
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de fevereiro de 2018. Presidente: 

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

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

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

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

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

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

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar 

sobre 3 indicações. Muitas vezes as nossas indicações passam despercebidas. Caso 

prestarmos a atenção, acredito que as mesmas se tornam muito importantes. Uma delas 

sugere ao senhor prefeito capacitar os motoristas de veículos oficiais do município quanto a 

manutenção preventiva. O que seria isso? Queria sugerir ao prefeito para que indique uma 

pessoa qualificada para ensinar esses profissionais através de palestras. É uma forma de 

evitar muitos problemas. Essa pessoa ensinaria os profissionais a verificar o óleo, a água e 

os diferentes componentes do motor do veículo. Isso se chama manutenção preventiva. 

Muitas vezes os veículos quebram por falta de óleo. Outra indicação sugere ao senhor 

prefeito quanto a manutenção das estradas rurais, observando o sistema de escoamento de 

água. A manutenção deve atender vários requisitos para que as chuvas torrenciais não 

danifiquem os serviços já realizados. É uma questão de fazer o serviço bem feito, sem a 

possibilidade de problemas futuros. O cascalho utilizado nos dias atuais é muito ruim. Para 

finalizar, a terceira indicação sugere ao senhor prefeito estudos para a aquisição de um 

caminhão prancha. Essa situação também é preventiva. É o veículo adequado para 

transportar veículos pesados. Às vezes uma simples indicação pode resolver o problema. 

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

MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje tive o prazer de participar de um evento da Polícia 

Militar sobre a valorização de mérito pessoal no anfiteatro da empresa Penha. O evento foi 

realizado às 10 horas para homenagear os Pms que se destacaram em suas respectivas 

funções no período de 2017 e 2018 no município de Itapira. Foram destacados os soldados 

Douglas Vilela, Welington Senegatti, Jean Patrick, Carlos Alexandre Azevedo, Giasi 

Gattei, Fernandes da Graça, Capitão Marcelo de Oliveira, Tenente Marcos César, Rodrigo 

Hoffman Silva, Ronaldo Silva, Tenente Caio Augusto, Cabo Orosimbo Júnior, Cabo Elaine 

da Silva, Tenente Firmino e Cabo José Antonio. Os policiais em destaque foram: Sargento 

Hoffman, Rafael Scarabello e o Comandante Capitão da PM Sr. Antonio Marcos Sanches 

de Toledo. Fiquei muito feliz pelo convite e tive a oportunidade de presenciar uma 

solenidade muito bonita e emocionante que parabeniza essas pessoas pelo trabalho 

realizado em nossa cidade. Eles doam suas vidas por pessoas que não conhecem, 

protegendo a nossa população da criminalidade. Diante das dificuldades do Estado para 

aparelhar o destacamento policial com veículos novos, armas, efetivos e demais utensílios, 

tão importantes para o desenvolvimento de suas funções, esses bravos soldados não olham 

para as dificuldades, mas deixam suas famílias apreensivas e vão ao trabalho para proteger 



a nossa cidade e nossos cidadãos. Então, peço ao Governo Estadual e também para a nossa 

população para que estimem e valorizem a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meus 

parabéns ao destacamento Militar de Itapira e a todos os homenageados. A minha segunda 

fala é meio preocupante porque a cidade está cheia de lixo. Em época de chuvas a situação 

piora. Todas as cidades estão se preocupando mais com a dengue do que com o lixo. Temos 

poucos agentes para fiscalizar. Queria chamar a atenção do prefeito porque enquanto 

cuidamos dos problemas dentro de nossas casas, outros locais ficam abandonados. 

Precisamos tomar cuidado. O setor competente da Prefeitura deve limpar esses locais. Hoje 

fui abordada nas ruas por uma pessoa que veio brincando comigo. Ela me questionou se era 

eu que tinha metido a mão em determinada carvoaria de nossa cidade. Ela disse que foi um 

vereador desta Casa. Acredito que não seja nenhum de nós. Precisamos tomar cuidado com 

certas atitudes. Devemos dar exemplo nesta Casa. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero pedir 

licença para o presidente de partido André porque gostaria de cumprimentar a todos em seu 

nome. Agradeço a presença do Archimedes. É um grande amigo. Não tive tempo de 

terminar a minha fala da semana passada em relação a Rodoviária. Uma pessoa entrou com 

seu veículo na Rodoviária porque não existe local adequado para estacionar. Ela acabou 

sendo multada debaixo de chuva e tudo mais. Queria deixar claro que voltei naquele local. 

