir um parecer favorável, gostaria de deixar para a população que era uma 

isenção que os pequenos comerciantes tinham e está criando mais uma taxa. Então, é mais 

uma taxa criada pela administração José Natalino Paganini ferrando quem tem batalhado 

nesta crise. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

PARECER nº. 54/2017.- Ao Projeto de Lei nº 25/2017.- As Comissões de Justiça e 

Redação, e Obras Serviços Público, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a 



este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 25/2017, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, 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 requerer 15 dias de adiamento para 

melhores estudos. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 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. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0078/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José Fontolan Piardi, mais conhecida como Zezé Piardi. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0079/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Setti Avena. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Soares Rosato, mais conhecida como 

Cidinha. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Nucci. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0082/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jovino Bubula. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Therezinha Marella. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Arnaldo Baldissin. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 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. 18º) 

Requerimento nº. 00188/2017.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Rotaract 

Club de Itapira, na pessoa da presidente Amanda Franco, empossada recentemente. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00189/2017.- Voto de Congratulação com a Diretoria 



do Rotaract Clube, gestão 2016/2017, na pessoa da presidente Carolina Pavinatto Olímpio, 

pelos relevantes serviços prestados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00190/2017.- 

Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria Helena Plumari, pelo transcurso de seu 85º 

aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00191/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Benedito de Paula, extensivo 

ainda ao filho Marcos Carlos de Paulo, pelo transcurso de seus aniversários de nascimento 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00192/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Yolanda Finelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00193/2017.- Voto de 

Congratulação com a professora Sra. Maria Wilma Galli Tellini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00194/2017.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Rubens Carpi e Sra. 

Hermínia Setti Carpi, pelas comemorações de 60 anos de enlace matrimonial. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00195/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana 

Teresa Miranda Schneider, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 

04 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00196/2017.- Voto de 

Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, pelo transcurso de 

aniversário de nascimento celebrado dia 02 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00197/2017.- Voto de Congratulação com o ex Vice Prefeito Municipal e radialista Sr. Luis 

Antônio da Fonseca, o Toy, pelas comemorações do seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 05 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00198/2017.- Oficiar a 

Diretoria Regional de Ensino para que regularize o transporte de alunos para a EE "Caetano 

Munhoz". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00199/2017.- Requer oficiar a 

diretora superintendente do Centro "Paula Souza", Prof.ª Laura Laganá, objetivando a 



implantação do curso técnico de Enfermagem na Etec "João Maria Stevanatto". Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00200/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Sônia 

Pereira José, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de junho. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00201/2017.- Oficiar a Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, solicitando que determine urgente avaliação da galeria de águas pluviais 

na Rua Epitácio Pessoa, nº 201, Vila Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00206/2017.- Sugere 

instalação de Academia ao Ar Livre na Praça da Justiça, próximo ao lago, na Vila 

Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 00207/2017.- Sugere instalação de 

Academia ao Ar Livre na Praça "João Batista Alves", mais conhecido como "João 

Marcelino" próximo a cancha de bocha, Vila Dr. José Secchi. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 

00208/2017.- Sugere instalação de Academia ao Ar Livre na Av. Lions Club, no Jardim 

Santa Marta. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00209/2017.- Sugere realização de estudos objetivando a 

construção de calçadão ao longo da Avenida Lions Clube, no Jardim Santa Marta. Autoria. 

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

Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) 

Indicação nº. 00210/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto aos órgãos competentes, 

para construção de alça de acesso aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério na SP-

352. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00211/2017.- Sugere estudos para transformar a Praça "João 

Batista Alves", na Vila Dr. José Secchi, em bosque municipal. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 

00212/2017.- Sugere a instalação de ponto de ônibus coberto na Av. Brasil, próximo ao 

"escadão" do Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00213/2017.- Sugere capina 

de guias e sarjetas e limpeza de calçadas na Rua 1º de Maio, Jd. Magali. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00214/2017.- Sugere instalação de um redutor de velocidade e sinalização de 

solo na Rua Godofredo Arruda. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 



PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 00215/2017.- Sugere 

canalização e urbanização do córrego da Av. Lions Club, no Jardim Santa Marta. Autoria. 

