
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de julho de 2017. Presidente: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

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

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Boa noite pessoal do Morada 

Nova. Acredito que vocês não estão aqui para agradecer as melhorias que foram feitas 

naquela localidade porque tenho andado pelo bairro do Istor Luppi. Tenho feito muitos 

pedidos de melhorias, mas as mesmas não foram atendidas. Por duas vezes fomos visitar o 

Morada Nova. Recebemos muitas reclamações. A responsabilidade ficou para a equipe 

formada responsável em atender o apelo do pessoal. Pergunto o seguinte aos companheiros 

e ao prefeito Paganini: Por que ele não atende os nossos pedidos? Vale ressaltar que 

elaboro indicações todas as quintas feiras. O último pedido que recebi está relacionado a 

ponte que liga os prédios do São Judas. O distrito situado ao lado do PPA está uma 

vergonha. Fiz vários pedidos. Pedi para que construíssem outro prédio para a população 

daquele bairro. Não recebi nenhuma resposta com relação ao assunto. Fico indignada 

porque nenhum de meus colegas assinaram a matéria. O pessoal da situação não assina. 

Digo a vocês que não estou aqui para brigar. Estou aqui para somar. Quero que a cidade 

ganhe. Quero que o pessoal de todos os bairros de nossa cidade ganhe. Obrigada.” A seguir, 

faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

“Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, boa noite a todos. Não é somente 

aparecer no Morada Nova para pedir voto. Como a vereadora Beth falou, digo que não é 

somente as suas reivindicações. As minhas reivindicações também não são atendidas. Até 

no quesito de uma lombada ele não me atendeu. Não venha olhar para quem está 

reivindicando. Atrás da vereadora Marisol e dos demais vereadores está o pedido do povo. 

Pedimos aqui para que fossem tomadas medidas para ajudar vocês. Fomos até o Morada 

para averiguar a situação. Na época de pedir voto, tenho certeza que muitos vereadores vão 

até lá, assim como também o prefeito municipal. É igual a piada do céu e do inferno, ou 

seja, é somente em época de campanha. Depois vira um inferno. Todos devem reivindicar e 

comparecer nesta Casa. Prefeito, olhe para a população do Istor Luppi. Será que o senhor 

conseguiria morar lá? Duvido. É o nosso papel. Quero que vocês saibam que os vereadores 

da oposição estão juntos com a população. Vocês pagam impostos e possuem o mesmo 

direito de quem mora no centro. Senhor prefeito, olhe com carinho. Não vá naquele bairro 

somente para pedir voto. Olhe com amor e carinho o cidadão que paga seus impostos. O 

povo da General Carneiro está solicitando a construção de lombadas. Muitos acidentes 

aconteceram nessa localidade. Fiz a reivindicação e somente depende do prefeito. Não olhe 

o autor da matéria. Atrás de minha assinatura está a população. É a solicitação da 

população. Todos merecem respeito. Não é somente em época de campanha, mas durante 



os 4 anos de gestão. Tenha dó, senhor prefeito, e ponha a mão na consciência. Quero deixar 

registrado que quinta feira foi um dia histórico. O dia 29 de junho foi marcado pelo nosso 

capitão Bellini. Ele fez um gesto que é copiado por todos os esportistas de nosso Brasil. 

Devemos lembrar essa data comemorativa. Esse gesto se concretizou quando fomos 

campeões da copa de 1958. Ele jogou no Vasco, meu time do coração. Itapira é conhecida 

como a terra do capitão Bellini. É muito justa a homenagem situada na entrada da cidade. 

Fica o meu apoio e a minha palavra. Somente Jesus para ajudar vocês. O que depender de 

minha pessoa, estou à disposição. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos na pessoa 

do André e do Djalma. Queria dizer que vocês são testemunhas de nossa presença no 

Morada Nova. Não quero deixar a culpa nos vereadores da situação. É um problema grave. 

Quem contratou e assinou foi a administração pública. Marcamos presença no local para 

tentar buscar melhorias. O prefeito deve por a mão na consciência e cobrar a empresa. A 

empresa não está sendo idônea. Os vereadores Dirceu e Luan levaram ao conhecimento do 

prefeito. O engenheiro não compareceu na reunião. Acho isso uma enorme falta de 

responsabilidade. Aquela empresa deve responder por isso. As coisas vão andando e 

continua do modo que está. Todos estavam acreditando que alguma coisa aconteceria. 