O acesso pela frente da Rodoviária é exclusivo dos ônibus. Não existe local adequado para 

descarregar as malas. Deixo uma sugestão para o líder do prefeito nesta Casa. Caso 

construírem um simples jardim de fora a fora e deixar uma rua de 4 metros, acredito que o 

problema seria resolvido. Desse modo, as pessoas poderão descer de seus veículos em um 

lugar adequado. Espero que essa situação seja analisada pelo setor competente. Já disse que 

não vou ficar fazendo requerimentos e indicações. É um absurdo o que está acontecendo na 

Rodoviária de Itapira. Multar as pessoas que não respeitam, tudo bem, mas em situações 

inadequadas, acredito que não pode acontecer. Não tem onde descer na Rodoviária sem ser 

multado. É uma barbaridade. Alguma coisa deve ser feita. Deixo a minha manifestação para 

que o pessoal do Trânsito fique ciente. Sabemos que 4 pessoas foram exoneradas do 

Trânsito. Não sabemos quem está à frente do Trânsito. Tinha conversado com o Zé Alair 

sobre o Mercado Municipal, mas o mesmo também foi exonerado. Gostaria de convidar 

todos os vereadores para analisarem o que está acontecendo na parte superior do mercado. 

As pedras estão sendo negociadas por R$ 80,00. Existem dois comerciantes. Um deles toma 

conta da frente do mercado e o outro toma conta do outro lado. Somente é vendido sapato e 

roupa. Ninguém fala nada. Houve a descaracterização do Mercado Municipal. Os 

comerciantes de frutas e legumes não tem espaço. Uma organização deve ser realizada o 

mais rápido possível. 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 da Fátima, presidenta do Conselho da Mulher. Sintam-se todos cumprimentados. 

Começo a minha fala agradecendo a Deus porque peço todos os dias muita sabedoria a ele. 

Por que faço isso? Porque o nosso partido PSD conquistou um avanço. O partido estava 

praticamente perdido. Recebi uma ligação do assessor da região, Sr. Martelli, assessor do 

Ministro Kassab, dizendo que infelizmente o prefeito não compareceu em uma reunião de 

extrema importância e, sequer, solicitou para alguém representá-lo. Sabem o que Itapira vai 

perder? Vale ressaltar que o prefeito tem mania de ir até a Rádio Clube para dizer que 



somente 5 vereadores trabalham em prol de nossa cidade. É muito pelo contrário. Aqui 

todos trabalham. Falo em nome de todos. Itapira iria perder um convênio de internet. O 

senhor prefeito não havia enviado um ofício ou qualquer outro documento até o Ministério 

de Ciência e Tecnologia. O prefeito sempre diz que não corremos atrás e tudo mais. Se 

fosse um encontro relacionado ao PSDB, tenho certeza que ele iria ou mandaria um 

representante. Essa situação foi comunicada diretamente pelo presidente de nosso partido. 

Quando um cidadão vem me procurar eu não fico perguntando para ele em quem ele votou 

nas últimas eleições. Tenho o dever de atender o cidadão, independente do partido ou 

vereador que ele apoia. A nossa missão é atender todos os cidadãos. Aos 45 do segundo 

tempo, vereadora Beth, os documentos foram enviados na correria. Devemos conseguir 

esse benefício para Itapira. Somente ontem enviaram o ofício às pressas. Vou ficar de olho. 

O pessoal tem uma semana para enviar o termo de adesão a fim de preencher todos os 

requisitos. No dia 12 de março esse convênio será assinado em Brasília. O ministro disse o 

seguinte sobre o projeto: “Esse é um dos mais importantes projetos de inclusão social no 

país. Imagine uma criança que cresce sem acesso a internet na escola ou em casa. É 

evidente que a criança com acesso a internet terá melhores condições ao longo de sua vida. 

O objetivo desse programa é de cunho social muito importante.” São palavras do Ministro 

Gilberto Kassab. Portanto, senhor prefeito, tenha muita atenção em relação aos convênios. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome do grande mecânico 

Archimedes, amigo de longa data. Primeiramente queria dizer que esse convênio é muito 

importante. Acho muito interessante o posicionamento da nobre vereadora. Essa reunião 

aconteceu, caso não esteja enganado, no município de Morungaba. Estavam presentes o 

Guilherme Campos, presidente dos Correios, Gilberto Kassab e alguns prefeitos da região. 

