
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de julho 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar 

todos os presentes nas pessoas dos guardas municipais. Hoje falo sobre um assunto que já 

havia falado no Pequeno Expediente da sessão passada. Estou cobrando o senhor prefeito 

sobre o porquê não foi publicado o concurso da Guarda Municipal. Estou entrando com um 

requerimento na data de hoje. Quero saber por escrito do senhor prefeito o porquê não 

publicou o edital da Guarda Municipal. Ficam aquelas questões. Nos dias de hoje não 

podemos deixar de falar sobre segurança e não incluir os guardas municipais. O meu 

requerimento entrará na data de hoje. Espero que meus companheiros aprovem a matéria. 

Outro assunto está relacionado a outro requerimento de minha autoria. É uma boa notícia 

para as pessoas que são apaixonadas pelos cães de nossa cidade. No começo do mês foi 

lançado pelo Governo do Estado o Selo PET. Quero que a assessoria do senhor prefeito 

fique atenta para não perdemos os benefícios desse programa. Com a adesão do Selo PET, 

acredito que muitos benefícios podem ser encaminhados para a nossa cidade. Itapira não 

pode ficar fora desse selo. Peço para que o líder do prefeito encaminhe para o Executivo 

essas informações. É uma forma de analisar quais são os critérios para aderir esse tipo de 

programa. Esse programa disponibilizará recursos financeiros para todas as cidades que 

aderirem o programa. Nossos animais não podem ficar de fora. Vamos ficar atentos. Vale 

lembrar que nossa cidade possui muitos cães abandonados. É inadmissível ver certas 

situações gritantes ou até crimes cometidos contra esses animais. Vamos trabalhar em 

conjunto. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Cumprimento a todos em nome de minha 

amiga Neusa. Para iniciar a minha fala queria salientar que estou colocando uma emenda 

modificativa no orçamento para o ano de 2019. A mesma faz referência para que todos os 

funcionários públicos municipais tenham aumento no ticket alimentação. Peço para que os 

colegas votem favorável a matéria. Em segundo lugar, quero convidar a todos para 

voltarem até o ano de 2000, mais especificamente quando o Barros Munhoz era prefeito. 

Naquele ano ele precisou vender o SAAE e foi motivo de muitas conversas. A população 

de Itapira ficou muito chateada com a situação. Quando o Bellini ganhou as eleições, o 

mesmo conseguiu colocar o SAAE novamente. Peço para que todos votem contrário ao 

decreto que o prefeito nos enviou solicitando empréstimo no valor de 4 milhões para o 

tratamento das lagoas do SAAE. Quero lembrar a todos que se o SAAE não for realmente 

nosso, queria saber o motivo de ficar investindo. No momento em que a SABESP acordar, 

acredito que vamos perder tudo. O SAAE deve pagar sua dívida. Quando compramos 



alguma coisa, é necessário pagar. Quero pedir aos vereadores para que votem junto comigo. 

Sou contra esse empréstimo no valor de 4 milhões. Outra coisa que vi nos jornais desse 

final de semana é que os vereadores do passado e alguns atuais estão atrás de um valor de 

cerca de 531 mil reais. Quero lembrar esses colegas que quando foi cortado o pão dos 

funcionários braçais que saem de madrugada para as ruas, ninguém lutou com tanto afinco 

como estão lutando por esses 531 mil. Sou representante do povo e voto com o povo. Peço 

para que os demais vereadores façam o mesmo. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. O tempo é pouco, mas 

acredito que conseguiremos discutir o assunto em outra oportunidade. Com toda certeza 

será um projeto polêmico em relação a esse assunto do SAAE. Somente queria dizer uma 

coisa aos senhores vereadores. O Tribunal de Contas emitiu um parecer em relação ao 

Fundo de Capitalização de Itapira. Prestem bem a atenção em relação ao que aconteceu nos 

exercícios de 2013 a 2016. Em 2013, por coincidência, havia um superávit no valor de R$ 

2.485.000,00. Em 2014 o valor passou para R$ 1.019.000,00. Em 2015, lembrando que não 

se sabe o que foi feito com esse dinheiro, já ocorreu um déficit de R$ 3.026.000,00. 

Pasmem vocês. Sabem qual a conta atual? O nosso Fundo está com déficit de R$ 

92.979.000,00. Não sei se essa situação preocupa os servidores municipais. Somente quero 

dizer que uma coisa leva a outra. Esse projeto do SAAE que foi encaminhado a esta Casa, 

em nenhum minuto falei que era contra. Achei que a aquisição de máquinas seria uma coisa 

que poderia ajudar o município. Vai acontecer mais um empréstimo no valor de 4 milhões. 

Estamos em véspera de eleição e é muita coincidência esse tipo de situação. Existe o valor 

de 500 mil que estão dizendo que seria para solucionar algumas coisas do SAAE, mas 

também está atrelado a ele um pedido de 192 mil reais para o encerramento do aterro 

sanitário de Itapira. O empréstimo se contradiz dizendo que tudo que for retirado da lagoa 

de tratamento será encaminhado ao aterro. Vamos trazer esse documento nesta Casa. A 

Prefeitura entrou com um pedido de 192 mil reais para encerrar o aterro. Sabem o que vai 

acontecer? Esse lixo será encaminhado para Paulínia. Já que não foi aprovada a taxa do 

lixo, acredito que vão fazer um emergencial para enviar o lixo para Paulínia. Sabem quanto 

vai custar isso? Tem alguma coisa no ar que não está batendo. Por que estou falando isso? 

É ano de eleição e esse dinheiro está vindo agora. Esses dois pedidos, um de 500 mil e 

outro de 192 mil, estão indo na contra mão da história. Prestem muito bem atenção todos 

que estão me ouvindo. Aí tem 'maracutaia'. Não sou contra o projeto. Reunimos toda 

documentação e as coisas não estão batendo. Novamente digo que o Tribunal de Contas 

alegou que existe um déficit de 92 milhões no Fundo Municipal. Não estou falando 

besteira. Isso veio do Tribunal e é oficial. Essa administração possui mais 2 anos. 

Imaginem o que vai acontecer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. O que o vereador Mino disse abriu 

uma leve discussão sobre o assunto. É importante a presença da imprensa. A prestação de 

contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira do ano de 2016, na 

gestão da Sra. Estercita Rogatto Beluomini, foi analisada pelo Tribunal. O parecer do 

relatório julgou irregulares as contas do Fundo. Possui vários apontamentos graves. Desde 

2013 venho falando nesta Casa. Tudo o que falava está presente no relatório assinado pelo 

auditor Valdenir Antonio Polizeri. As contas do Fundo de Itapira do ano de 2016 foram 

julgadas irregulares mesmo com a defesa. De antemão, senhores vereadores, já registrei um 



pedido solicitando a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar essa 

situação. Os membros da comissão do Fundo devem destituir a Sra. Estercita Beluomini. 

