
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de dezembro 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. Cumprimento a todos em 

nome do Zalberto que fará aniversário no dia 19. Parabéns e muita saúde. Quero falar para 

o pessoal que nessa semana estava no ponto de circular localizado na Praça, sendo que 

havia uma mulher grávida acompanhada de outra criança com aproximadamente 6 anos de 

idade. A criança teve uma indisposição intestinal e não deu tempo de a mãe pegar a criança 

para levar até o banheiro. A criança acabou fazendo as suas necessidades na calça. Estava 

analisando as minhas coisas e constatei que veio uma verba que atenderá o terminal do 

ônibus. Essa matéria foi colocada no jornal no dia 17 de agosto. Peço para que o prefeito 

agilize essa melhoria que ocorrerá na praça, adequando um banheiro naquela região. Vale 

ressaltar que muitas pessoas utilizam o local, além de pessoas idosas e deficientes físicos. 

Se a verba está presente, por que não realizaram os serviços? Não sei se o prefeito colocou 

o dinheiro a juros, mas pedimos maior agilidade. Pelos acontecidos na cidade em relação 

aos usuários de drogas na cidade, gostaria de falar sobre o CAPS. O CAPS foi solicitado no 

mês de agosto. Pela preocupação com os nossos jovens foi solicitado esse CAPS, mas 

acabou sendo rejeitado pelo pessoal da Secretaria de Saúde. Peço para que os responsáveis 

olhem com mais carinho essa situação. O Rafael também reforçará na fala dele. Estamos 

vivendo um momento de muitas mortes em nossa cidade. A administração teve um 

compromisso em 2014 em relação a construção desse CAPS. Em nossa cidade cabe um 

CAPS regional. Peço para que seja criado esse CAPS. O Plano Municipal de Saúde também 

deve cooperar em relação ao assunto. O meu recado está dado ao pessoal que está 

envolvido nessa situação. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Queria deixar um abraço para a Dona Antônia 

da ASCORSI. Hoje é uma data comemorativa um pouco triste. Faz exatamente 55 anos que 

o Comendador Virgolino de Oliveira e o ex-prefeito Antonio Caio faleceram em nossa 

cidade. No dia 14 de dezembro de 1962 ocorreu o acidente com o avião onde estavam essas 

duas pessoas. Essa situação marcou profundamente a nossa cidade. O Virgolino era um 

homem empreendedor. Naquele ano não era amigo político de Antonio Caio, mas estava 

indo com seu avião em uma audiência junto ao governador do Estado da época. Esse 

acidente ocorrido na Usina acabou ceifando a vida tanto do empresário Virgolino como 

também de nosso ex-prefeito. Muitas famílias nasceram e foram criadas na fazendo do 

Virgolino. É uma história linda de se ver, pois era um homem muito empreendedor. Deixou 

sua esposa Carmem Ruette e seus filhos. Portanto, é uma data para ser sempre lembrada 

pelos itapirenses. É difícil termos outro Virgolino de Oliveira. É uma lembrança onde todos 



os itapirenses se emocionam. Quanto ao ex-prefeito Antonio Caio, digo que foi uma pessoa 

muito importante em nossa cidade. Estudei os feitos dele em prol de nossa cidade como 

prefeito municipal. Outro fato é que nesse mês de dezembro a Fundação Espírita Américo 

Bairral comemora 80 anos de fundação. Também trabalhei na Fundação Américo Bairral. 

Para mim foi uma lição de vida. Era uma família espírita que com seu trabalho e esforços 

faziam bem ao próximo. Era uma família numerosa que tinha o apoio da comunidade 

espírita. Construíram essa grandeza que é nos dias atuais. É o maior hospital psiquiátrico da 

América Latina. É um exemplo conhecido no mundo. Atendia os pobres, os menos 

favorecidos pela sorte, os doentes, dentre outros enfermos. Realmente era um trabalho 

voltado para as pessoas doentes e carentes. A descendência do Sr. Onofre Batista sempre 

ficou próxima as imediações daquele hospital. Temos a creche chamada de Gracinda 

Batista situada na Rua Allan Kardec, além de outra chamada Dalila Batista Bianchi. São 

inúmeros familiares descendentes de Onofre Batista. Mesmo com a pobreza e dificuldades 

da época essas pessoas construíram um enorme empreendimento reconhecido 

mundialmente. É uma bela história de vida. Outro assunto que gostaria de abordar é que 