Estamos de mãos atadas porque o contrato foi levado. As coisas deveriam ser realizadas 

com atitude e comprometimento. Deus é pai. O que depender de nós, digo que vamos 

colaborar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: A população deve 

trazer a esta Casa o que está faltando. Reunimos-nos com o Tiago e uma boa parte foi 

realizada. O que está faltando?... Continuando o orador: Caso foi realizada alguma 

situação, digo que o líder do prefeito deve trazer as informações na próxima sessão. É uma 

forma de não deixar o assunto parado. Vamos continuar correndo atrás das coisas. Queria 

deixar claro que muita gente tem medo e vergonha. Tenho certeza daquilo que faço. Há 

alguns dias estava andando pelas ruas e uma determinada pessoa me disse o seguinte: 

“Vereador, venha pagar a minha conta.” Disse a ele que as coisas não eram bem assim. Ele 

disse que eu ganhava cerca de 15 mil reais. Para eu não entrar em discussão, digo que o 

nosso salário de vereador é de R$ 5.100,00. Com os descontos, resulta em torno de R$ 

3.900,00. Isso deve ser publicado para que todos saibam. Por mérito desta Casa, há mais de 

6 anos não recebemos aumento salarial. Nessa situação que o país se encontra está 

acontecendo a mesma coisa com vocês, ou seja, fala que se faz, mas na realidade não se faz 

nada. Os caras roubam o mundo e nada acontece. Estamos tentando resolver a situação. 

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

“Boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala dizendo para cada morador do Morada 

Nova que os vereadores... Tive a iniciativa de pedir a formação de uma comissão de 

vereadores a fim de apurar a situação. Todos os vereadores assinaram o pedido. Estive 

presente no local junto com a presença da Beth e da Marisol. Ficamos na localidade até o 

período da noite. No outro dia a comissão formada pelos demais vereadores também 

marcaram presença no local. Analiso da seguinte forma: De tudo o que discutimos, digo 

que nada ou quase nada foi feito a contento daquilo que vocês reivindicaram para nós. 

Começo indagar algumas coisas. Nós do Poder Legislativo fazemos aquilo que está ao 

nosso alcance porque não temos a caneta do Executivo. Dentro daquilo que nós podemos 

fazer... Não quero atiçar ou jogar vocês contra nenhum vereador que está aqui porque todos 



conversaram a respeito do assunto. Tenho o dever de cobrar do Executivo, da Caixa 

Econômica Federal e da empresa responsável em construir o loteamento. Recordo-me 

muito bem que o prefeito estava desesperado, antes da eleição, para entregar as chaves para 

vocês. Entregou do modo que entregou, mas era antes da eleição. Hoje ele não precisa do 

voto de todos vocês. Ele não vai precisar mais porque ele não é candidato nas próximas 

eleições. O Morada Nova, na cabeça do prefeito... Ele está pouco preocupado. Falaram no 

rádio que aquela localidade é a nova Itapira e é um prazer morar no Istor Luppi ou no José 

Tonolli. É o 'escambal' que é. O PPA do Istor Luppi, antes das eleições, ficava aberto até às 

22 horas. Passou as eleições, mais precisamente na semana seguinte, e a Secretária fechou o 

PPA. As crianças e as gestantes ficaram para depois. É isso que a administração faz. Não é 

o pensamento de nenhum aqui dentro. Nenhum vereador vai ser inconsequente de pensar o 

que o prefeito pensa dentro do Executivo. Fala-se que lá iria funcionar tudo a contento da 

população. Todos sabem como está o quesito da Segurança naquele local. É uma pena 

porque se fala que ficou bonito, mas a infraestrutura não veio junto. Alertava no passado 

que iriam levar uma população para aquela localidade, mas o PPA do Istor Luppi não 

conseguia atender, sequer, quem já morava no Istor Luppi. Agora tem 340 famílias 

clamando pelos problemas do condomínio, pelos problemas de Saúde e pelos problemas de 

Segurança. Não estou mentindo porque disse no passado e sustento agora. Não importa 

porque o prefeito não precisa do voto de todos vocês. Ele usou a entrega das chaves para 

ganhar e iludir cada um de vocês. Aconselho, pessoal, vocês tirarem umas 30 fotos a fim de 

serem enviadas para a EPTV. Vamos ver se a EPTV vem aqui. Desse modo, acredito que a 

Riwenda e a Caixa Econômica vão resolver a situação. Caso não resolverem, digo que 

vamos até o fim do mundo para resolver a situação. Não quero cobrar nenhum vereador, 

pois eles não merecem ser cobrados. Vale ressaltar que cada vereador fez sua parte para 

ajuda-los. Vamos cobrar o Executivo. Podem ter certeza que vocês têm o apoio desses dez 

vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Em nome de meu amigo Duzo queria cumprimentar a 

todos que marcam presença nesta Casa. Vocês possuem o total direto de vir a esta Casa. 

Esta Casa está de portas abertas para vocês. Acabo de falar com o Secretário Tiago 

Fontolan sobre esse assunto. O Tiago disse que o trabalho vem sendo feito. Apesar de saber 

que o trabalho está devagar, digo que devemos cobrar a Riwenda e a Caixa Econômica. A 

partir de nossa visita entramos em contato com o Valdomiro, proprietário da Riwenda. Sei 

que uma comitiva esteve visitando o local e nem todos os problemas estão solucionados. 