São apontamentos graves que comprometem a gestão contábil e fiscal do Fundo. Inclusive, 

existe a inconsistência de dados. Os documentos não batem. Não sou eu que estou falando e 

sim o Tribunal de Contas do Estado. Enviaram relatórios ao Tribunal, mas os mesmos não 

batem com os documentos que foram analisados. Isso é motivo de destituir a Sra. Estercita. 

Fui fazer um levantamento para saber quais são as competências e punições dos 

conselheiros do Fundo. Vai diretamente àquilo que estou pedindo junto a CPI, ou seja, a 

destituição da presidente do Fundo de Itapira. São apontamentos graves que não podem 

passar em vão. Está registrado. Na próxima sessão entra a matéria para tomarmos as 

providências necessárias. Ela não pode continuar no exercício em que se encontra. O mais 

grave é que a Sra. Estercita exercia a presidência do Fundo e ao mesmo tempo era 

Secretária de Governo do Paganini. Falei e repito que colocaram a raposa para vigiar as 

galinhas. Vamos apurar a situação. Todos os apontamentos dizem respeito ao que disse 

anteriormente. Espero que os vereadores, tanto da situação como da oposição, analisem a 

matéria. Faço menção a mim e aos vereadores Carlinhos Sartori, Marisol, Beth Manoel e 

Maurício. Cito o vereador Maurício porque é marido de uma funcionária pública da cidade. 

A Estercita deveria ter feito o que o auditor falou, ou seja, a mesma deveria ter acionado a 

Prefeitura judicialmente. Está aqui no relatório. Ela não fez isso. Por que ela não fez? 

Porque ela era cargo político comissionado do Paganini. Essa é a realidade que devemos 

mostrar para os servidores municipais de Itapira. Gostaria que todos os vereadores 

acatassem a minha solicitação. Ela deverá explicar a situação. 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 26 de Junho de 2018. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de julho de 

2018. 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 Projeto de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0041/2018.- Em que o Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima, Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. 

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

03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 65/2018.- Ao Projeto de Lei nº 

32/2018 e Emendas Modificativas nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2018 e Emenda Aditiva nº 

06/2018. RELATOR: Luiz Hermínio Nicolai. 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 32/18, que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 e dá outras 

providências", de autoria do Chefe do Poder Executivo, bem como às Emendas 

Modificativas nºs 01, 02, 3, 04, 05 e 06/2018 autoria dos Veadores Rafael Donizete Lopes, 

Elisabeth Manoel, Professora Marisol, Luis Hermínio Nicolai e Cesar Augusto da Silva, 



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. 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 2019 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. Acordaram, no entanto, em apresentar, uma 

Subemenda nº 01/2018 à Emenda Modificativa nº 04/2018, de autoria do Vereador Rafael 

Donizete Lopes, a seu pedido com a seguinte redação: SUB-EMENDA MODIFICATIVA 

Nº 01/2018 À EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 

32/2018. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2019 e dá outras providências. Art. 1º - Altera a redação do § 

2º do Art. 13 e o inciso III do Artigo 21, ao Projeto de Lei nº 32/2018, que passarão a 

constar com a seguinte redação: Art. 13 - A lei orçamentária anual conterá: § 1º -: I -; II -. 

§ 2º - Autorização, aos órgãos integrantes do orçamento, de até 5% para abertura de 

créditos adicionais suplementares, nos moldes do Art. 165, § 8º da Constituição 

Federal e do Art. 7º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/1964. Art. 21 - O Poder Executivo 

fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a: I –............; II – .........; III – 

Realizar, na execução Orçamentária Anual, até o limite de 5% da despesa fixada, 

transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação 

para outra ou de um órgão orçamentário para outro, nos termos do Art. 167, Inciso 

VI da Constituição Federal. 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) PARECER nº. 66/2018.- Ao Projeto de Lei nº 

36/2018. RELATOR: Elisabeth 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 36/2018, de autoria do nobre Vereadora Professora Marisol, 

que "Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho destinadas a mulheres vítima de violência 

doméstica nas empresas prestadores de serviços ao Poder Público Municipal", após 

minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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 03 de 

Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 67/2018.- 

Ao Projeto de Lei nº 40/2018. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai.- A Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, que a 

este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 40/2018, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve 



SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de 

garantia e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos acordaram por 

exarar parecer contrário ao empréstimo solicitado, pelos votos dos membros Luis Hermínio 

Nicolai e Elizabeth Manoel, em que pese o parecer da Comissão de Justiça e Redação 

favorável pela Legalidade. 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 68/2018.- Ao Projeto de Lei nº 

32/2018 e Emendas Modificativas nºs; 01, 02, 03, 04 e 05/2018, Emenda Aditiva de nº 

06/2018 e Subemenda de nº 01/2018. RELATOR: Luan Rostirolla. As Comissões de 

Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 32/2018, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 e dá outras 

providências", bem como às Emendas Modificativas nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2018, Emenda 

Aditiva de nº 06/2018, bem como à Subemenda Modificativa nº 01/2018 à Emenda 

Modificativa nº 04/2018, autoria dos Vereadores Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Manoel, 

Professora Marisol, Luis Hermínio Nicolai e Cesar Augusto da Silva, após minudentes e 

acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 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 03 de 

Julho de 2018. 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00221/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Wagner Coradi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00222/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

de Lourdes Oliveira, mais conhecida por Lurdinha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00223/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Leme Pedroso. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00224/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria do Carmo Miranda dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00225/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00226/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Bruno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00227/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Otávia Vieira Pelizer. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00228/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nilson 

Clemente Francischini, mais conhecido por Grilo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00229/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Alves de Godoy. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Maia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00231/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Lourenço Paulino Filho. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00232/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Teófilo Dionísio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00233/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wanir Adorno. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Mistro, mais conhecido por Caetano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Julho de 2018. 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. 00233/2018.- 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 00234/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Ébio 



Alves de Azevedo, pelo transcurso de seu 69º aniversário de nascimento celebrado dia 01º 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00235/2018.- 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 

03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00236/2018.- 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00237/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Márcia Marcatti, 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00238/2018.- 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 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00239/2018.- Voto de Congratulação com os fiéis e 

organizadores da Festa do Sagrado Coração de Jesus, do bairro dos Forões. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00240/2018.- Voto de Congratulação com o Padre itapirense Donisete 

Aparecido Vitório, pelo lançamento do livro "Onde já se Viu?, ocorrido recentemente. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu de Oliveira 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00241/2018.- Voto de Congratulação com o 

jornalista itapirense Thiago de Menezes, pelo recebimento da comenda Cruz do Mérito 

Filosófico e Cultural. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Queria parabenizar o Thiago, 

pois sempre tem levado o nome de nossa cidade para outras regiões e para fora do Brasil. 