Realmente é muito interessante. Acredito na valia da observação. Deve haver uma gestão 

nesse sentido. Devemos cobrar o prefeito sobre esses protocolos e vocês devem cobrar os 

seus deputados e ministros para que Itapira seja comtemplada. Serão 300 cidades no país. 

Nesse tempo, acho que cabe a senhora nos cobrar a respeito do assunto. Aproveito o 

momento para também cobrar a senhora para fazer gestão junto ao Ministro. Realmente 

essa situação será muito importante para a cidade. A vinda desse polo tecnológico é muito 

importante. É interessante falar que estava lendo o jornal Estado de São Paulo e vi que o 

prefeito de São Paulo, João Doria, saiu junto com Ministro Kassab. Está dizendo que existe 

uma enorme possibilidade de o PSD fazer uma dobradinha com o PSDB. Seria ótimo para 

Itapira. A política tem muitos caminhos e isso pode estar acontecendo. Realmente pode 

acontecer uma união de forças no Estado onde beneficiará a nossa cidade. O ministro 

Kassab é uma pessoa de muita força. Todos sabem disso. É um grande articulador político a 

nível regional, principalmente junto com o Guilherme Campos. Vale ressaltar que já estive 

em seu gabinete quando ele era deputado. É meu amigo de ordem pessoal. Marisol, fiquei 

muito satisfeito. Espero que Itapira seja comtemplada através do trabalho de vocês e de 

nosso prefeito. Cabe muito bem vossa excelência cobrar o prefeito como também vou fazer 

questão de pedir para a senhora fazer gestão junto ao PSD. Dessa forma, Itapira será 

beneficiada. Creio na força do PSD em Itapira e espero que isso venha em prol de todos. A 

união dos vereadores trará benefícios para Itapira. Quanto as palavras do vereador Mino 

relacionadas ao Mercadão, concordo plenamente. Realmente aquilo merece melhores olhos. 



Está uma situação deplorável. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Observamos que com o passar do 

tempo damos risada sobre algumas circunstâncias. O próprio PSDB local desceu a guasca 

no Kassab com relação a entrega do Morada Nova. Caso juntarem PSDB e PSD, Maurício, 

acho que vocês vão ter que dar muitas justificativas para o Kassab em Itapira. Fica somente 

esse alerta. O senhor é o presidente local e já pode começar a fazer os discursos. Gostaria 

de pedir encarecidamente uma situação para a administração. Ontem estive conversando 

com um morador do bairro dos Cardosos e a Prefeitura ficou de dar uma solução no 

problema. A resposta que recebemos é que não foram fazer a avaliação. O vereador Luan se 

comprometeu a estar conversando. Espero, Luan, que vossa excelência possa conversar 

com o setor competente porque nossas crianças devem estudar. É inadmissível, Marisol, as 

nossas crianças perderem aula devido a situação irregular de nossas estradas. Vale ressaltar 

que aprovamos recentemente um convênio junto ao Governo do Estado no valor de 542 mil 

reais para ajudar a Prefeitura nas áreas críticas. Onde está o planejamento? Ficam esses 

pedidos. Gostaríamos imensamente que nossas crianças pudessem estudar todos os dias. O 

argumento de não poder vir para a aula porque não tem estrada é inaceitável. São coisas 

pontuais e necessárias. Temos três vereadores que atuam nas áreas rurais de nossa cidade. 

Seria o Dirceu de Oliveira, o Toninho Marangoni e o vereador Mino Nicolai. São coisas 

que devem ser oferecidas para nós não passarmos pelo dissabor de falar para a população 

que as crianças não estão podendo chegar até a zona urbana da cidade porque não tem 

estrada adequada. Peço para que olhem com carinho em relação ao assunto da parte de 

Educação. Continuando em uma área essencial, gostaria de informar o setor da Saúde do 

município que na última segunda feira várias pessoas ficaram sem a ida até o município de 

Divinolândia porque faltou transporte. As pessoas chegaram às 04:30 da manhã defronte ao 