nessa última sessão agradeço a todos que se fizeram presentes, funcionários dessa Casa, 

companheiros vereadores e representantes da imprensa. Estive conversando com o 

deputado Carlos Sampaio e para o início do ano Itapira será comtemplada com uma UTI 

móvel. É uma nova ambulância. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Inicio a minha fala partindo para uma 

discussão relacionada a área da Saúde. Estou com o Plano Municipal de Saúde, assinado 

pelo prefeito Paganini e a Secretária Rosa, para o quadriênio 2014/2017. Primeiro tópico 

que gostaria de deixar exposto, pois é uma preocupação desse vereador, é que a meta da 

administração era reduzir a mortalidade infantil para o período em 8,5 por mil nascidos 

vivos. No ano passado o valor foi 13,8 óbitos para cada grupo de mil nascidos. Então, quase 

que o dobro da meta da administração. Surgem algumas perguntas. Caso tivesse 

funcionando a Casa da Gestante conforme foi inaugurado há 3 anos e meio... Naquela 

época a administração falou que era para dar assistência às gestantes de alto risco. Será que 

se tivesse funcionando a Casa da Gestante ajudando no que tange o serviço de obstetrícia 

do Hospital Municipal os números de óbitos não seriam menores? Fica essa pergunta. Não 

queremos mais crianças mortas em nossa cidade. Veio uma verba federal, foi construída, 

inaugurada e está funcionando como anexo do laboratório do Hospital Municipal. A Casa 

da Gestante nunca atendeu, sequer, uma gestante. Vale ressaltar que recebe o nome da mãe 

da Karina Mattos. Segundo questionamento: Nesse plano tinha aquilo que a vereadora Beth 

falou sobre o atendimento das crianças do serviço municipal de Saúde dependentes de 

drogas lícitas e ilícitas. Também não saiu do papel. Hoje uma criança do município é 

atendida somente com mandado judicial ou pagando do próprio bolso. O serviço municipal 

de Saúde não oferece essa situação. Terceiro tópico dentro da área de Saúde: Vou falar para 

os trabalhadores e servidores municipais. Tivemos uma discussão muita acalorada com 

relação ao atendimento dos servidores municipais. Todos os vereadores tiveram a 

oportunidade de discutir com a administração sobre a criação de um ambulatório de 

atendimento. Para a minha surpresa o prefeito Paganini, a Secretária Rosa e o Conselho 

Municipal de Saúde elaboraram uma das prioridades e diretrizes do Plano 2014/2017. 

Discutimos um assunto que o prefeito, a Rosa e o Conselho Municipal de Saúde já haviam 



assinado e compactuado dentro do município de Itapira. É um tapa na cara de todos os 

servidores municipais. “Capacitar os profissionais de Saúde para a atuação dos programas 

de saúde do trabalhador.” Isso foi em 2014. O que a administração fez? Um servidor pediu 

a conta e somente existe um atendendo. Essa pessoa não dá conta de atender todos os 

servidores municipais. Esse é o modelo que foi criado no passado. “Elaboração e 

implantação do atendimento específico para o trabalhador e o servidor municipal.” São 

questionamentos que devem ser respondidos. Outra preocupação, pessoal. Sou médico e 

posso falar com toda propriedade. Em 2014 a Secretaria de Saúde, o prefeito Paganini e o 

Conselho Municipal de Saúde compactuaram para o exercício de 2014/2017 um programa 

municipal de atenção especial a sífilis. Quais são os números da sífilis no município nos 

dias atuais? Ultrapassam até mesmo médias e estatísticas estaduais. Devemos discutir essas 

situações com o novo Secretário. O que me deixa mais preocupado é esse número de 13,8 

óbitos. Desejo um feliz 2018 a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna na 

data de hoje para agradecer uma pessoa na qual não conheço ainda, mas vou ter o prazer de 

conhecê-la amanhã. Essa pessoa se chama José Antonio Ribeiro. Ele é proprietário da 

Alternativa Negócios Imobiliários. Esse empresário custeou toda a reforma do antigo 

primeiro distrito situado na Vila Izaura. Aproveito para passar a Secretaria da Casa que 

gostaria que elaborassem um voto de congratulação em nome dele. Ele custeou toda a 

reforma do local. Deixou o antigo distrito apto para receber a Secretaria de Promoção 