Vale ressaltar que é autor de vários livros, sempre prestando bons serviços para a área 

cultural de nossa cidade. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Não poderia deixar de falar do Thiago. É uma pessoa 

maravilhosa que sempre levou o nome de nossa cidade para outros lugares. Que você 

continue essa linda jornada de representar nossa cidade. Obrigada.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00242/2018.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da Sociedade Recreativa Itapirense, pela brilhante 

realização da sua 34ª Festa Junina, ocorrida recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00243/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto a 

adesão do município de Itapira ao programa Pet São Paulo, do Governo Estadual. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00244/2018.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Rotary 

Clube de Itapira, na pessoa da presidente Rogéria Aparecida Riboldi Guerreiro da Costa. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00245/2018.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações quanto a não realização de concursos públicos para o 

preenchimento do quadro de servidores da Guarda Civil Municipal. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00232/2018.- Sugere construção de calçadas na marginal de acesso ao 

Conjunto Habitacional "José Adão Zancheta", no bairro da Ponte Nova. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) 

Indicação nº. 00233/2018.- Sugere instalação de iluminação pública na Avenida Nelson 

Orcini, acesso ao bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00234/2018.- Sugere 

instalação de redutores de velocidade tipo lombada na estrada municipal "Osvalter Crico", 

próximo a propriedade do Sr. Vardo Crico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00235/2018.- Sugere 

execução de melhorias e reforma na Central de Abastecimento "Fioravante Stolf". Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

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

leitura dos Ofícios: 38º) Casa das Artes Itapira: Convite para a Mostra, evento que 

envolve todos os alunos e apresenta atividades desenvolvidas no dia 04 de Julho, no Clube 

Social da Santa Fé, às 20 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Deputado 

Edmir Chedid: Convite para a realização de Audiência Pública para o orçamento 2019 no 

dia 29/06, às 19 horas, na Câmara Municipal de Bragança Paulista. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 40º) Polícia Militar: Convite para solenidade de entrega de 

certificados aos alunos do 5º ano que participaram do Proerd. Ocorrerá no dia 05 de Julho, 

às 18:45 horas, no Ginásio do Itapirão. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) EMEB 

Dr. Marco Antonio Líbano dos Santos: Convite para a festa Julina que ocorrerá no dia 07 

de Julho, nas dependências desta EMEB situada à Rua Prof. José Silveira Souza, 160, a 

partir das 9 horas da manhã. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 



03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Câmara Municipal 

de Serra Negra: Encaminha Moção de Repúdio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) 

Detran SP: Respostas em atenção ao Ofício nº 3492/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. 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 

0032/2018 e Emendas Modificativas de nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2018, Emenda Aditiva de 

nº 06/2018 e Subemenda de nº 01/2018.- Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 e dá outras 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Através do projeto de autoria do Sr. 

Prefeito, venho aqui nessa Ordem do Dia para falar de algumas questões que julgo 

necessárias e importantes nesse momento sobre o tema da LDO do exercício de 2019. Fiz 

uma emenda. Essa emenda vai diretamente ao encontro dos estudantes universitários 

beneficiados de nosso município. É a bolsa de estudo e o auxílio ao transporte dos 

universitários. No ano passado, para o exercício de 2018, para a minha surpresa e ao 

mesmo tempo para a minha decepção com esse desgoverno Paganini, constava na LDO a 

bolsa de estudos no valor de 580 mil reais para os universitários que estudam fora. O que o 

prefeito fez? Retirou o benefício deixando 355 universitários na mão. São aqueles 

universitários que ganham uma faixa salarial irrisória e não tem condições de bancar o 

transporte. Então, sobre a mesma ótica registro essa propositura para que o município de 

Itapira, através da bolsa dos universitários, para o exercício de 2019, repasse o mesmo valor 

que ele fez para o exercício de 2018. Fica registrada essa menção. Acho importante cada 

vereador votar favorável a matéria. Caso não acontecer a aprovação, acredito que todos os 

vereadores serão cobrados. Não faço parte desse governo e muito menos estou aqui para 

fazer menção a política adotada pelo prefeito. Gasta-se dinheiro com muita coisa supérflua 

ao passo que deixa os universitários na mão. Juntamente com os companheiros vereadores 

da oposição também fizemos uma emenda na LDO de 2019 para a compra de um 

mamógrafo para o serviço municipal de Saúde. Abre-se uma discussão porque foi proposta 

de campanha do Sr. Prefeito Municipal no ano de 2012. Passaram-se 4 anos e nada foi 

feito. Quando não vem a carreta do Estado para atender as mulheres itapirenses, as mesmas 

devem se locomover para outros municípios de nossa região. Esse processo causa 

transtorno e morosidade. Muitas vezes devem aguardar o dia inteiro para retornar a Itapira. 

É essa a realidade desse tipo de serviço. Vale ressaltar que retiraram o serviço de 

mastologia de nossa cidade feito através do Dr. Paulo Sartori. É um pedido de nossa 

bancada. Espero que o prefeito cumpra aquilo que prometeu no ano de 2012. Vejo que uma 

gestão deve priorizar na arrecadação de receitas, mas também diminuir gastos. Para você 

arrecadar receita a administração municipal deve priorizar a vinda de empresas para Itapira. 

Deve acontecer isenção de impostos e doação de área para a construção de barracões. O que 

a atual administração tem feito nos últimos tempos? Praticamente nada. Disponibilizaram 

uma área para uma determinada empresa, mas até a presente data nada foi feito. No que 



tange a Secretaria de Desenvolvimento Econômico podemos ver a implantação de obras e 

melhorias no Distrito Industrial. Sabem quantos mil reais de um orçamento de 320 milhões 

estão reservados? Somente 50 mil reais. Esse valor, sequer, faz a terraplanagem. O Sr. 

Dirceu é empresário e sabe o que estou dizendo. Como a administração Paganini faz isso? 