Sei que as lâmpadas e os globos estão sendo feitos. A parte social está sendo feita. Sabemos 

que faltam algumas situações, mas tenham certeza que estamos cobrando. Os vereadores da 

situação cobram e lutam por isso. Ninguém merece morar em um local com problemas. 

Queria deixar registrado que as ações estão sendo feitas. Vamos continuar cobrando a 

Caixa e a Riwenda. Contem conosco e venham sempre a esta Casa de Leis. Volto a 

estender os meus contatos. Vamos tentar resolver os problemas. Esse vereador não vem a 

esta tribuna para fazer demagogia como duas vereadoras fizeram nesta Casa. Falar que está 

do lado do povo é fácil. Quero ver vocês lutarem por alguma coisa e trazer algo. Somente 

em emendas Itapira será comtemplada com mais de 2 milhões de reais. Conquistem alguma 

coisa. Existem deputados do PSB e do PSDB. Não citei nome de ninguém. Não venham 

falar que o prefeito está de mãos atadas e não faz nada pela cidade. O prefeito foi eleito 



democraticamente por esta cidade. 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 22ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 29 de Junho de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Oficio. 2) 

Ofício SG-DAO nº 341/2017. Senhor Presidente, Através do presente, solicito a retirada da 

pauta de trabalhos dessa E. Câmara Municipal do Projeto de Lei Complementar nº 03/2017 

que "Dispõe sobre aumento do número de cargo no quadro de pessoal do Magistério 

Municipal", para melhores estudos. Valho-me da oportunidade para renovar-lhe os meus 

protestos de estima e consideração. Atenciosamente, JOSE NATALINO PAGANINI. 

Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

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

passamos ao Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 006/2017.- Ata da Segunda Audiência 

Pública realizada no dia 04 de julho de 2017, para apresentação e debate aberto ao público 

do Projeto de Lei nº 28/2017 que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências". Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0036/2017.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de Agricultura e Meio 

Ambiente com a entidade que especifica. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos 

Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de 

Lei nº. 0037/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados 

na área de Promoção Social com as entidades que especifica. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0038/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a renovar convênios celebrados na área de Serviços Públicos com as entidades 

que especifica. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. 



a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0039/2017.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de Promoção Social 

com as entidades que especifica. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Projeto de 

Lei nº. 0040/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados 

na área de Promoção Social com as entidades que especifica. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0041/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a renovar convênios celebrados na área de Promoção Social com as entidades 

que especifica. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0042/2017.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de Cultura e Turismo 

com a entidade que especifica. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 11º) PARECER nº. 65/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 35/2017.- 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 Le nº 35/2017, de autoria da Bancada da Situação, que "Dispõe sobre 

denominação da Academia ao Ar Livre", acordou por exarar parecer favorável à sua 

tramitação, pois estão previstas no orçamento municipal verbas para aplicação da presente 

lei. Quanto ao mérito, todavia, opina pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem 

póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo tributam à memória do saudoso 

empresário itapirense Dr. José Bueno Sequeira, ao perpetuar seu honrado nome à Academia 

ao Ar Livre, implantada no Parque Juca Mulato. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de julho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) PARECER nº. 66/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 22/2017.- As Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a 



exarar parecer ao Projeto de Lei nº 22/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto 

Sartori, Maurício Cassimiro de Lima, Dirceu de Oliveira, Cesar Augusto da Silva, Luis 

Hermínio Nicola, Elisabeth Manoel e Antonio Marangoni, que "Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona", são de parecer favorável à 

tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto por apresentar uma EMENDA 

ADITIVA para o fim de incluir incisos ao artigo primeiro. EMENDA ADITIVA Nº 

01/2017. Artigo 1º - Acrescenta-se incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, ao Artigo 1º, com 

a seguinte redação:.............Art. 1º - ............XV - Rua Antonia Pupa, nº 65. Inscrição 

cadastral - 013.007.007.000. Área mínima - 180,00m2. Testada mínima - 5,00 metros. XVI 

- Rua Edgar Trani Bagatella esquina com a Avenida Cristovão Zago. Inscrição cadastral - 

021.142.032.000. Área mínima - 123,00m2. Testada mínima - 5,00 metros. XVII - Avenida 

Cyra Aparecida Vieira Serra. Inscrição cadastral - 013.023.174.000. Área mínima - 

300,00m2. Testada mínima - 5,00 metros. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

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

Presidente. 13º) PARECER nº. 67/2017.- Ao Projeto de Lei nº 25/2017.- As Comissões 

de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 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", são de parecer favorável à 

tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou 

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

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 14º) PARECER nº. 68 /2017.- Ao Projeto de Lei nº 28/2017 e 