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

Caio", aos 06 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: 42º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 268/2017: Resposta ao 

Requerimento nº 130/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Ofício SG-DAO nº 284/2017: Resposta ao Requerimento nº 181/2017. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício 

SG-DAO nº 285/2017: Resposta ao Requerimento nº 168/2017. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 45º) Prefeitura Municipal de Itapira; Secretaria de Defesa Social: Assunto: 

Lombadas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Secretaria de Defesa Social: Assunto: Indicação 199/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 47º) Maria Teresa Gracini Zanchetta: Assunto: Festa Junina. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 48º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Solenidade de entrega de 

título de Cidadania Guaçuana ao Sr. Luiz Carlos Pegoto. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 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 única discussão o Projeto de 

Resolução nº 002/2017.- 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. 

Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Esse Projeto de Resolução tem grande 

importância em nossa cidade. Como professora dou aula no 5º ano e esse projeto possibilita 

abrir portas para outras escolas. Tem como finalidade o exercício da cidadania junto aos 

jovens. É uma forma desses alunos conhecerem a Câmara Municipal. O que faz um 

vereador? Qual é o papel do vereador? São quantos vereadores? Por incrível que pareça 

algumas pessoas questionam se podem estar visitando a Câmara Municipal. É aqui que 

discutimos as leis e os projetos. É aqui que é formado todo o regimento de nossa cidade. É 

de grande importância esse projeto relacionado a Câmara e as escolas. Os alunos do 5º ano, 

tanto da rede municipal como da particular, poderão visitar esta Casa. Fica registrado esse 

projeto de grande importância. Os jovens vão saber o que é uma Câmara Municipal. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 02/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Quero 



parabenizar a vereadora. Agora ficou sacramentado. Em nossa época os alunos sempre 

visitavam esta Casa de Leis. Parabéns pela iniciativa.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também não poderia deixar de parabenizar a 

vereadora Marisol. Isso já ocorre na Câmara, mas é uma atitude muito inteligente em 

regulamentar a situação. Tenha certeza que esta Casa está aberta para todas as crianças da 

municipalidade. Falo com muita tranquilidade porque quando era criança frequentava 

muito esta Casa. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Também queria parabenizar a vereadora Marisol pela atuação 

nesse projeto. Com certeza será de grande valia para os alunos da municipalidade. 

Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também congratula 

com a vereadora Marisol. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2017.- Altera o § 2º do artigo 66 da Lei Complementar 

4.877/2012. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUIS HERMINIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Sem demagogia nenhuma a primeira 

coisa que queria dizer é agradecer a vocês professores pela educação prestada para com os 

senhores vereadores desta Casa, ouvindo e explanando as situações. Como tinha falado 

anteriormente para a Cristina, digo que hoje foi um dia muito feliz. É isso que não 

acontecia. Não quero culpar ninguém. Todos tem que ter a oportunidade de explicar o que é 

o voto. Tudo tem um sentido para cada vereador. A presença de vocês é muito importante. 

Não passando a nossa emenda, digo que esse projeto será votado. Esse projeto será 

aprovado por unanimidade. Mais do que nunca nos sentimos felizes porque tentamos 

incrementar um pouco mais. Não é uma jogada política. Sabemos das dificuldades. Caso a 

emenda passasse, acredito que a mesma poderia ser vetada pelo prefeito por motivo de 

constitucionalidade. Vai ficar sacramentado que se amanhã houver, pela parte dos pais, 

alguma crítica ou outra situação, digo que os vereadores tentaram fazer alguma coisa. Está 

tudo registrado no projeto, em ata e em vídeo. Mesmo com a rejeição da emenda, digo que 

a mesma faz parte do projeto. Caso houver algum problema no futuro, acredito que vamos 

nos reunir com os pais e professores. A vida vai evoluindo e as coisas são dinâmicas. As 

leis podem mudar. Hoje, como já havíamos falado, o projeto será votado. A minha maior 

alegria é que tivemos a oportunidade de explicar como funciona todo o sistema de um 

projeto. Quando discutimos algum assunto, acredito que tudo fica melhor. Tenham certeza 

que Itapira está vivendo uma situação muito privilegiada em favor da cidade. Com muita 

conversa e respeito conseguimos chegar a um determinado acordo. Esse equilíbrio é muito 

importante para esta Casa. Espero que vocês possam aproveitar esse recesso da forma como 

está escrito no projeto. O Executivo também deve aproveitar esse período para prestar 

manutenção nas escolas. Vocês devem cobrar do Executivo aquilo que deve ser feito. Já 

que o projeto será aprovado, digo para vocês continuarem cobrando o Executivo. Espero 

que vocês se dediquem cada vez mais às nossas crianças porque não existe outro caminho. 