Vale lembrar que o Paganini é da área empresarial de nossa cidade. O que vão falar para as 

pessoas desempregadas? O orçamento do município cresce através de dívidas. Essa é a 

nossa realidade. O dinheiro que falam que vem para Itapira através do Estado, vem 

conforme está passando o projeto relacionado ao financiamento no valor de 4 milhões. É 

mais conta para o município. Tenho um olhar clínico diferente para isso. O município deve 

fazer uma abordagem para as metas de Itapira. Esse valor de 50 mil reais é menor 

comparado ao que já foi disponibilizado para o rodeio de nossa cidade. Na época deixaram 

120 mil somente para o rodeio de Itapira. Espero que a Prefeitura não coloque um real na 

festa desse ano. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Concordo com as palavras do Dr. Rafael. Sou 

favorável a emenda que cuida dos animais, assim como também a que solicita a compra de 

um mamógrafo para Itapira. Entrei com uma emenda que favorece todos os funcionários 

públicos municipais. Dessa forma, o ticket alimentação poderá ser reajustado com valores 

maiores. Todos os colegas sabem que foi uma vida para conseguir apenas um pequeno 

reajuste. Já estamos analisando para que no próximo ano ocorra um reajuste maior. Todos 

os servidores serão comtemplados. Peço a colaboração de todos os vereadores para que a 

matéria seja aprovada. Vários vereadores desta Casa são servidores municipais... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Gostaria de tecer uma crítica 

construtiva. Estamos aqui para colaborar junto a administração. O município de Itapira, há 

dois meses, sofreu elevação da condição de município de interesse turístico. Inclusive, deve 

sofrer aprovação do governador Márcio França. Para a minha surpresa a pasta relacionada 

ao Turismo na parte de construção reforma e ampliação de prédios turísticos, dentre outros, 

não recebeu nenhum centavo. Fica registrada essa observação. Obrigado... Continuando a 

oradora: Antecipo minha fala para falar a respeito do projeto que autoriza o empréstimo no 

valor de 4 milhões. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Queria falar a respeito da emenda 

de minha autoria. Tenho sempre conversado com o Mino sobre isso. Peço a colaboração de 

todos. Peço para que seja executada. Não adianta nada aprovarmos a matéria e nada 

acontecer. A emenda fala sobre a castração dos animais. Não tem como ficar sem fazer a 

castração. É uma forma de controlar a reprodução desenfreada dos animais. A emenda vai 

atender os animais de nossa cidade. Não posso deixar de reivindicar a questão do 

mamógrafo. Essa solicitação é muito importante para as mulheres de nossa cidade. Muitas 

vidas são ceifadas devido a essa doença maligna e traiçoeira. O equipamento somente vai 

ajudar a diagnosticar a enfermidade o mais rápido possível. Isso aumenta as chances de 

cura dos pacientes. Peço o apoio de todos. Vale lembrar também que vai facilitar a vida de 

todas as mulheres de Itapira. Como professora queria parabenizar o autor da emenda 

relacionada aos universitários. É somente com a educação que vamos mudar a situação de 

nosso país. Devemos apoiar nossos estudantes. Para muitos essa ajuda de custo é de 

fundamental importância. Muitos jovens têm me questionado sobre o subsídio. Tenho 

certeza que o prefeito vai colocar a mão na consciência. Outro assunto seria que jamais 



poderia deixar de falar que sou funcionária pública há 26 anos. Logo que me formei já 

prestei concurso para professora e estou aqui até a presente data. A emenda relacionada ao 

ticket alimentação é muito importante. Muitos servidores contam muito com a ajuda do 

ticket. Quantas pessoas possuem empréstimos no banco Credita? Vamos colocar a mão na 

consciência e aprovar todas essas emendas. Fomos eleitos para trabalhar para o povo de 

Itapira. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. É a terceira vez que estou aqui. Fui suplente e tudo mais. 

Então, podem considerar que em 16 anos aprendi muitas coisas. Podemos nos considerar 

um pouco de médico, dentista, engenheiro, advogado e mais algumas profissões. 

Aprendemos muito dento desta Casa. O nosso orçamento é de 330 milhões e nunca se 

consegue contemplar o necessário. Estão feitas as emendas. O sonho era destinar uma verba 

de 70 mil para a UIPA. Desse modo, acredito que conseguiriam castrar os animais. 

Passaram-se 10 anos e nada aconteceu. No passado houve a morte de 5 cachorros. 

Precisaram de um refrigerador para colocar os animais dentro até que ocorresse a 

destinação correta. Não conseguiram nada para ajudar. Dizem que o nosso país somente vai 

para frente se tiver educação. Quanto a emenda do Dr. Rafael, digo que se tiraram dos 

universitários, não vai voltar. Vai ter desculpa alegando que os vereadores não podem 

legislar sobre finanças e tudo mais. O que me mata é muitas vezes passarmos por bonecos 

nesta Casa. Digo isso porque a administração faz o que quer. Como se fala em Educação, 

quero dar um exemplo fatal. Lembro-me que no primeiro ano de meu irmão ele foi tomar 

uma atitude em relação a educação e acabou percebendo que a primeira coisa a se fazer era 

tirar as cantinas das escolas para implantar a merenda escolar de enorme qualidade. O 

Valentin, Secretário da Saúde na época, percebeu que a ausência dos alunos na escola 

diminuiu muito quando era fornecido uma merenda de qualidade... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Complementando e dando ênfase ao discurso de 

vossa excelência, é bom saber que muitas crianças somente possuem a alimentação da 

escola... Continuando o orador: Qual foi o resultado? Caiu a internação pediátrica porque 

as crianças estavam se alimentando adequadamente. Criança bem alimentada fica menos 

doente. Por que o orçamento não é suficiente? Por que os 10 vereadores ficam amarrados? 

Vou dar um exemplo. A administração mudou do Bellini para o Paganini e pasmem vocês 

que havia um estoque de uniformes na Prefeitura de quase 3 mil unidades. O uniforme era 

da cor verde. A administração Paganini trocou para azul, vermelho e branco. Houve uma 

denúncia dizendo que queimaram 3 mil agasalhos somente porque era da cor verde. 

Devíamos fazer uma lei dizendo que o agasalho deve ser incolor... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Existe uma lei dizendo que o agasalho deve 

ser exclusivamente da cor da bandeira de nossa cidade. Desse modo, não haverá alterações. 