Emenda Modificativa nº 01/2017. As Comissões de Justiça e Redação e de Obras 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 29/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2018 e dá outras providências", bem como à 

Emenda Modificativa nº 01/2017, de autoria da Bancada da Oposição, são de parecer 

favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice de natureza constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

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

Presidente. 15º) PARECER nº. 69/2017.- Ao Projeto de Lei nº 030/2017 e Emenda 

Aditiva nº 01/2017. As Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, 

Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 030/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, bem 

como à EMENDA ADITIVA Nº 01/2017, de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento que "Autoriza o Município de Itapira a constituir, com outros municípios 

limítrofes, Consórcio Intermunicipal de Guardas Civis Municipais", 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: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) 

PARECER nº. 70/2017.- Ao Projeto de Lei nº 033/2017.- As Comissões de Justiça e 

Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que 

a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 033/2017, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, 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.", acordaram por requerer 07 (sete) dias de adiamento 

para melhores estudos. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) PARECER nº. 71/2017.- 

Ao Projeto de Lei nº 35/2017.- As Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços 

Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 35/2017, de autoria da Bancada da 

Situação, que "Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre", acordaram por exarar 

parecer favorável à sua tramitação, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opina pela 

aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e 

Legislativo tributam à memória do saudoso empresário DR. JOSÉ BUENO SEQUEIRA ao 

perpetuar seu honrado nome à Academia ao Ar Livre, implantada no Parque Juca Mulato. É 

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

PARECER nº. 72/2017.- Ao Projeto de Lei nº 28/2017 e Emenda Modificativa nº 

01/2017. As Comissões Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência 

Social e Esporte e Lazer, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei ao 28/17, que 

"Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2018 e dá outras providências", de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, bem como à Emenda Modificativa nº 01/2017, de autoria dos Vereadores Rafael 

Donizete Lopes, Elisabeth Manoel e Professora Marisol, acordou por exarar parecer 

favorável à propositura tendo em vistas os minuciosos e acurados estudos realizados por 

estas Comissões, bem como dos esclarecimentos prestados pelo Secretário Municipal de 

Finanças, Sr. João Batista Bozzi, por ocasião da audiência pública para apresentação do 

presente Projeto de Lei, realizada nesta Casa no dia 04 de julho de 2017, publicação no 

jornal Oficial do Município, edição de 30 de junho de 2017. Na oportunidade, após 

minuciosas e esclarecedoras explicações do Secretário de Finanças, os membros destas 

Comissões puderam constatar que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

exercício 2018 cumpre todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da 

Constituição Federal e da Lei 4320, inexistindo, portanto, óbice de natureza jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) 



PARECER nº. 73/2017.- Ao Projeto de Lei nº 36/2017.- 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 36/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de 

Agricultura e Meio Ambiente com a entidade que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

PARECER nº. 74/2017.- Ao Projeto de Lei nº 37/2017.- 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 37/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área 

de Promoção Social com as entidades que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) 

PARECER nº. 75/2017.- Ao Projeto de Lei nº 38/2017.- 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 38/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área 

de Serviços Públicos com as entidades que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) 

PARECER nº. 76/2017.- Ao Projeto de Lei nº 39/2017.- 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 39/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área 

de Promoção Social com as entidades que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) 

PARECER nº. 77/2017.- Ao Projeto de Lei nº 40/2017.- 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 40/2017, de autoria do Chefe do 



Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área 

de Promoção Social com as entidades que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) 

PARECER nº. 78/2017.- Ao Projeto de Lei nº 41/2017.- 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 41/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área 

de Promoção Social com as entidades que especifica", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

PARECER nº. 79/2017.- Ao Projeto de Lei nº 42/2017.- 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 42/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de 

Cultura e Turismo com a entidade que especifica", acordaram por exarar parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

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

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

aos 06 de Julho 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. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Augusto Salvio Felipe. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00102/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anézia Bruzasco Boretti. Autoria. Todos 

Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Paola Dinorah Bittencourt. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00104/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Bahia Calil, mais 

conhecido como Béia. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 



2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00105/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Gaspardi . Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ana Francisca de Campos Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00107/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Simão. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00108/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Mário Gomes Viana. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00109/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro 

Cardoso dos Santos. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00110/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Maniezzo. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00111/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Carlos Felipe. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00112/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jovina Honório. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00113/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Yolanda de Godoy Moreira. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00114/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Izolete Andrioli. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “É lógico que todos merecem o nosso sentimento, mas vou 

destacar o falecimento de nosso amigo Augusto. Ele participou do crescimento do bairro 

dos Prados. O Sr. Augusto deixará uma enorme lacuna no bairro dos Prados. Os nossos 

corações estão apertados. Deixo os meus sentimentos a todos os familiares e amigos do Sr. 