Hospital Municipal e ficaram até às 7 da manhã sem nenhuma resposta. Várias pessoas 

tinham exames às 8 horas da manhã. São pessoas idosas que estavam em jejum. Foi 

resolvida a situação. A Vera Vômero prontamente me deu retorno falando que tinham 

solucionado o problema. Peço para que não ocorram fatos semelhantes porque são 

situações que envolvem pessoas idosas. Vale ressaltar que muitos familiares dessas pessoas 

acabam perdendo dia de serviço para levar seus familiares até o Hospital. Não é justo essas 

pessoas aguardarem meses para fazer um exame e chegar no dia para dar errado. Quando 

isso acontece essas pessoas acabam perdendo a vez. É uma situação grave que não pode 

acontecer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. O primeiro assunto que tenho a falar nesta noite é com 

referência a minha visita junto ao deputado Carlos Sampaio. Na segunda feira estive 

presente em seu gabinete e levei uma pauta de reivindicações. Ele sempre está nos 

atendendo e enviando melhorias para a nossa cidade. Vários setores já foram beneficiados 

como Saúde, Educação, Transporte, dentre outros. Devemos buscar recursos junto aos 

nossos deputados. Uma ambulância UTI e outra convencional serão trazidas através de 

emenda de autoria do deputado Carlos Sampaio. Tão logo essa situação estará atendendo as 

necessidades de nossa cidade. Gostaria de saudar a presença do Tiago Fontolan pelo 

brilhantismo no carnaval. Nesta oportunidade saúdo os integrantes do Nheco. Parabéns e 

muito sucesso. Todos levaram muita alegria junto a população. Acho que o carnaval de 

nossa cidade atendeu os anseios de nossos festeiros. Foi elaborado um voto de 



congratulação dedicado a todos vocês. Outro assunto é com referência a empresa de 

transporte público Fênix. Já conversamos sobre esse assunto na semana passada, mas os 

atrasos ainda continuam, principalmente nos bairros de Barão e Eleutério. Muitas 

servidoras que trabalham em escolas e creches estão sendo prejudicadas. Mais uma vez foi 

elaborado um requerimento para ser encaminhado para a empresa. Estou recebendo muitas 

reclamações. O bairro dos Limas não está sendo atendido. Fica localizado nas proximidades 

do bairro Istor Luppi. É uma reivindicação daquela população. Peço mais uma vez que os 

responsáveis analisem a situação. Quanto a ampliação que está acontecendo no PPA Dr. 

Décio Galdi situado no bairro Istor Luppi e da reforma do PPA Vila Ilze, digo que são 

frutos de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Carlos Sampaio. São 

importantes situações que somente vem a beneficiar a população que reside nesses bairros. 

O deputado Carlos Sampaio está honrando os 5.600 votos que recebeu nesta cidade. Deixo 

meus parabéns ao deputado pela dedicação e empenho. O deputado Barros Munhoz 

também está enviando muitos recursos para Itapira. Estamos trabalhando para que 

melhorias também atendam as necessidades da Praça Bernardino de Campos. Outro assunto 

é que nessa semana o SAAE esteve no bairro Morada Nova para fazer melhorias no setor 

de esgoto. Estive junto com o presidente do SAAE, Lucas, e o mesmo está trabalhando para 

que as melhorias sejam concretizadas. O SAAE estrará com a parte de mãe de obra e a 

Riwenda com a parte financeira. Outra reivindicação faz referência a reforma da escola 

Joaquin Vieira situada no bairro de Eleutério. Algumas situações já foram elencadas para 

que os trabalhos sejam iniciados. A população está cobrando essa reforma. Vale ressaltar 

que é necessária a construção de uma rampa de acesso. A Beth fez um voto de pesar 

direcionado aos familiares da saudosa professora Lurdinha Bueno de Oliveira. Era uma 

pessoa muito querida em nossa cidade. Deixo meus sinceros votos de pêsames aos 

familiares e amigos da Lurdinha. Ela vai fazer muita falta. 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 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de Fevereiro de 2018. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 

3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Fevereiro de 2018. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro 

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

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

Passamos aos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 008/2018.- Em que o Sr. Professora 

Marisol submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de avaliação médica e psicológica de alunos no primeiro ano do ensino 

fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 

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

22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei 

nº. 009/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a cessão de imóvel em comodato ao Clube do 



Cavalo de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 04/2018.- Ao 

Razões de Veto Parcial ao Autógrafo 83/2017 ao Projeto de Lei nº 71/2017. RELATOR: 

Luan dos Santos Rostirolla. 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 às 

Razões de Veto Parcial ao Autógrafo 83/2017 ao Projeto de Lei nº 71/2017, de autoria do 

Carlos Alberto Sartori, que "Denomina vias públicas no bairro de Barão Ataliba Nogueira”, 

após minudentes estudos, verificaram que a via pública relacionada no Art. 2º, vetada pelo 

Prefeito Municipal, realmente já possui denominação, portanto, é legal o veto proposto. 