O projeto foi de minha autoria e foi aprovado por unanimidade nesta Casa... Continuando 

o orador: O valor de nosso orçamento não é brincadeira. Não quero fazer mais 

comparações com a administração de meu irmão. Talvez não esteja mais nesta Casa e o que 

me deixa magoado é saber que fiquei durante 16 anos nesta Casa somente recebendo 

críticas e xingamentos. Um dia somos situação e em outro oposição. Devemos ter o poder 

de administrar. Isso está muito longe de acontecer. Por esse motivo o nosso orçamento é 

insuficiente e não vamos conseguir executar nossas emendas. Vão alegar que os vereadores 

não podem legislar nesse caso. Estamos aqui a mercê do prefeito. Quando existe maioria, 



tudo passa goela abaixo. Vale ressaltar que esta Casa está sendo balanceada e tudo mais. O 

nosso país está indo para o buraco e não vai ter volta. O nosso orçamento possui condições 

de fazer o nosso município muito melhor. Devemos tomar a iniciativa de elaborar as 

emendas independente de sermos atendidos ou não. Não consigo acreditar que emendas 

foram elaboradas e a compra do mamógrafo ainda não foi concretizada. Prometeram trazer 

o mamógrafo e ainda não trouxeram. Na administração Toninho Bellini foi prometido 

trazer o SAAE novamente e conseguimos trazê-lo. Foi a primeira jurisprudência no país 

onde o município ganhou do Estado. Outros municípios tem como raiz jurídica o município 

de Itapira. Portanto, promessa de campanha deve ser cumprida. Uma análise deve ser feita 

no orçamento. Tenho notado nesta Casa que podemos lutar para alcançar mais benefícios 

para Itapira. A luta é grande, mas não devemos desistir. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 32/2018. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as Emendas Modificativas de nºs 01, 

02, 03, 04 e 05/2018, Emenda Aditiva nº 06/2018 e Subemenda nº 01/2018. Aprovadas 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 32/2018. 

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

segunda votação as Emendas Modificativas de nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2018, Emenda 

Aditiva nº 06/2018 e Subemenda nº 01/2018. Aprovadas por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O 

PROJETO DE LEI Nº 32/2018, EMENDAS MODIFICATIVAS DE Nº 01, 02, 03, 04 

E 05/2018, EMENDA ADITIVA Nº 06/2018 E SUBEMENDA Nº 01/2018. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 40/2018.- Autoriza o Município de 

Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos novamente. Presidente, diretamente ao senhor e ao Luan, 

gostaria de fazer um pedido pessoal. Antes de entrarmos em uma enorme discussão gostaria 

de pedir a vossa excelência que levasse um pedido. A Beth tocou em um assunto onde o 

SAAE de Itapira é autossuficiente. Ele arrecada e ajuda a Prefeitura. O que não consigo 

entender é que na administração Barros Munhoz o mesmo foi colocado à venda a goela 

abaixo. Hoje ele elogia dizendo que vai buscar dinheiro para isso e para aquilo. Estamos 

diante de uma situação grave. Segundo informações jurídicas, torna-se quase impossível a 

retomada da SABESP ao SAAE de Itapira. Já está em segunda instância o processo e a 

Prefeitura deverá pagar os 13 milhões corrigidos para a SABESP. O valor passa de 34 

milhões. Caso não pagarem, acredito que perderemos todos os benefícios vindos através de 

convênios. Onde estou querendo chegar? Antes de discutir, acredito que devemos analisar. 

Gostaria que alguém viesse a esta Casa para dizer juridicamente qual é a saída, o plano e a 

atitude que a Prefeitura tem nas mangas para pagar a SABESP. A Prefeitura é responsável 

pelo pagamento desses 34 milhões de reais. Esse valor está sendo corrigido mensalmente. 



Existem encargos e tudo mais. Ninguém é contra a vinda desse tipo de equipamento. Dessa 

forma que está vindo é complicado. Vamos emprestar mais 4 milhões sem saber como 

vamos pagar os 34 milhões. Esse empréstimo perdurará por 120 meses. Esse valor deve ser 

pago adequadamente para não comprometer as finanças do município. Como esse assunto 

se refere ao SAAE, nos encarregamos em analisar uma planilha. Não existe a necessidade 

de se gastar 4 milhões. Caso continuar da forma que está, acredito que não vão gastar 500 

mil. Desse montante de 4 milhões, vamos pagar 725 mil em juros. Em 10 anos esse 

empréstimo vai para 5 milhões. Devemos ter a noção de que somos responsáveis pela saúde 

política de nosso município durante os próximos anos. Queria saber o motivo de se fazer 

um empréstimo. Os juros são altos. Esse empréstimo ficará para a próxima administração. 

Essa bomba vai estourar. Antes de arcarmos com essa responsabilidade alguém competente 

deve explicar essa situação minuciosamente. Quero saber de onde vão tirar 34 milhões caso 

a justiça solicitar o pagamento. Vale lembrar que o Fundo de Pensão está quebrado. Não é 

brincadeira o que estou dizendo. Estamos deixando a bola rolar sem pensar como vamos 

pagar as dívidas já existentes do município. Vamos fazer uma loucura. Não sou contra a 

vinda dos equipamentos para o SAAE, mas os números devem ser analisados. Outro 

assunto relacionado é que daqui a alguns meses o nosso lixão não poderá receber mais 

resíduos. Qual saída teremos? Fica o meu pedido ao presidente e a todos os vereadores. 

Antes de votarmos o projeto uma análise minuciosa deve ser feita. É uma forma de evitar 

maiores transtornos. O SAAE de Itapira é um dos melhores da região. Não quero brigar 

com o Munhoz ou criticar o Paganini. Quero somente chamar a atenção dos vereadores 

para dizer que está em nossas mãos essa situação. A responsabilidade é toda nossa. Falo de 

coração aberto e deixo meu pedido. Caso pudermos adiar a matéria para melhores estudos, 

tudo bem. Muitos questionamentos devem ser respondidos antes de aprovarmos esse 

projeto. Somente queria saber como a Prefeitura pagará os 34 milhões caso a justiça 

solicitar. Em minha opinião, dívidas não poderiam ser deixadas para futuras 

administrações. Gostaria de votar com consciência, sabedoria e com a certeza de que esse 

empréstimo não prejudicará a nossa população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Quero dizer 

que sou contrária ao vereador Mino porque em minha opinião a votação deve acontecer 

hoje mesmo. Tivemos tempo de analisar o projeto adequadamente. Não tem nenhum papel 

que fale que o SAAE é nosso. O prefeito não enviou nenhum papel dizendo que a 

Prefeitura não vai assumir essa dívida no futuro. Ficará uma enorme dívida para o próximo 

prefeito. A votação deve acontecer na data de hoje. Todos estão com suas opiniões 

formadas e tudo mais. Sabemos que a Prefeitura está no vermelho. O SAAE possui uma 

arrecadação boa onde daria para ele pagar suas dívidas. Em nenhum momento disse que 

esse empreendimento é ruim. Vejo em sonho caminhões e dragas trabalhando lá, mas a 

nossa real situação não permite que isso aconteça. Peço que a votação seja hoje. Todos os 

vereadores estão com a consciência feita. Peço para que todos votem contrário a esse 

empréstimo no valor de 4 milhões. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Inicio minha fala dizendo que alguns 

questionamentos devem ser esclarecidos pelo líder do prefeito. O projeto de lei fala que o 

município vai contrair, através de convênio, um empréstimo no valor de 4 milhões. 