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

GARCIA RAPOSO: “Também faço das minhas palavras, as palavras do vereador Dirceu. 

Foi uma enorme perda para o nosso bairro. Deixo registrado os meus sentimentos para com 



os familiares e amigos do Sr. Augusto. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também queria falar do Sr. Augusto. Conheço seus 

familiares e amigos. É um homem que sempre praticou o bem. Ele sempre estendeu a mão 

ao seu próximo e trabalhou para o bem dos menos favorecidos. Ajudou na construção de 

várias igrejas e instituições. É uma enorme tristeza. As pessoas boas fazem falta no dia a 

dia. Ele ajudava porque era bom e gostava do que fazia. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “É sempre difícil destacarmos alguém 

no meio de tantos com a mesma importância. Conhecemos a família do Sr. Augusto. Não 

poderia deixar falar sobre a Dona Anésia. Ela é a mãe do Flávio Boretti. Ele foi nosso 

Secretário e lutou muito na vida. Queria deixar meus sentimentos a todas as famílias. 

Obrigado.” 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. 40º) Requerimento nº. 00229/2017.- Voto de Congratulação 

com os membros da Primeira Igreja Batista de Itapira, pelos 45 anos de fundação em 

Itapira, celebrado dia 13 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00230/2017.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de 

Menezes pelo recebimento da Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional outorgada pela 

Câmara Brasileira de Cultura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Thiago, não é a primeira vez que você é 

homenageado nesta Casa. Você representa o município em todos os segmentos. Parabéns e 

que você continue com essa representatividade. Parabéns e que Deus te ilumine sempre. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Também parabenizo o Thiago pelo exercício da função. Você sempre está levando o nome 

de Itapira aos diferentes Estados de nosso país. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também não poderia deixar de me 

congratular com o jovem Thiago. Parabéns. Você merece, pois leva o nome de Itapira a 

nível nacional. Parabéns por mais essa congratulação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Também queria cumprimenta-lo mais uma 

vez. Parabéns pela sua capacidade e dedicação. Que você continue representando Itapira. 

Você é um grande orgulho para todos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora 

Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Também queria deixar registrado os 

meus parabéns ao Thiago. Senti-me muito honrada por você levar o nome de nossa cidade 

mais à frente. Parabéns. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Thiago, parabéns. Conheço você há muito tempo. 

Lembro-me de você na época de meu saudoso pai. Parabéns em nome de todos os cidadãos 

itapirenses. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Thiago, esta presidência 

também queria congratular com sua pessoa. Parabéns. Foram inúmeras vezes que você já 

esteve nesta Casa. Parabéns e que Deus te abençoe. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00231/2017.- 



Voto de Congratulação com o Sr. Ébio Alves de Azevedo, pelo transcurso de seu 68º 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Requerimento nº. 

00232/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Marcatti, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) 

Requerimento nº. 00233/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Lourdes de Jesus Piani 

Scarpioni, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 01º de julho. 

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

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

Presidente. 45º) Requerimento nº. 00234/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Antonieta Caporalli Monteiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 02 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00235/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Josepha Olbi Stringuetti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 26 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Requerimento nº. 

00236/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Antonieta Martins Lauri, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 03 de julho. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) 

Requerimento nº. 00237/2017.- Voto de Congratulação com a Primeira Dama Sra. Sônia 

Maria Marques de Oliveira Paganini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 30 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00238/2017.- Voto de 

Congratulação com a diretoria da Sociedade Recreativa Itapirense, pela realização da sua 

33ª Festa Junina, realizada dia 24 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00239/2017.- 

Voto de Congratulação com a comunidade católica do bairro dos Forões, pela realização 

das festividades em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Requerimento nº. 

00240/2017.- Voto de Congratulação com os Ciclistas Itapirenses Devotos de Aparecida 

(CIDA), pela realização da 28ª Romaria Ciclística até Aparecida do Norte. Autoria. Luan 

Rostirolla. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Foi com muito prazer, Duzo, que elaboramos esse voto de 

congratulação. São 28 anos de luta e fé. É a fé que move essa situação. Sempre apoiei essa 

situação. Parabéns a todos os participantes. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos 



vocês. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Não poderia deixar de parabenizar os participantes desse evento. O Duzo é casado com 

minha irmã. Parabéns pela sua perseverança e pela sua luta. Por trás de tudo isso existe uma 

enorme fé. Vocês fazem uma coisa muito séria. Parabéns e que continuem esse trabalho. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de passar para as Indicações, 

Duzo, esta presidência também se congratula com o ato. As palavras do Mino foram muito 

sabias. Por trás de todos esses quilômetros existe muita fé. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Indicação nº. 00240/2017.- Sugere 

a realização de ronda ostensiva após as 22h00 na região do Morro do Macumbê, bairro do 

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

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

Presidente. 53º) Indicação nº. 00241/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito que tome as medidas 

necessárias para realização de um cadastramento de animais domésticos. Autoria. Toninho 

Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00242/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, desenvolver campanha de 

conscientização sobre abandono e maus tratos de animais domésticos. Autoria. Toninho 

Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) 

Indicação nº. 00243/2017.- Sugere realização de roçagem e retirada de entulhos no Campo 

de Futebol existente próximo a Escola "Cândido Moura". Autoria. Professora Marisol. 