Social. Atualmente o CREAS ocupa um prédio alugado. Agradeço de coração esse 

empresário de nossa cidade. Amanhã terei o prazer de conhecer o senhor na reinauguração 

do local. Está completamente reestruturado e adequado. Estou muito feliz com essa 

situação. Precisamos de mais pessoas como o Sr. José Ribeiro. São pessoas desse tipo que 

somam pra o bem de nossa cidade. Fica a minha menção ao empresário José e ao Secretário 

Tiago Fontolan. Não mediram esforços para buscar parcerias e soluções. O momento é 

muito complicado, mas o momento é de buscar esforços e soluções. Deixo um grande 

abraço ao Sr. José pela parceria. Que venham novos parceiros para somar. Agradeço de 

forma antecipada pela inauguração do local. Aproveitando a oportunidade, ressalto que 

hoje é nossa última sessão ordinária. É meu primeiro mandato. Não poderia deixar de 

agradecer algumas pessoas especiais que fazem do vereador ser o que é. Gostaria de 

homenagear a minha família em nome de meus pais e minha namorada. Eles são meu porto 

seguro. Quando chego em casa muito estressado eles acabam me orientando e 

aconselhando. Esta Casa possui muitas opiniões divergentes, mas acredito que é desse 

modo que vamos construir uma Itapira melhor. Muito obrigado pela atenção e carinho de 

todos. Também gostaria de agradecer os funcionários dessa Casa. Agradeço a Karen, a 

Fátima, a Edna, o nosso amigo Beto, o nosso amigo Thiago, o Elias, o Paulinho, o Dido, o 

Osmar e o Zalberto. Vocês são especiais, pois nos fizeram aprender muito nesta Casa de 

Leis. Fico muito feliz em ter vocês como companheiros. Ser vereador é aprender todo dia. 

Também gostaria de agradecer os 9 vereadores desta Casa. Possuímos algumas ideias 

divergentes, mas acredito que é assim que se constrói uma cidade melhor. Foram aprovados 

mais de 60 projetos nesse ano. Fui autor de vários projetos que beneficiaram essa cidade. O 

nosso trabalho é ouvir a população. Que todos tenham um feliz 2018 e um feliz natal. 

Tenho certeza que será um ano de muitas conquistas. Obrigado.” A seguir, faz uso da 



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

todos. Quero cumprimentar a todos na pessoa de meu amigo João do Opala. De forma geral 

também gostaria de agradecer a minha família. A família é o porto seguro. Quantas vezes 

saímos daqui na correria para ajudar a população? Muitas vezes. Agradeço meu marido e 

meus filhos. Também agradeço a Deus, pois é ele que nos dá força para superarmos os 

obstáculos da vida. Nunca devemos desistir. Quero encerrar a participação com o voto de 

congratulação direcionado a dupla Hélio e Jota. Creio que todos os vereadores vão aprovar 

a matéria. São autores de várias músicas. Tiro o chapéu para vocês. Vocês fazem parte de 

nossa galeria de tesouros culturais. Vou fechar com chave de ouro essa última sessão. Outra 

matéria faz referência a uma indicação relacionada ao Recanto das Princesas. Várias 

pessoas passaram por aquela localidade. Fica nas imediações do Cercado Grande. Foi 

prometido iluminação e asfalto na época das eleições. O senhor prefeito passou por aquela 

localidade, mas até a presente data nada foi feito. Às vezes é melhor não prometer. Deve 

haver comprometimento e dedicação. Se fez compromisso, acredito que deve cumprir. É 

como disse o nobre colega da área da Saúde, ou seja, isso se chama prevenção. Infelizmente 

a mortalidade infantil em nossa cidade acabou subindo. Caso a Casa da Gestante tivesse 

funcionando adequadamente, acredito que o número de óbito seria menor. Quanto vale uma 

vida? Muitas mães aguardam nove meses para seus bebês nascerem. Muitas passam por 

muitas dificuldades. Estou nesta Casa para cobrar os compromissos firmados. Se o prefeito 

foi eleito, acredito que ele deve cumprir suas obrigações. Estou aqui para votar favorável as 

coisas boas. Foram feitos vários projetos e os mesmos foram aprovados por todos. Houve 

muita discussão, mas é assim que construímos uma cidade melhor. Estamos nesta Casa para 

trabalhar para a população. Não posso deixar de parabenizar todos os funcionários desta 

Casa. Não é fácil cuidar dos 10 vereadores. Os funcionários são carinhosos e atenciosos. 