Sem educação não se vai a lugar nenhum. O nosso país necessita de Educação. Vamos 

começar a viver um novo tempo. Peço para pararem de pensar no individual. Devemos 

aprender a discutir todos os assuntos competentes. Ninguém deve ser obrigado a aguentar 

ou engolir aquilo que não quer. Com certeza a maioria sempre vencerá. Foi assim. É assim 



e sempre será. Desde que tenhamos diálogo e consenso, tudo bem. Estou muito feliz. Quero 

agradecer todos os senhores vereadores. Obrigar as pessoas a votar em determinada 

situação não faz parte da oposição de hoje. Isso pode trazer prejuízos até mesmo para a vida 

pessoal. Que esse recesso seja um sucesso para todos nós. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a 

todos. Que alegria. Vocês não imaginam como estou feliz. Tenho o maior carinho pelas 

creches de nossa cidade. Comecei em 1992. Completei 25 anos de serviço público. Tudo o 

que aprendi foi nas creches. Aquele carinho e olhar das professoras com vontade de 

aprender não sai da minha cabeça. Alguns de meus alunos já são pais. Trabalho vencido 

com luta e com garra. Quanto que desejamos isso? Quantas lutas e supervisões para sermos 

reconhecidas? Hoje é uma data histórica que ficará marcada em nossos corações. Vocês 

devem se lembrar de que sem luta não há vitória. Eu luto e vocês sabem de minha história. 

Sou uma pessoa persistente e que luta até o fim. Luto até os 45 do segundo tempo. 

Agradeço primeiramente a Deus que está me dando essa oportunidade de lutar pela minha 

categoria. Vocês não imaginam o trabalho incrível que essas professoras realizam. Isso 

engloba desde o recebimento dos alunos como também no desenvolvimento das atividades. 

Ajudamos a formar o cidadão crítico e consciente. É isso que precisamos. Isso era proposta 

de campanha do ex-prefeito Toninho Bellini. Era meu compromisso para com as 

professoras. Hoje estou aqui realizando a primeira proposta com muito louvor. Agradeço a 

Cristina, assim como também os demais integrantes do Sindicato. Outras batalhas virão. 

Podem ter certeza que estarei junto a vocês. Quando desceu o projeto disse que votaria 

favorável. Os meus amigos me deixaram à vontade. Itapira avançou na Educação. Quem 

vai ganhar? São os nossos alunos. Esse contato junto aos pais é necessário. As professoras 

estão sempre se capacitando para atender os nossos alunos. Todas possuem pós-graduação 

e dedicação. Conseguimos. Sou professora e sei o que vocês estão sentindo. O meu coração 

está batendo muito rápido. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Sinto-me a vontade em poder fazer 

um discurso na qual sempre tive o meu ponto de vista, mas também como membro de uma 

comissão responsável e que possui entendimento naquilo que surge de dúvida... Essa é a 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação e Saúde desta Câmara. Ela é composta pela 

professora Marisol, pela competente servidora aposentada chamada Beth Manoel e por 

minha pessoa. Tivemos uma conversa franca desde o primeiro momento. Naquele momento 

deixamos a professora Marisol à vontade com relação aos compromissos que ela tinha junto 

ao Toninho Bellini. Nesse sentido não teria nenhum cabimento, como líder da oposição, 

fazer qualquer reclusão em relação ao pensamento e a liberdade da professora Marisol em 

analisar e interpretar o projeto. Em relação a emenda, falo a cada uma de vocês, que nos 

atemos a alguns problemas que podem surgir, mas não é de responsabilidade das 

professoras. Essa responsabilidade é conjunta, mas dentro da grade da administração 

municipal. Devemos analisar e interpretar o que está sendo votado. É um direito e uma 

reivindicação. Votamos junto. Analiso que a bandeira é a causa nobre. Muitas vezes, 

professoras, fizemos debates ao longo dos últimos 4 anos defendendo o servidor municipal. 