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

de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) Indicação nº. 

00244/2017.- Sugere a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Theolinda Braga Alves 

Lima, bairro São Vicente. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

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

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 57º) Indicação nº. 00245/2017.- Sugere reforma 

de playground e instalação de academia ao ar livre na Praça "Benedito Martins Coelho", 

bairro São Vicente. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

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

Cassimiro de Lima - Presidente. 58º) Indicação nº. 00246/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito 

firmar parceria junto a ACEI com objetivo de implantar um convênio com farmácias locais 

para fornecimento de medicamento com descontos para usuários do sistema municipal de 

Saúde. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

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

Presidente. 59º) Indicação nº. 00247/2017.- Sugere implantação de ciclovia ou ciclofaixa 

na Avenida Com. Virgolino de Oliveira, em trecho e razões que especifica. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 60º) 

Indicação nº. 00248/2017.- Sugere recapeamento asfáltico da Rua Jacob Audi, na Penha 

do Rio do Peixe. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

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

Cassimiro de Lima - Presidente. 61º) Indicação nº. 00249/2017.- Sugere execução de 



recapeamento asfáltico nas ruas da Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 62º) Indicação nº. 

00250/2017.- Sugere implantação de ponto de ônibus coberto no bairro do Tanquinho, 

próximo a Igreja de Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

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

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 63º) Indicação nº. 00251/2017.- Sugere 

instalação de Academia ao Ar Livre na Praça "José Roberto de Mello", na Vila Bazani. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

Presidente. 64º) Indicação nº. 00252/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para 

continuação da Rua Milico, interligando-a com a Rua Oscar Dias da Silva, próximo ao 

Condomínio "São Judas Tadeu". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

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

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 65º) Indicação nº. 00253/2017.- Sugere 

instalação de lixeiras ao redor da Casa da Cultura "João Torrecillas Filho", no parque Juca 

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

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

Cassimiro de Lima - Presidente. 66º) Indicação nº. 00254/2017.- Sugere instalação de 

lixeiras na Praça da Justiça, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

de Julho 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: 

67º) Caixa Econômica Federal: Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no 

valor de R$ 218.528,08. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 68º) DERMGM: Resposta em 

atenção ao Requerimento nº 151/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 69º) 

Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira: Respostas em atenção ao Ofício nº 288/2017. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 70º) Secretaria de Recursos Materiais: 

Respostas em atenção ao Ofício 307/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 71º) 

Virgolino de Oliveira: Convite para a realização da Festa Julina que será realizada no dia 

14 de Julho de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 72º) Câmara Municipal de 

Serra Negra: Ofício nº 887/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 06 de Julho 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 nº 00 28/2017 e Emenda 

Modificativa nº 01/2017.- Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2018 e dá outras providências. Autoria: José 



Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 28/2017. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 01/2017. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Luis Hermínio Nicolai 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 28/2017. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2017. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O 

PROJETO DE LEI 28/2017 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 0030/2017 e Emenda Aditiva nº 01/2017.- 

Autoriza o Município de Itapira a constituir, com outros municípios limítrofes, Consórcio 

Intermunicipal de Guardas Civis Municipais. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esse 

projeto é de extrema importância porque envolve a Guarda Civil Municipal e está dando 

autorização para o município criar um consórcio intermunicipal com outras cidades que já 

tem a Guarda Civil Municipal. Por que falo da importância? Porque envolve toda 

corporação da Guarda Municipal de Itapira e é importante discutirmos a situação. Tivemos 

a oportunidade, nas comissões, de ouvir o Secretário de Defesa Social na pessoa do Carlão 

Jamarino. Tivemos a oportunidade de recebermos na mesma reunião das comissões uma 

funcionária guarda municipal chamada Paula. Ela veio e fez a explanação sobre o assunto. 