Isso que é bom, presidente. Feliz natal e um próspero ano novo. Obrigada e boa noite.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Queria cumprimentar a Silvia em nome de todos que marcam presença nesta 

Casa. Venho a esta tribuna para fazer uma análise, Dirceu, bem calma e tranquila sobre o 

andar desse ano. Não parece, pessoal, mas um quarto de nossa legislatura já se foi. Temos 

mais três quartos para exercer nossa legislatura. Muitas coisas se passaram por esta Casa. 

Primeiramente queria cumprimentar, de forma muito carinhosa, a imprensa. Cumprimento 

o Jornal Gazeta, o jornal Tribuna, a Rádio Clube de Itapira, o Itapira News e a Revista 

Conceito. De uma forma muito especial colaboraram com as informações para toda a 

população, levando aquilo que foi votado e discutido nesta Casa. Acho que é uma forma de 

a população ver o trabalho dos vereadores. Por esse motivo a imprensa deve ser exaltada e 

cumprimentada. A todos os colegas vereadores presentes, o que imperou nesta Casa foram 

discussões justas, necessárias, além do bom senso. Obviamente que lados apostos se 

contradizem muitas vezes, mas o que se viu mais nesta Casa foi um somatório de situações 

e, principalmente, de boa vontade para auxiliar a população. A população é que ganha com 

o amadurecimento desta Casa. Essa divisão entre as bancadas foi muito saudável para a 

população. De forma muito especial queria nominar e falar sobre cada funcionário desta 

Casa. São eles o nosso diretor Osmar, o nosso assessor legislativo Elias, o nosso chefe de 

gabinete e assessor legislativo Paulinho, o André que não está presente e é nosso assistente 

legislativo, a nossa querida Fátima, a Karen, o Thiago que está junto conosco e é assessor 



legislativo, o nosso querido Beto, a Edna e de uma forma contratual também cito o nosso 

amigo Zalberto. Queria falar de forma muito verdadeira a todos vocês. Comecei esse ano 

como presidente desta Casa e ao longo do tempo e amadurecimento vamos descobrindo 

exatamente o trabalho de cada funcionário e as dificuldades que os mesmos possuem no dia 

a dia desta Casa de Leis, fazendo o que todos os vereadores dizem, ou seja, harmonia e 

agradecimento que cada vereador tem a cada funcionário. Digo muito mais que isso, pois 

somos uma Câmara mais enxuta do Estado de São Paulo. Temos somente 9 funcionários. 

Cidades com o porte de Itapira como Mogi Mirim, digo que são quase 50 funcionários. 

Então, o elogio aos funcionários é importante. O trabalho desta Casa de Leis é realizado de 

forma plena. Não temos nenhum presidente que recebeu sua conta rejeitada. Apontamentos 

sempre existirão porque cabe ao Tribunal de Contas aprimorar os nossos trabalhos 

legislativos. Nunca existiram falhas graves. Quando houve falha foi devido a falta de 

aceitação daquele que está na presidência em acompanhar aquilo que é orientado por toda 

assessoria. Então, quero agradecer a todos os funcionários desta Casa em relação ao 

trabalho diferenciado e carinhoso que todos realizam. Vocês sempre mantém o dinheiro 

público bem administrado. Uma Câmara enxuta resulta em uma enorme economia 

financeira, pois o dinheiro retorna aos cofres públicos para ser aplicado na cidade de forma 

geral. Muito obrigado a todos os funcionários, principalmente pela isonomia entre todos os 

vereadores. Todos os vereadores são assistidos da mesma forma. Agradeço a todos pela 

compreensão da presidência. Espero ter tratado a todos de forma comum e igualitária. 

Espero que o nosso próximo ano legislativo também possa estar dessa mesma forma. Que o 

princípio da igualdade, fraternidade e liberdade estejam dentro desta Casa. Que todos 

possam ter um ano melhor. O nosso país necessita da ajuda dos políticos e cidadãos para 

que possamos vencer essa tão difícil jornada. Não posso esquecer-me de todos os 

funcionários públicos de nossa cidade. Muitas vezes são criticados nesta Casa, mas quando 

você observa mais a fundo todo o trabalho realizado, digo que é muito louvável. Que nosso 

grande arquiteto tome conta de tudo. 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 43ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 07 de Dezembro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 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 

Relatório. 2º) RELATÓRIO Nº. 0011/2017.- Ata da Audiência Pública realizada no dia 11 

de dezembro de 2017, para apresentação e debate aberto ao público do Substitutivo nº 

01/2017 ao Projeto de Lei nº 66/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) 

2018/2021, bem como ao Substitutivo nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 67/2017, que estima 

a receita e fixa a despesas para o exercício financeiro de 2018. Autoria. Comissão de 

Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

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

Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0023/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 



apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera número de cargos da classe de 

docentes do quadro de Pessoal do Magistério Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0024/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Reclassifica o cargo de Procurador Jurídico do SAAE. 