Concordo com a fala do vereador Mino. Pergunto, Luan, para vossa excelência e você, 



como líder do prefeito, tem a obrigação de me responder. Os rejeitos da lagoa serão 

destinados ao aterro sanitário. Não sou eu que estou falando. Para a minha surpresa, 

fazendo um levantamento junto a deliberação das bacias hidrográficas de Mogi Guaçu e 

Mogi Mirim com data de 15 de junho de 2018, o município de Itapira solicita o projeto 

executivo para encerramento do aterro sanitário de Itapira. Valor de 163 mil através do 

Fehidro com contrapartida da Prefeitura no valor de 40 mil. Como vamos aprovar um 

convênio de 4 milhões relacionados ao Meio Ambiente e o prefeito dizer na mensagem do 

projeto que os rejeitos serão descartados no Aterro Sanitário? Para onde serão enviados os 

rejeitos se estão encerramento as atividades do Aterro Sanitário? O senhor pode me 

responder, Luan? É uma questão. Anote para o senhor não esquecer. Faço das palavras da 

vereadora Marisol, as minhas, quando a mesma falou do dinheiro dos universitários. Não 

tem dinheiro para a merenda e para melhorias em certos serviços porque essa administração 

tem uma forma totalmente diferente de administrar financiamento. Está aqui o Cristiano 

Florence que foi candidato a prefeito dessa cidade. Fiz matéria e recordo-me que o 

Cristiano também fez matéria. A dívida de financiamento do município de Itapira, ao longo 

de 2013 até o ano passado, chega em torno de 67 milhões. Está aqui o Cristiano para 

confirmar o que estou dizendo. É quase 30% do orçamento de Itapira. Nas propostas do 

Paganini e do Dado Boretti em 2012 consta que removeriam as lagoas de tratamento de 

esgoto para 3 km abaixo das atuais. Os vereadores devem explicar essa situação para o 

povo. Cada vereador que votar deverá explicar para seus eleitores e para a população. O 

que o Paganini e o Dado prometeram nas campanhas de 2012? Aumentaram o consumo 

mínimo de água de 10 para 15 metros cúbicos, permitindo ao consumidor ter mais água. 

Sabem qual valor era o mínimo de água no ano de 2013? Era de 10 reais. Sabem quanto 

está nos dias atuais? Está em torno de 33 reais. O SAAE é autossuficiente porque o 

Paganini subiu de 10 para 33 reais o mínimo de água. Vamos fazer um financiamento de 4 

milhões? Para onde está indo esse dinheiro? Não acho justo o prefeito perdoar uma dívida 

no valor de 2 milhões de reais de uma pessoa e agora fazer um financiamento para a 

população pagar. Subam aqui e falam que é mentira. O prefeito está com seus bens 

bloqueados pelo fato desse ato irresponsável. Vamos fazer mais financiamentos? Se fosse 

uma empresa privada, acredito que o Paganini já teria quebrado há muito tempo. O povo 

vai pagar a conta? Nada impede a aprovação desse projeto. Cada vereador que aprovar esse 

projeto deve se atentar que no próximo ano a população vai pagar a conta. O aumento da 

água é feito através de Decreto. Como é a majoração da conta de água dos cidadãos? 

Cinquenta por cento é a conta de água e os outros 50% é esgoto. Se arrecadam 500 mil por 

mês em água... Muitas pessoas estão reclamando que a conta de água está elevada. Muitas 

pessoas pagavam 50 reais e agora estão pagando 200 reais. Essa é a nossa realidade. Para 

onde está indo o dinheiro do esgoto? Não é para investir?... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Luis Hermínio Nicolai: Caso não esteja enganado, Itapira possui cerca de 22 mil 

residências. A arrecadação, baseado no mínimo, chega a 700 mil por mês. Somando com as 

pessoas que pagam um pouco mais em comparação ao mínimo, acredito que a arrecadação 

do SAAE ultrapassa um milhão por mês... Continuando o orador: Como vamos aprovar o 

convênio? Onde está indo esse dinheiro? Gostaria que trouxessem a planilha de gastos. 

Quem paga a conta é o povo. Tudo deve ser transparente. Qual é a previsão do SAAE para 

repor esse dinheiro? Não está no projeto essa informação. Vamos ter o máximo de cautela 



na votação. Na LDO está o seguinte: Manutenção do Aterro Sanitário: Secretaria de 

Agricultura e Proteção Ambiental: R$ 2.010.000,00. Como vamos acreditar no prefeito se o 

mesmo quer encerrar o Aterro Sanitário ao passo que na LDO tem uma previsão de 2 

milhões? Alguém tem que explicar essa situação. O povo está cansado de sofrer. Está 

sofrendo mais ainda devido a um prefeito que não tem responsabilidade para com o bolso 

do contribuinte. A meta dessa administração é fazer aquilo que é de lei, aumentando taxas 

ou fazendo convênios para o município pagar. Não é uma forma de crescer. Recordo-me 

que o Vereador César disse que logo o município de Sapucaí comprará Itapira. Vou mais 

longe do que isso, César. Daqui a pouco, Sapucaí compra Itapira por 1 real e assume a 

dívida do município. Essa é a realidade de Itapira. Tragam os números para discutirmos. 

Falta dinheiro para a merenda. A qualidade do respeito para com os servidores municipais 

está péssima. Não teremos dinheiro para propor o Plano de Cargo e Carreira do município. 