Tanto a vereadora professora Marisol como também a companheira Beth Manoel e minha 

pessoa, digo que tínhamos uma preocupação da forma de se explicar isso para as comissões 

e alguns questionamentos precisam de mais esclarecimentos. Com relação aos 

esclarecimentos, digo que fizemos um ofício pedindo para que o presidente do Conselho de 

Segurança do Município de Itapira, José Bernardes, também viesse na reunião da comissão 

de Finanças e Orçamento para dar algumas explicações, mas principalmente dar o ponto de 

vista do Conselho de Segurança, pois representa todos os bairros de Itapira, inclusive os 

bairros rurais. O que o José Bernardes disse estava relacionado a algumas informações 

importantes para termos uma formação do presente projeto e poder auxilia-los a tomar 

conduta com relação ao parecer. Quando se fala da Guarda Municipal temos por obrigação 

passar para a população quais são as competências e quais são os limites da mesma, 

principalmente quando envolve regiões entre os municípios. Tivemos a oportunidade de 

ouvir tanto do Secretário de Defesa Social quanto do presidente do CONSEG que já era um 

projeto que vinha sendo conversado com os outros municípios. O Executivo já estava 

fazendo gestão para isso. Havia, inclusive, a ciência e também defendia os interesses do 

projeto a Dra. Hélia. Havia também fala do Secretário de Defesa Social e do presidente do 

CONSEG que a Dra. Edith também estava fazendo gestão para a criação desse consórcio. 

Diante de todas essas informações podemos abertamente falar para a população itapirense 

que esse projeto foi discutido junto aos órgãos competentes. Pudemos conversar na reunião 

das comissões para poder ter um ponto de vista. Não ficamos contentes somente com isso 



porque o José Bernardes ficou bastante preocupado pela forma que poderia ocorrer. Temos 

os problemas relacionados à Segurança do município e temos a corporação da Guarda que 

realiza seu trabalho adequadamente. A preocupação nossa era, por exemplo, em uma 

necessidade de o município de Itapira saber que os nossos guardas estivessem prestando 

serviços em outros municípios. Isso poderia ocorrer porque no projeto existia essa 

prerrogativa. Portanto, pensando nessa possibilidade, digo que fizemos uma emenda aditiva 

no projeto. Tanto a companheira Beth e a companheira Marisol fizeram a emenda aditiva, 

na qual pede que quando for feita a assinatura de todas as prefeituras com relação ao 

consórcio intermunicipal das guardas civis, seja enviado para o Legislativo a fim de 

apreciarmos os termos desse consórcio. Por que optamos em fazer isso? Temos, por 

exemplo, o consórcio intermunicipal de Saúde chamado 8 de Abril. É representativo onde 

várias prefeituras estão englobadas nesse consórcio. Já tivemos várias discussões a respeito 

desse consórcio. É importante para o município? Sim. Tem problemas? Sim. Nesse sentido 

queremos fazer uma votação mais coerente possível. Dessa forma, o Executivo enviando 

para nós toda a planilha antes da assinatura do consórcio, digo que vamos ter ciência e ler 

aquilo que cada prefeitura solicita. É uma forma de não termos questionamentos com 

relação a nossa Guarda Municipal. É um projeto de extrema importância. Pudemos 

observar do José Bernardes que algumas prefeituras ainda não possuem o espelho desse 

consórcio. Não foi enviada a documentação para o Legislativo das respectivas cidades. 

Parece que a prefeitura mais adiantada sobre o quesito é a de Mogi Guaçu onde será a sede 

do consórcio. É bastante interessante porque além da localização é o município com maior 

abrangência populacional. Temos que ser bastante responsáveis para não sermos 

questionados no futuro. Esperamos que esse consórcio seja benéfico para o município. O 

Secretário disse que muitas coisas poderão ser compradas para a Guarda Municipal em 

conjunto com outras prefeituras, inclusive barateando as respectivas compras. Foi falado 

pelo Secretário que não haverá nenhuma ingerência da Guarda Municipal em relação ao 

que é prestado atualmente. É pelo contrário, pois poderá contribuir com o município. Peço 

para os companheiros da bancada da situação votem na criação desse consórcio, assim 

como também pela aprovação da emenda. Tive a oportunidade de conversar nos bastidores 

com alguns vereadores para sabermos o teor do projeto antes da assinatura do consórcio. 

Tenho certeza que os quintais vizinhos também vão fazer a mesma coisa. Vejo com bons 

olhos, mas devemos fiscalizar aquilo que estamos votando. Por isso a necessidade dessa 

emenda complementar. Que o Legislativo tome ciência antes do consórcio. Boa noite a 

todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Também peço para que todos os companheiros votem 

favoráveis a respectiva emenda. O companheiro Rafael já fez uma belíssima explanação 

sobre o assunto. Tivemos a oportunidade de escutarmos o sindicato. É ouvindo os pares e 

escutando as pessoas responsáveis que chegaremos a um denominador comum. Como 

nossa cidade está dando andamento na situação, digo que já é o pontapé inicial. É para a 

segurança de nossos guardas municipais. Quanto vale a vida de um ser humano? Não 

adianta vestir um santo e tirar de outro. Devemos trabalhar em parceria com outros 

municípios. Temos a finalidade de combater a violência e a criminalidade. (A seguir, a 

vereadora faz a leitura da emenda aditiva em sua íntegra) Antes de ser aprovado será 

encaminhado a esta Casa com a finalidade de ser analisado por todos os vereadores. É uma 



forma de resguardar o bem de nossa Guarda Municipal. Essa é a importância das 

comissões, ou seja, reunir, escutar e discutir sobre o assunto. Peço para que todos os 

vereadores aprovem a emenda. Obrigada.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 30/2017. 

Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Emenda Aditiva nº 01/2017. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 30/2017 E 

EMENDA ADITIVA DE Nº 01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0035/2017.- Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre. Autoria: Bancada 

da Situação. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 35/2017. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

35/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Gostaria de externar a alegria de ter 

votado esse projeto. O Dr. José foi uma pessoa que viveu em Itapira por mais de 60 anos. 

Ele não era itapirense, mas casou-se com a Sra. Inezinha. Ele foi empresário e empregou 

muitos itapirenses. Ele ajudou a nossa cidade a crescer. É uma singela homenagem que os 

Poderes Executivo e Legislativo fazem a esse cidadão. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Votei favorável porque é muito importante. É 

uma forma de respeito ter a nossa guarda armada. O Mino deve se lembrar de quando 

chamavam a nossa guarda de geleia. Estou atrasado na votação e peço desculpa. Quanto a 

esse projeto, digo que foi um cidadão de enorme importância para Itapira. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0036/2017.- 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de Agricultura e Meio 

Ambiente com a entidade que especifica. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. São 

projetos ligados às entidades de nossa cidade. Em minha opinião, não vai sanar a crise 

financeira de nenhuma entidade, mas vai ao encontro das necessidades das mesmas. Estive 

observando atentamente cada entidade e vejo que há uma semana fui questionado por uma 

pessoa que faz parte do Conselho Diretor da Pólem. Para minha surpresa essa pessoa disse 

que existem algumas parcelas de pendência da Prefeitura com referência ao ano de 2015. 

Causa-me surpresa não ter nenhuma verba destinada a Pólem. Nesse minuto que antecedeu 

a minha vinda aqui fui perguntar para o vereador Carlinhos Sartori. Pelo o que ele me 

passou, ele também foi cobrar um posicionamento com relação ao repasse da Pólem. Fico a 

vontade em solicitar do líder algumas respostas. Já estamos no meio do ano. São 

burocracias que devem ser aprovadas nesta Casa. Talvez exista a possibilidade de vir nesse 

mesmo projeto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Acredito que exista um equívoco. O Lar Gracinda Batista também não está. A Pólem 



também não. O Lar Gracinda está ligado a Educação. Com o marco regulatório, um dos 

motivos da extensão desses projetos, eles não tem o momento correto. Acredito que o 

convênio da Pólem seja com a Saúde. Entendo a preocupação do repasse. Esses projetos de 

lei contemplam somente a Promoção Social. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço 

a informação. É um complementar em meu discurso. Se for conforme vossa excelência 

explanou para nós, retiro nesse momento, mas reitero que a gestão tenha um olhar 

diferenciado para com a Pólem. Vale ressaltar que existem repasses atrasados. Somos 

solidários a essas verbas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna para falar 

especificamente sobre esses 7 projetos que serão votados logo mais. Eles referem-se ao 

marco regulatório. O marco regulatório é uma lei federal onde nenhuma cidade ainda não 

possui um parâmetro. Esse 7 projetos fazem um prolongamento junto as entidades. Todos 

estão sendo renovados por 6 meses. Certamente não vai durar 6 meses porque dentro desses 

repasses teremos os editais para cada classe social. A partir disso começa a valer o marco 

regulatório. Com isso, acredito que a renovação será cancela. É uma forma de a entidades 

não ficaram 'na mão'. É algo complexo e que vem somente para somar. Todas as entidades 

mencionadas fazem parte da assistência. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

36/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0037/2017.- Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de 

Promoção Social com as entidades que especifica. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 37/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0038/2017.- Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios 

celebrados na área de Serviços Públicos com as entidades que especifica. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 38/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0039/2017.- 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de Promoção Social 

com as entidades que especifica. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Lei nº 39/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0040/2017.- Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de 

Promoção Social com as entidades que especifica. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 40/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 



APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0041/2017.- Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios 

celebrados na área de Promoção Social com as entidades que especifica. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 41/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0042/2017.- 

Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de Cultura e Turismo 

com a entidade que especifica. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Lei nº 42/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00224/2017.- Moção de Louvor com a organização do Miss Itapira 2017, 

extensivo às candidatas eleitas representantes da beleza itapirense. Autoria: Maurício 

Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão 

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

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

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00229/2017.- Voto de 

Congratulação com os membros da Primeira Igreja Batista de Itapira, pelos 45 anos de 

fundação em Itapira, celebrado dia 13 de junho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho 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.  