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

14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto 

de Lei nº. 0072/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Institui na Rede Municipal de Ensino do Município 

de Itapira, o Programa "Escola em Tempo Integral, para atendimento dos alunos do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º Ano". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0073/2017.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina estradas municipais nos 

bairros do Machadinho e Tanquinho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 

Pareceres. 7º) PARECER nº. 135/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2017.- 

As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 

21/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria obrigações acessórias para os 

serviços de administração de cartões de crédito e débito, “leasing” e planos de saúde e 

demais serviços previstos na lista constante do artigo 71 do Código Tributário do 

Município e suas alterações", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, 

acordaram pelo parecer favorável, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal 

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

Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

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

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 136/2017.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 22/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 

Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 22/2017, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Dá nova redação aos artigos 65 e 71 da Lei nº 1.079/72", após minudentes 

e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram pelo parecer favorável, eis que não 

existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 



ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

9º) PARECER nº. 137/2017.- Ao Substitutivo nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 66/2017.- 

As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Assistência Social Esporte e Lazer, Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao Substitutivo nº 01/2017 ao Projeto 

de Lei nº 66/17, de autoria do Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual pra 

o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos 

sobre a propositura, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não 

existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na 

Casa. Em minuciosa análise e exaustivas reuniões, inclusive com a realização de duas 

Audiências Pública aberta ao público, estas Comissões observaram-se que o Substitutivo ao 

Projeto de Lei de Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, foi elaborado em 

conformidade com os Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo 

o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem 

como na codificação das receitas e despesas. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

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

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) PARECER nº. 138/2017.- Ao 

Substitutivo nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 67/2017.- As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social Esporte e 

Lazer, Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que 

foram a exarar parecer ao Substitutivo nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 67/17, de autoria do 

Prefeito Municipal, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2.018", após minudentes e acurados estudos sobre a propositura, acordaram por exarar 

parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de natureza constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em minuciosa análise e exaustivas 

reuniões, inclusive com a realização de duas Audiências Pública aberta ao público, estas 

Comissões observaram-se que o Substitutivo ao Projeto de Lei do Orçamento Anual do 

Município de Itapira, para o exercício de 2018, foi elaborado em conformidade com os 

Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas 

exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo o princípio do equilíbrio 

orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como na codificação das 

receitas e despesas. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) PARECER nº. 139/2017.- Ao Projeto de Lei nº 71/2017.- 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 71/2017, de autoria do 

nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina vias públicas no bairro de Barão 

Ataliba Nogueira", após minudentes e acurados estudos, acordaram por exarar parecer 

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

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a 

homenagem póstuma que o Poder Legislativo prestará à memória dos saudosos cidadãos 

Antonio Gonçalves, conhecido carinhosamente por Tonico Barbeiro, e Afonso Celso 

Vieira, de tradicional família daquela laboriosa Vila de nossa cidade. Nada mais justo, 

portanto, perpetuar seus honrados nomes nos logradouros públicos daquela comuna, onde 

viveram e trabalharam. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

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

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum 

parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 

Indicações. Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova 

por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00203/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alvina Joaquina de Castro. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00204/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Percides Leonor de Lima. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00205/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Silvandira Machado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00206/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Mian Borges de Almeida. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

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

00207/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Aparecida Raimundo Augusto . 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00208/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Noel da Silva. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00209/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Edwaldo de Barros, mais conhecido como Português do Mercado. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 



Lima - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00210/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Renato Baptista da Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00211/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cid Moura Ferrão 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 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. 21º) Requerimento nº. 

00453/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís Alves, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 29 de dezembro. Autoria. Professora Marisol. 

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

14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00454/2017.- Voto de Congratulação com a dupla sertaneja Hélio & Jotha, pela 

brilhante composição da música "Meninos de Chapecó". Autoria. Professora Marisol. 