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

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

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

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

Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

6º) PARECER nº. 05/2018.- Ao Razões de Veto Parcial ao Autógrafo 87/2017 ao 

Projeto de Lei nº 73/2017. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. 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 às Razões de Veto Parcial ao Autógrafo 87/2017 ao 

Projeto de Lei nº 73/2017, de autoria do Carlos Alberto Sartori, que "Denomina vias 

públicas nos bairros do Machadinho e Tanquinho", após minudentes estudos, verificaram 

que a via pública citada como acesso à Avenida dos Ferroviários não é a correta, motivo do 

veto ao Art. 2º, portanto, procede o veto proposto. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

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

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

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 06/2018.- Ao Projeto de 

Resolução nº 01/2018. RELATOR: Rafael Donizete Lopes. A Mesa da Câmara Municipal 

de Itapira, por seu Presidente, Vereador Maurício Cassimiro de Lima, 1º Secretário, Rafael 

Donizete Lopes e 2º Secretário, Elisabeth Donisete Manoel, instada que foi a exarar parecer 

ao Projeto de Resolução nº 01/2018, de autoria da nobre Vereadora Marisol de Fatima 

Garcia Raposo "Altera o inciso VI, acrescenta-se inciso VII, e a alínea "a" do inciso VI 

passa a compor com nova redação o inciso VII, do Art. 24 da Resolução 153 de 

17/09/1990", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram 

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

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

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

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 07/2018.- Ao Projeto de Lei nº 

55/2017. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. A Comissão de Justiça e Redação, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 55/2017, de autoria da 



Vereadora Elizabeth Manoel que "Estabelece medidas preventivas e orientadoras, 

destinadas a inibir qualquer forma de violência contra, professores da rede Municipal de 

ensino", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, com votos 

vencidos dos Vereadores Carlos Alberto Sartori e Luan Rostirolla, uma vez que as demais 

Comissões acordaram por encaminhar a propositura "sub studio" ao Plenário para discussão 

e votação, e regimentalmente é possível, manifestamos que o projeto padece de vício de 

iniciativa, por impor medidas à Secretária Municipal da Educação, exclusividade do 

Prefeito Municipal. Quanto ao mérito, deixam a critério do Plenário. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, a Vereadora Elisabeth Donisete Manoel 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 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

9º) PARECER nº. 08/2018.- Ao Projeto de Lei nº 64/2017. RELATOR: Luis Hermínio 

Nicolai. As Comissões de 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 64/2017, de autoria da 

nobre Vereadora Beth Manoel, que "Institui o Prêmio "Professores do Ano" no Município 

de Itapira e dá outras providências", após minudentes estudos, analisaram sob o aspecto 

financeiro e social da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, pois é justo que 

os professores sejam reconhecidos pelos seus trabalhos nas salas de aula, além de que, a 

propositura homenageia o saudoso professor Orlando Dini, um homem de ilibada conduta, 

de saber profundo, que foi exemplo para todos nós. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, a Vereadora Elisabeth 

Donisete Manoel 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 22 de Fevereiro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) PARECER nº. 09/2018.- Ao Projeto de 

Lei nº 64/2017. RELATOR: Luan Rostirolla. A Comissão de Justiça e Redação, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 64/2017, de autoria da 

Vereadora Elizabeth Manoel que "Institui o Prêmio "Professores do Ano" no Município de 

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

propositura, entende que a propositura padece de vício de iniciativa, por criar o prêmio 

Professor do Ano, muito justo por sinal, mas tal iniciativa adentra no âmbito do Poder 

Executivo, junto à Secretária Municipal da Educação, exclusividade do Prefeito Municipal. 