Teve servidor municipal vereador que votou contra a licença prêmio. Deveriam subir aqui 

para explicar. Os servidores municipais foram chamados de imorais e preguiçosos em 

discursos. Essa análise deve ser considerada porque não voto com vocês somente agora. No 



passado defendi a licença prêmio, na qual cada uma de vocês era beneficiária. Entrei até 

mesmo na justiça para defender a nossa classe, mas teve vereador que é servidor municipal 

e votou contra. Cabem algumas explicações sobre o porquê fez isso. Em relação ao projeto, 

vejo que é muito importante termos essa interpretação e o registro dessa emenda. Não 

estávamos jogando a responsabilidade para os professores. Não estávamos colocando 

nenhum empecilho para o prefeito vetar o projeto. A responsabilidade do projeto partiu 

dele. É muito importante termos essas ponderações. Um meio de imprensa, no último 

sábado, através de uma nota, disse que fiquei extremamente irritado com a presença das 

professoras na última quinta feira nesta Casa. Digo que me senti honrado porque sou 

servidor também. Sofro as mesmas dificuldades que cada professor sofre quando tem 

problema dentro de uma sala de aula. Professor deixa o filho em casa para cuidar de filhos 

de pessoas que honram e tem uma responsabilidade de delegar a responsabilidade ao 

professor. Sou médico, mas tive a minha primeira professora. Isso foi em Santa Rita de 

Caldas. O nome dela era Dona Cidinha. Ela me ensinou a ler e escrever. Ela me deu o 

pontapé inicial para me formar como médico. Não seria de minha parte e jamais será como 

médico votar um assunto tão importante nesta Casa. Aquilo que vocês defendem em 

relação a necessidade de ter o pai e a mãe próxima a criança, digo que isso até mesmo 

dentro da medicina deve ser defendido. A análise em relação ao projeto é um direito que 

vocês estão reivindicando há muito tempo. A Cristina está aqui e digo que conversei com 

ela em duas ocasiões. Em momento algum a Cristina veio criticar a minha postura e eu 

muito menos a postura dela. Falo abertamente para chegar ao futuro e ter explicações para 

àquelas pessoas que não terão com quem deixar seus filhos. É um problema? Sim. A 

obrigação desse Legislativo é olhar o que significa o projeto. Esse projeto é extremamente 

importante para os professores, mas devemos analisar criteriosamente com relação a 

possíveis problemas que podem surgir. Isso não é de responsabilidade do professor. A 

emenda era muito clara. Existem professores para serem chamados no concurso público. O 

prefeito poderia muito bem fazer uma chamada dessas pessoas que estão esperando. Vocês 

sabem disso. Talvez resolvesse o problema com apenas uma canetada. Tem gente para ser 

chamada. Estamos apresentando para a comunidade itapirense. As professoras estão aqui e 

entendem o que estamos falando. Isso é muito importante para esclarecer muitas coisas. É 

uma das primeiras oportunidades, em 4 anos e meio de mandato, que discutimos 

abertamente uma questão tão nobre que envolve cerca de 200 professoras. Envolve 1.061 

famílias. Envolve 1.031 alunos. Talvez seja um dos projetos de maior responsabilidade que 

estamos discutindo aqui. Lembro-me que não havia análise nas comissões. Os projetos já 

vinham praticamente com parecer. Não éramos das comissões. Sou servidor, vou sempre 

defender servidor e quero que vocês disponibilizem o maior tempo possível para vir neste 

plenário para saber o que conversamos. Existem problemas nas creches e escolas. Existem 

problemas na alimentação de nossas crianças. Os problemas surgem e nós devemos tentar 

resolvê-los. É um projeto que será chancelado com a assinatura dos 9 vereadores. É um 

projeto em benefício do magistério itapirense. Assim sendo, Marisol, agradeço pela 

disponibilização dos esclarecimentos. Não seríamos inconsequentes em votar contra. Os 

questionamentos foram respondidos, analisamos o projeto e elaboramos a emenda na 

tentativa de trazer um ponto de divisor no problema que irá surgir. Saibam que sempre 

analisaremos a situação do servidor municipal. Muitas vezes ele é esquecido pela 



administração. O professor é o espelho dos pais de alunos. O professor ouve problema de 