Como vamos votar o projeto? Luan, o senhor deve explicar a situação. De 2008 a 2012 

foram gastos 1.216.594,00. Sabe quanto é o valor através do fundo perdido do Estado, 

Luan? É R$ 523.135,00. O município não precisou fazer financiamento ou convênio para 

pagar juros. O restante no valor de R$ 693.4503,00 foi o investimento do SAAE. Se temos 

22 mil residências pagando o mínimo de água, esse valor é menor que um mês de 

arrecadação do SAAE. Não é justo a população acreditar que essa gestão é séria. Um mês 

paga o mínimo que o SAAE gastou para fazer o mesmo serviço de 2008 a 2012. O prefeito 

usa esses números de forma absoluta. Os números estão aqui. Lagoas 3 e 4: R$ 112.000,00 

do SAAE e R$ 86.700,00 da Fehidro. Em 2010: R$ 220.000,00 do SAAE e R$ 275.000,00 

da Fehidro. Em 2012 a lagoa 2 apresenta o valor de R$ 400.000,00 do SAAE e R$ 

188.000,00 da Fehidro. Isso resulta 57% de investimento do SAAE e 43% da Fehidro a 

fundo perdido. O total de gastos em 5 anos atinge 1.282.000,00. Peço aos vereadores César, 

Mino, Marisol e Beth Manoel para que votem contrário ao projeto. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Entendo e respeito as palavras e condições dos nobres vereadores. Acho que esta Casa pela 

opinião diversa somente engrandece os debates. Também gostaria de versar sobre um lado 

da situação. Todos sabem que não é costumeira e minha subida ao púlpito, mas também me 

debrucei sobre o projeto, apesar de não ter o poder de votação no mesmo. Gostaria de 

colocar a minha condição sobre aquilo que vejo. Primeiro falando em números absolutos. O 

Dr. Rafael disse que se gastou 1.226.000,00 para limpar duas lagoas e que o município 

gastou R$ 600.000,00 para duas lagoas. Isso foi em 2008. Não vou considerar o período 

inflacionário de 2012 para 2018. Acredito que chega a aproximadamente 40%. Colocando 

desses 600 mil reais gastos para duas lagoas, acredito que chegaríamos perto de um milhão, 

ou seja, que é o preço orçamentário de apenas uma lagoa. Se o município pode adquirir um 

equipamento de ordem permanente que consiste em caminhão, centrífuga, a parte de cloro e 

tudo mais, caso conseguíssemos limpar as 4 lagoas pelo preço atual atualizado, resultaria 

em quase um milhão por lagoa. Esse projeto está orçado na possibilidade de 4 milhões. 

Porém, deve possuir recuo em relação ao pregão. A estimativa é de 3 milhões e alguma 

coisa. Conclusivamente, vamos adquirir um material de ordem permanente que consiste em 

caminhões, caçambas e tudo mais. Vamos sempre poder fazer a limpeza dessas lagoas. Os 

próximos prefeitos não vão precisar pensar se vai ser recurso a fundo perdido, do SAAE ou 

de qualquer outra situação que seja. Os recursos já vão estar alocados naquele local. Vale o 



investimento. Quando você investe um valor de 3 milhões, onde as administrações 

conseguirão realizar a limpeza por 20 anos, levando em consideração que a limpeza deve 

ser feita a cada 3 anos... Os vereadores que estiveram presentes no local puderam analisar a 

situação. Três lagoas estão com menos de 2% da capacidade. Uma lagoa está por volta de 

30% de sua capacidade. É eminente a necessidade de limpeza. Caso não for feito o 

empréstimo, vamos ter que abrir uma licitação para limpar. Com a limpeza das 4 lagoas o 

valor chegará a quase 4 milhões. Desse modo, vamos gastar 4 milhões do dinheiro público, 

sendo que daqui há 4 anos vamos gastar mais 4 milhões novamente e assim 

sucessivamente. Vale mais adquirir os equipamentos para realizarmos a limpeza do que 

ficar gastando esses valores sucessivamente. É matemática. Entendo o endividamento e não 

é fácil, mas os números são claros. É vantajoso para as próximas administrações não ter a 

necessidade com esse tipo de gasto novamente. A nossa cidade somente vai crescer. O 

tempo útil dessas lagoas somente vai diminuir. Não temos uma perspectiva de 

encolhimento de nossa cidade. Passaram-se 3 anos e houve a necessidade de limpeza. O 

mérito da questão é o nível de compreensão dentro do dinheiro público e onde estamos 

colocando o mesmo. Estamos evitando que as próximas gestões tenham novamente esse 

tipo de despesa. Teremos que pagar esse empréstimo? Sim. Porém, a próxima gestão não 

precisará gastar dinheiro público através de um processo licitatório... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Gostaria de ouvir de vossa excelência algumas 

coisas. Alguns vereadores votaram sobre a taxa de lixo sob o argumento da construção de 

um novo Aterro Sanitário. Diante do que falei, o próprio prefeito fala na mensagem que os 

resíduos dessas lagoas serão encaminhados para o Aterro Sanitário. O senhor ouviu muito 

bem que pelas análises do Comitê de Bacias, no dia 28 de junho o prefeito municipal, 

juntamente com o presidente do SAAE, fez um pedido para o fechamento do Aterro 

Sanitário. Estaremos aprovando esse projeto, mas criando mais um grande problema para o 

município. Caso o Aterro Sanitário for fechado, para onde serão encaminhados os rejeitos 

dessas 4 lagoas?... Continuando o orador: Os problemas do aterro não vêm dos dias 

atuais. Os resíduos serão encaminhados para o aterro mesmo com todos os problemas. 

Todos sabem dos problemas relacionados ao aterro. Fui favorável a taxa do lixo. Estamos 

com o problema. De onde vamos tirar o dinheiro agora? A responsabilidade está em cada 

um de nós. Votei favorável e continuo com a mesma posição em relação a taxa do lixo. 

Caso tivesse ocorrido a aprovação da taxa do lixo, o novo aterro estaria quase saindo. Os 

resíduos vão ter que ser destinados para algum lugar. A responsabilidade do encerramento 

desse aterro vem acontecendo há anos. É um problema que caminha desde a gestão do 

irmão do Mino. Vale ressaltar que o Zé Alair conseguiu prolongar a vida do aterro através 

de uma manobra junto ao Governo do Estado. Mesmo com essa manobra a vida útil está 

terminando. Essa situação não está sendo escondida de ninguém. É uma situação 

complicada. O aterro ainda possui vida útil. Falei abertamente que o custo para levar o lixo 

de Itapira para Paulínia ficaria em torno de R$ 450.000,00 por mês. Lembro-me que disse 

que a taxa era necessária para evitarmos uma despesa maior. Quando o atual aterro não 

tiver mais condições de receber lixo vão colocar a culpa no prefeito novamente? Todos 

possuem as suas responsabilidades. Não me esquivo de minha responsabilidade. Voltando 

ao assunto das lagoas, é certo que temos a possibilidade de deixar para a próxima 

administração a possibilidade de manter a limpeza periódica. É certo que temos a certeza de 



deixar um equipamento pronto para a próxima administração. Também é certo que a 

administração não gastará mais com esse tipo de despesa. O legado desse empréstimo é 

esse, ou seja, futuramente não haverá a necessidade de gastar novamente com esse tipo de 

tratamento. Por esses motivos defendo esse projeto. Não quero falar de SAAE ou SABESP. 