Ademais, uma vez aprovado o presente Projeto de Lei e sancionado pelo Prefeito, a 

iniciativa criará despesas extras ao Poder Executivo, o que é vetado pela legislação em 

vigor. Quanto ao mérito, considerando que as demais Comissões desta Casa exararam 

parecer favorável pelo mérito, esta Comissão deixa o mérito também a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, a Vereadora Elisabeth Donisete Manoel 

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 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) PARECER nº. 10/2018.- Ao Projeto de Lei nº 

02/2018. RELATOR: Professora Marisol. As Comissões de 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 02/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo "Inclui o Parágrafo 

Único ao artigo 3º da Lei Municipal nº 5.050, de 09 de abril de 2013", após minudentes 

estudos sob o aspecto financeiro e social da propositura e acordaram por exarar parecer 

favorável. 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 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 11/2018.- Ao Projeto de Lei nº 02/2018. RELATOR: 

Carlos Alberto Sartori. A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscreve, instada que 

foi a exarar parecer ao Projeto de Le nº 02/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo 

"Inclui o Parágrafo Único ao artigo 3º da Lei Municipal nº 5.050, de 09 de abril de 2013", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordou por exarar parecer 

favorável, eis que não existe óbice de natureza Constitucional, Legal ou jurídica que lhe 

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

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

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 13º) PARECER nº. 12/2018.- Ao Projeto de Lei nº 05/2018. RELATOR: 

Luan Rostirolla. 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 05/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-SP", 

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

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

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

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 14º) PARECER nº. 13/2018.- Ao Projeto de Lei nº 07/2018. RELATOR: 

Beth Manoel. 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 07/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o art. 4º da Lei 4.717, 

de 16 de março de 2011, já alterado pelo art. 1º da Lei 5.590, de 18 de abril de 2018, que 

dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Turismo”, são de parecer favorável, 

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

tramitação. Esclarece no entanto, que na Ementa do Projeto de Lei "sub studio", houve um 

erro ortográfico, onde se lê "alterado pelo art. 1º da lei 5.590 de 18 de abril de 2018", leia 

se, "alterado pelo art. 1º da lei 5.590 de 18 de abril de 2017", desde já autorizando a 



Secretaria da Casa a proceder a correção no competente autógrafo. 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 

22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que o Requerimento de nº 29/2018 seja encaminhado para a 

Ordem do Dia para ser discutido e votado. 15º) Requerimento nº. 0029/2018.- Voto de 

Congratulação com a diretoria e integrantes da Banda do Nheco pela brilhante apresentação 

no Carnaval 2018. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 

DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotado o tempo regimental 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 Veto 

parcial ao Autógrafo nº 83/2017, ao Projeto de Lei nº 71/2017, que “Denomina vias 

públicas no bairro de Barão Ataliba Nogueira". Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto parcial ao Autógrafo 

nº 83/2017, ao Projeto de Lei nº 71/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em 

única discussão o Veto parcial ao Autógrafo nº 87/2017. Ao Projeto de Lei nº 73/2017, 

que Denomina estradas municipais nos bairros do Machadinho e Tanquinho. Não havendo 

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

o Veto parcial ao Autógrafo nº 87/2017. Ao Projeto de Lei nº 73/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0055/2017.- Estabelece medidas preventivas e orientadoras, destinadas a inibir qualquer 

forma de violência contra, professores da rede Municipal de ensino. Autoria: Beth Manoel. 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 55/2018. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0064/2017.- Institui o Prêmio 

"Professores do Ano" no Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: Beth 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 64/2018. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 002/2018.- Inclui o Parágrafo 

Único ao artigo 3º da Lei Municipal nº 5.050, de 09 de abril de 2013. 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 02/2018. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 005/2018.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento Estadual 

de Trânsito - DETRAN-SP. 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 05/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 007/2018.- Altera o art. 4º da Lei 4.717, de 16 de março de 2011, já alterado pelo art. 

1º da Lei 5.590, de 18 de abril de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho 

Municipal de Turismo. 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 

07/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0029/2018.- Voto de Congratulação com a diretoria e integrantes da 

Banda do Nheco pela brilhante apresentação no Carnaval 2018. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 29/2018. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Queria 

aproveitar o momento para parabenizá-los novamente pela brilhante festa realizada em 

Itapira e região. Foram 4 cidades diferentes: Itapira, Socorro, Águas e Monte Alegre. Meus 

parabéns. Sou fã de todos vocês. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: Também não poderia deixar de parabenizar a Banda do Nheco. 

Vocês representam a nossa cidade em toda região. Deixo meus parabéns a todos vocês. Que 

Deus ilumine seus passos. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de 

encerrar a sessão esta presidência, com muito carinho, parabeniza todos os integrantes da 

Banda do Nheco. Parabéns e muito sucesso.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2018. 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.  