aluno porque não tem coragem de contar para o pai. Somos vereadores por um determinado 

tempo. Não seremos inconsequentes em votar contra uma propositura que beneficia a 

classe. Somos solidários e não fizemos nada para atrapalhar o trâmite do projeto. Qualquer 

meio de comunicação que diga alguma coisa diferente, digo que é uma situação que não 

condiz com a verdade. Graças a Deus vocês estão frente a frente aos vereadores. Aqui não 

tem nenhuma mácula ou tentativa de atrapalhar o desenvolvimento do trabalho do servidor 

municipal. Votei na licença prêmio. É uma luta de vocês também, mas não foi aprovada 

nesta Casa. Voto junto com vocês nesta propositura. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. 

Venho a esta tribuna novamente para defender o recesso escolar. Não me arrependo de 

nenhuma ação feita na última sessão. Volto a falar que se o projeto entrasse hoje nesta Casa 

faria o mesmo. Uma pelo conhecimento e reconhecimento da importância ao recesso de 

vocês e outra do entendimento do projeto encaminhado ao nosso prefeito Paganini. O 

prefeito, no fim do ano passado, já havia decidido por esse recesso. A partir desse momento 

iniciou-se uma série de orientações aos pais. Acho que vocês são prova disso. Todas as 

diretoras foram incumbidas da orientação aos pais. A partir desse momento, tendo 

conhecimento e sabendo da importância, volto a falar que tentaria novamente um acordo 

caso fosse necessário. Sei que já houve acordo entre a oposição e a situação. Respeito a 

opinião de todos os vereadores. Estamos aqui para somar. Quando se fala que essa emenda 

não afetaria o professor, discordo totalmente. Vocês sabem, mais do que eu, que a criança 

precisa pegar um vínculo com o professor. Caso acatássemos essa emenda a criança ficaria 

com outro profissional. Isso seria extremamente prejudicial às crianças. Defendo o projeto e 

ficaria contra a emenda caso ela entrasse nesta Casa. Caso as crianças sofressem o impacto 

dessa emenda, acredito que seria muito prejudicial e desnecessário a criança. Defendo o 

vínculo familiar. Uma criança não tem capacidade de entender a adaptação em apenas uma 

semana. Fico muito feliz com a situação. Vamos aprovar o projeto com muita alegria. Faço 

uma menção a professora Marisol. Parabéns e obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Até o presente 

momento mantive certo silêncio pelas discussões relacionadas a matéria. Foram duas 

semanas extremamente difíceis. Existiu muita luta por parte da vereadora Marisol. É um 

posicionamento muito difícil ir contra a base aliada que ela pertence. Difícil realmente, pois 

é um trabalho com grupos políticos antagonistas. A ideia de que se diz em protelar o 

projeto, confesso que tive temor sobre essa situação. A opinião pública muda, e muito, os 

trajetos dessa Casa e do Executivo. Não estou falando da boca para fora. Estou falando 

aquilo que presenciei e no que pude fazer silenciosamente para ter aprovação desse projeto. 

Dentro das discussões da base, mesmo com a base sindical, era o quanto esse projeto 

poderia possuir alterações que o mesmo pudesse ser retirado ou que ficasse inviável a uma 

votação que pudesse comtemplar a vocês. Em todo o tempo que passamos nesta Casa, onde 

se levantou a possibilidade de contratação, acredito que esta Casa e a população, de forma 

geral, deve entender que o perfil da Educação mudou. Hoje temos o centro de educação 

infantil. Usei até mesmo um termo pesado como depósito de crianças. Não é isso que deve 

acontecer. Temos que ter entendimento que a Educação começa do zero e ela vem sendo 

trabalhada a todo o tempo, ou seja, desde pequenos. Essas crianças tem o direito de passar 



um tempo maior com os pais. As professoras também devem ter o mesmo direito. Não é 

uma crítica junto a oposição, Dr. Rafael. Entendo a pressão que você, a Beth e o Mino 

sofreram em relação aos pais. É importante ter esse olhar crítico e diferenciado... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para deixar claro, vereador, 

não fomos pressionados. Nós dialogamos. Cria-se uma imagem que não condiz com a 

verdade... Continuando o orador: Foi de fundamental importância a presença de todas as 

professoras. Muitas vezes tive que defender, estar em posições diferenciadas e não estar 

confortável nesta Casa. Já passei por momentos muito complexos. Sei da pressão e sei 

também da responsabilidade que nos trás quando olhamos uma Casa de Leis totalmente 

lotada. Tenho certeza absoluta que a conquista dessa lei, onde será aprovada nesta Casa, 

deve-se a cada uma de vocês. A organização e a reivindicação são de fundamental 

importância. Existe um posicionamento fantástico da parte da Marisol. Sei que é difícil. 