Quero falar de números e o porquê dos mesmos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Seja muito bem 

vindo Robertinho. Venho a esta tribuna para falar sobre um projeto de muita importância. 

Ouvi atentamente as palavras de cada vereador que me antecedeu. Não posso compactuar 

com alguns pensamentos como engessar o SAAE por conta da SABESP. Não estava 

legislando há 10 ou 15 anos atrás. A preocupação é necessária. Caso ficar pensando que a 

Prefeitura possui uma dívida com a SABESP, acredito que o Executivo vai engessar. É uma 

dívida, mas os serviços serão de qualidade. Defendo esse projeto porque é necessário. A 

maioria dos vereadores marcou presença nas lagoas de tratamento. Os técnicos do SAAE 

esclareceram todas as dúvidas e falaram a respeito da importância da obra. Graças a Deus 

vivemos em uma democracia. Que graça teria se todos os 10 vereadores pensassem igual? 

Cada um tem sua responsabilidade, pois fomos eleitos pelo povo. Devemos lutar, discutir e 

debater todos os projetos. Por conta de todas as explanações observamos as necessidades. 

Não posso aceitar algumas situações em relação ao engessamento do SAAE por conta de 

uma dívida. Devemos lutar na busca de mais recursos para a nossa cidade. Esse 

investimento trará máquinas e equipamentos que perdurarão por 20 anos. Quanto as 

palavras do Dr. Rafael, digo que ele não manda em minha pessoa. É muito fácil chegar aqui 

com dezenas de papeis e informações para fazer política, jogo e encenação. Estou à 

disposição do senhor. Peço o voto favorável de cada vereador. É uma votação difícil, mas 

todos possuem responsabilidade nesta Casa. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos 5 votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva, Marisol de Fatima Garcia Raposo, 

Luis hermínio Nicolai e Elisabeth Donizete Manoel, vistas da presente matéria. Não 

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

única votação o Projeto de Lei 40/2018. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio Nicolai, César Augusto da Silva e Elisabeth 

Donizete Manoel. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Devemos dar satisfação a quem nos coloca nesta Casa. Gostaria de dizer aos 

meus eleitores e a toda população itapirense que mais uma vez o líder do prefeito vem aqui 

e diz o que somente acha, não explicando os números apresentados. Certamente a conta de 

água refletirá no bolso da população. Temos que passar para a população a incompetência 

de uma administração e a subserviência desta Casa de Leis. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Votei contra porque estou 

representando o povo itapirense. Sou contra a má gestão do prefeito. Ele perdoou uma 

dívida de 1,8 milhões de uma servidora... Abram o olho porque tem vereador do passado e 

do presente corrente atrás de dinheiro no valor de 531 mil reais para ressarcir... Caso vocês 

fossem tão atentos às dívidas da Prefeitura, acredito que correriam atrás de benefícios para 

os funcionários públicos municipais. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Votei sim por entender da necessidade e 

da grande importância de se manter a qualidade de vida, a saúde pública e o progresso de 



nossa cidade. É inadmissível você engessar o serviço público. Não posso. Eu justifico para 

meus eleitores que votei com a minha consciência e com minha responsabilidade como 

vereadora. Vou fiscalizar cada detalhe. Não cabe somente a mim fiscalizar, mas também a 

todos os vereadores. O meu voto foi sim para o compromisso para com o povo de Itapira. 

Obrigada.” A seguir, a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL diz o 

seguinte: “A senhora é uma decepção.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Venceu a maioria e acho isso democrático. Quero deixar um 

ponto para que todos saibam. Para se fazer três lagoas novas três quilômetros abaixo das 

atuais ficaria em torno de 1,5 milhões. Por que gastar 4 milhões para se limpar uma coisa 

antiga, sendo que com um terço desse valor dá para construir 3 novas lagoas? Vale lembrar 

que é uma promessa do prefeito. Lamento muito, mas aceito porque a maioria venceu. 

Somente não quero que o povo de Itapira pague por isso em um futuro próximo. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Votei favorável pelo 

bem de nossa cidade. Vamos adquirir caminhões e diversos equipamentos para a cidade. 

Com esses equipamentos vamos fazer as melhorias necessárias na Estação de Tratamento 

de Esgoto de nossa cidade. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00240/2018.- 

Voto de Congratulação com o Padre itapirense Donisete Aparecido Vitório, pelo 

lançamento do livro "Onde já se Viu?, ocorrido recentemente. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite 

a todos. Fiquei muito feliz de ver você, Donizete. Acompanhei boa parte de sua juventude. 

Morei na mesma cidade que você morou. Sua mãe cuidava de mim mesmo estando doente. 

Fazia almoço e janta. Para mim é um orgulho ver você nesta Casa de Leis. Seu pai 

trabalhou comigo mais de 40 anos. Conhecemo-nos desde a época em que trabalhávamos 

na empresa Ypê. Tínhamos uma enorme amizade. Quero dizer, Donizete, que estou muito 

feliz pela sua presença. Que Deus lhe abençoe e você siga seu caminho. Você é muito 

inteligente. Quero parabenizar o vereador Carlinhos pela iniciativa. Peço desculpa, 

Donizete, por fazer você esperar todo esse tempo para ser homenageado nesta Casa. Não 

sabia que a discussão do projeto anterior se prolongaria tanto. Parabéns e que Deus lhe 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 240/2018. Aprovado por 

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

“É uma alegria recebê-lo nesta noite. Parabéns. Desejo muito sucesso nessa caminhada. 

Itapira se sente muito lisonjeada. Parabéns pelo trabalho à frente da igreja católica. 

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

noite a todos. Fico extremamente feliz por fazer parte desta legislatura e por participar desta 

votação. É uma justa homenagem. Tenho Donizete em meu nome em homenagem ao padre 

Donizete da Diocese de Tambaú. Graças a Deus a minha mãe colocou esse sobrenome. 

Parabéns e que Deus lhe dê saúde e muito sucesso. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Também gostaria de deixar meus parabéns. Esta presidência gostaria de 

congratular com o senhor primeiramente pelo fato de evangelizar. Se é uma coisa que o 

nosso mundo está precisando nos dias atuais é a palavra de Deus. Parabéns por levar aquilo 

que somente trás o bem para todos. Levar o nome de nossa cidade para outros lugares é 



algo mais engrandecedor ainda. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho 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.  