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

14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento 

nº. 00455/2017.- Voto de Congratulação com o jovem e atuante vereador Luan Rostirolla, 

pelo transcurso de seu 25º aniversário de nascimento celebrado dia 8 de dezembro. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

24º) Requerimento nº. 00456/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Edna Aparecida 

Moreira, pelo transcurso de seu 43º aniversário de nascimento, celebrado dia 13 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00457/2017.- Requer oficiar a direção da 

empresa JotaF Telecom, solicitando informações quanto à instalação de fibra ótica no 

município. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00458/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Antônio Zalberto Bezerra da Silva, pelo transcurso de seu 53º aniversário de nascimento, 

celebrado dia 19 de dezembro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00459/2017.- Requer 

oficiar o Detran-SP, solicitando estudos para o aumento de efetivo na unidade de Itapira. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 28º) Indicação nº. 00493/2017.- Sugere limpeza, poda de árvores e operação 

"tapa buracos" na Avenida Antônio Rosário, no Cubatão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 

00494/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Rogério de 



Oliveira Rangel, mais conhecido como "Rogério da Borracharia". Autoria. Professora 

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

Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00495/2017.- Sugere construção de galerias de água pluvial e instalação de 

iluminação pública nas ruas do Recanto das Princesas, próximo ao Cercado Grande. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00496/2017.- Sugere execução de reparos na rede elétrica e 

hidráulica, bem como manutenção geral no prédio do Detran. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 

00497/2017.- Sugere instalação de dispositivo sonoro nos semáforos dos principais 

cruzamentos de ruas e avenidas do município. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Apesar dos falecimentos de todas essas pessoas queridas, 

quero deixar meus sentimentos aos familiares do Renato. Posso dizer o quanto ele me 

ajudou. Já tive problema de coluna e quadril, mas ele sempre me ajudou a amenizar essas 

dores. Ele nos deixará muita saudade. Que Deus o receba nas portas do céu. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

“Quero justificar o voto de congratulação direcionado a dupla sertaneja Hélio e Jhota. 

Parabéns. Perdemos os jogadores da Chapecoense em um trágico acidente. Todos ficaram 

muito tristes. Você compôs essa linda música em homenagem aos jogadores da 

Chapecoense. Deixo meus parabéns. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Como votamos todas as matérias em bloco, queria 

parabenizar o Luan pelo transcurso de seu aniversário. Que você continue firme em sua 

caminhada. Em segundo lugar queria parabenizar a Marisol pela elaboração do voto de 

congratulação direcionado a dupla sertaneja Hélio e Jotha. Parabéns pelo trabalho realizado 

em nossa cidade. Desejo muito sucesso nessa caminhada. Que Deus abençoe vocês. Conte 

conosco. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Deixo meus parabéns ao Hélio e ao Jotha. Que Deus os ilumine e dê muita 

sabedoria e saúde. Que vocês tenham muita voz durante muitos anos. Também gostaria de 

deixar registrado os meus parabéns ao Zalberto e a Edna. Os dois são funcionários desta 

Casa e estão fazendo aniversário neste mês. Quanto ao vereador Luan, digo que muitas 

vezes temos alguns embates nesta Casa, mas não poderia deixar de parabenizá-lo devido ao 

transcurso de seu aniversário. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Parabéns ao 

Luan. Conheço a família inteira do Luan. Vocês moram em meu coração. Desejo muito 

sucesso e saúde. Quanto a dupla sertaneja Hélio e Jhota, deixo meus parabéns. Desejo 

muito sucesso e saúde. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO 

MARANGONI NETO: “Conheci o Luan há pouco tempo, mas sou muito amigo dele. 

Percebi que ele tem um coração muito bom. É amigo e companheiro para todas as horas. 

Deixo meus parabéns a ele. Também deixo meus parabéns ao Jhota e ao Zalberto. Muitas 

felicidades e saúde. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 



SANTOS ROSTIROLLA: “Primeiro gostaria de agradecer o Toninho por ser autor do 

requerimento, assim como também todos os vereadores que assinaram a matéria. Já aprendi 

muito e pretendo continuar aprendendo nesta Casa. Parabenizo o Zalberto e a Edna. 

Também queria deixar meus parabéns ao Paulinho, pois ele faz aniversário junto comigo. 