Foram inúmeros telefonemas para os companheiros. Muitas vezes desabafos e irritações. O 

importante é que esta Casa, de forma geral, compreendeu a importância do projeto. Quando 

foi falado a respeito da emenda, digo que havia uma inconstitucionalidade na mesma. Ela 

não seria prerrogativa dos vereadores. Isso iria acabar sendo barrado nas comissões. 

Resultaria no barramento do projeto. Parabenizo a oposição pelo posicionamento, assim 

como também a situação. Parabéns.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 08/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes 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 08/2017. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Não fui usar da tribuna porque vocês precisam descansar. É um prazer estar 

nesta Casa como vereador em meu 6º mandato. Em minha época era diferente. Quero 

parabenizá-las pelo gesto de vocês. Deus abençoe vocês. É um descanso merecido. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA 

GARCIA RAPOSO: “Hoje é um dia muito importante. Queria que o Zalberto registrasse 

uma foto desse dia. Parabéns. Vamos registrar esse momento lindo.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Quero fazer de minha justificativa 

um pedido a todos. Que hoje também seja um momento para que quando se ouvir falar, 

também procurem a verdade. É conversando em um bom tom que chegamos até a verdade. 

Vocês viram que todos tentaram explicar a situação. Queria parabenizar todas vocês. Vocês 

devem transmitir essas informações. Vocês vão ser atendidas pelos 10 vereadores. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É 

de extrema importância e de uma grandeza sem tamanho poder votar um projeto desse tipo. 

Fiquei muito feliz porque uma pessoa falou na rua se eu estava preparado para receber 

vaias neste plenário. Então, a transparência e o respeito de servidor para servidor não nos 

deixa diminuir o tamanho de uma pessoa para mostrar a grandeza de outra. Os 9 vereadores 

que aqui votaram assumiram a responsabilidade com relação ao assunto dos professores. 

Muito bem lembrado pelo vereador Maurício e pela vereadora Marisol. O projeto aprovado 

não é nosso, mas sim de vocês. Analisamos o projeto e nada fugiu daquele que seria votado 



nesta Casa. Tenham o meu respeito. Servidor vota em servidor. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0019/2017.- Altera o §2º, do inciso 

II, do artigo 48, da Lei 4.198, de 19 de dezembro de 2007, alterada pela Lei 4.581, de 28 de 

abril de 2010. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0026/2017.- Institui no âmbito do Município de Itapira o movimento 

"MAIO AMARELO", para conscientizar aos motoristas, pedestres e ciclistas sobre a 

segurança no trânsito. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Esse projeto não deve 

ficar focado somente no mês de maio, mas sim o ano todo. O que mais mata nos dias atuais 

em nosso país é o trânsito. Quantas pessoas foram mortas recentemente através de uma 

atitude imatura? Quando viajamos para outras cidades podemos ver o respeito dos 

motoristas para com os pedestres. Infelizmente em nossa cidade não existe esse respeito. 

Lembro-me que tentei atravessar a Avenida Rio Branco e não consegui. Nenhum veículo 

parou. Que esse projeto venha a criar normas adequadas... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Dirceu de Oliveira: Quero parabenizar vossa excelência pelo projeto. A maioria dos 

municípios não respeita a sinalização. É complicada a situação. O projeto é muito bom... 

Continuando a oradora: O projeto não deve ficar somente no papel. A Secretaria 

competente deve fazer um trabalho de conscientização. Todos devem estar atentos na 

direção. Peço para que os vereadores aprovem o projeto. O projeto tem o objetivo de 

preservar a vida. Espero que não fique somente no papel. Obrigada.” Não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 26/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 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 26/2017. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

(Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 

Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença 

dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa 

escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os 

trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