Foi uma falha nossa. Parabéns e muitas felicidades. Quanto ao Jhota, desejo muitas 

felicidades, saúde e sucesso nessa caminhada. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar todos 

os aniversariantes desse mês. Desejo muitas felicidades e saúde para todos. Quanto ao Jhota 

Batista, digo que trabalhamos juntos no Hospital Municipal. Desejo muito sucesso a essa 

dupla sertaneja. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência 

também gostaria de congratular com o Jhota. Parabéns e que a vida lhe reserve muito 

sucesso. Aos aniversariantes, deixo meus parabéns e muita saúde. O Luan é um jovem 

promissor político. Que Deus acompanhe sua carreira e sua vida. Obrigado.” Não havendo 

mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos 

Ofícios: 33º) APAE Itapira: Convite para a realização do Outlet Direto da Fábrica a 

realizar-se no dia 16 de dezembro na sede da APAE sito à Rua Jacob Audi, 132 - Vila 

Penha do Rio do Peixe. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) SAAE Itapira: Ref. 

Ofício nº 628/2017 - Requerimento nº 433/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

35º) APAE Itapira: Confecção do jornal Nossa Voz realizado dentro das salas de aula. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) CONDERG Vargem Grande do Sul: 

Convite para participar do debate sobre os aspectos relacionados ao RH junto ao Presidente 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 18 de dezembro, às 9h na ETEC da 

respectiva cidade. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Antônio Clarét 

Maciel Santos: Comunicado de pedido de exoneração. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 38º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Cópia fiel da Decisão da 

segunda Câmara proferida em 11 de julho de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 39º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 556/2017: Resposta 

ao Requerimento nº 392/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 de Dezembro 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 SUBSTITUTIVO Nº 01/2017 AO 

PROJETO DE LEI Nº 066/2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio de 

2018 / 2021 e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

2º) Em única discussão o SUBSTITUTIVO Nº 01/2017 AO PROJETO DE LEI Nº 



67/2017. Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2.018. Autoria: 

José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

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

Complementar nº 0021/2017.- Cria obrigações acessórias para os serviços de 

administração de cartões de crédito e débito, “leasing” e planos de saúde e demais serviços 

previstos na lista constante do artigo 71 do Código Tributário do Município e suas 

alterações. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

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

nº 21/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 21/2017. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 

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

de Lei Complementar nº 0022/2017.- Dá nova redação aos artigos 65 e 71 da Lei nº 

1.079/72. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Somente gostaria de deixar registrado 

que tanto esse projeto de lei quanto o projeto anterior, dizem respeito ao ISSQN. São 

modificações dentro do Código Tributário Municipal. Essas alterações vão gerar receita 

dentro do município. É mais uma arrecadação para o município. Nós votamos favoráveis e 

tivemos discussões com relação a receita e despesa do município. O Secretário de Finanças 

Valteir esteve nesta Casa explanando sobre os projetos. Vários vereadores estavam 

presentes nesta Casa. Os vereadores da oposição possuem um posicionamento único e 

fechado. Que essa nova arrecadação venha a contemplar o exercício de 2018. Seria uma 

receita próxima a 3 milhões de reais. Os integrantes da oposição votarão favoráveis a 

matéria. Esperamos que a municipalidade faça aquilo que esperamos. Obrigado.” Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 22/2017. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla 

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

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

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 22/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0071/2017.- “Denomina vias públicas no bairro de Barão Ataliba Nogueira". Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 71/2017. 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 71/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “A título de esclarecimento, as 

duas pessoas homenageadas na terra de nosso querido vereador Toninho Marangoni é o Sr. 

Antonio Gonçalves, mais conhecido como Tonico Barbeiro. Ele nasceu no Barão Ataliba 

Nogueira e foi criado naquela localidade. É uma pessoa muito batalhadora e dedicada. O 

segundo era um comerciante chamado Joaquim Pretel. São pessoas que se dedicaram, 

trabalharam e cresceram na Vila de Barão Ataliba Nogueira. Obrigado a todos pela votação 

unânime.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente convoca todos os 

Srs. vereadores para a realização de duas sessões extraordinárias que realizar-se-ão 

no dia 18 de Dezembro de 2017, às 13:00 e 13:30 respectivamente, para a discussão e 

votação dos Projetos de Lei Complementar nºs 23 e 24/2017 e Projetos de Lei de nºs 

66, 67, 72 e 73/2017. Ato contínuo, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes solicita a 

convocação da Secretária de Educação e o Presidente do Conselho de Educação para 

que os mesmos possam esclarecer sobre os Projetos de Lei relacionados ao setor 

competente no dia 18 de Dezembro, às 12:00, na sede deste Poder Legislativo. (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.  


