ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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 primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS
HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os que se
fazem presentes em nome do André Siqueira. De forma muito rápida vou fazer uso da
palavra. Acredito que cinco minutos não são suficientes. Quando entrei pela primeira vez
nesta Casa como vereador me deparei com as contas do Barros Munhoz de 3 anos passados.
Todas elas estavam rejeitadas pelo Tribunal de Contas. As contas possuíam muitas
ressalvas. O que aconteceu? Tínhamos acabado de assumir e tinha pouco conhecimento
sobre o assunto. Para a nossa surpresa, mesmo todas as contas estando reprovadas,
necessitava-se de 7 votos para rejeitá-la. Naquela época tivemos apenas 5 votos. Isso
resultou na aprovação de todas as contas nesta Casa de Leis. É um absurdo. Seria a contra
mão da história. Caso existisse uma paz dentro da Câmara Municipal ou talvez um caminho
de compreensão, tudo bem. Era perseguição política. O que acontece? O meu irmão está
nos jornais e tudo mais. Toda nossa família passou por muitas dificuldades. Mesmo com as
contas sendo aprovadas diretamente, ele teve três contas com apontamentos, ou seja,
algumas coisas não foram dentro da lei, mas poderiam ser aprovadas. Para a nossa surpresa
as contas foram rejeitadas. Por conta disso a vida dele virou um inferno e tudo mais. O que
quero deixar bem claro é que já conversei com o presidente desta Casa e antes que
aconteça... É uma forma de ninguém falar no futuro que seria perseguição política. Os
vereadores devem aprender a fazer o bem para o povo de Itapira e não picuinha política. O
Toninho já conseguiu reverter duas contas. Saiu nos jornais que o Tribunal de Justiça não
acatou o recurso da Câmara Municipal. Existe apenas uma conta com apontamentos. Ela
também foi rejeitada por esta Casa. Os valores estão invertidos. Todos sabem que faço
parte da Comissão de Finanças. Não sei o porquê as contas do prefeito Paganini ainda não
foram encaminhadas para a Comissão de Finanças. Dependendo do que acontecer neste
plenário não me venham falar que o Mino Nicolai está com perseguição. Vamos ver como
as contas do Paganini estão. Vamos ver se as contas vão vir rejeitadas ou aprovadas. Caso
ela vier rejeitada, acredito que deve ficar rejeitada. Não adianta os vereadores aprovarem a
conta. Se ela vier aprovada com ressalvas, que se faça a mesma justiça nesta Casa de Leis.
Todos os vereadores devem ter consciência sobre o assunto. É uma forma de evitarmos
brigas e discussões. Caso isso não acontecer nesta Casa, acredito que vamos à justiça para
saber os motivos pelos quais aprovaram as contas do Paganini e rejeitaram as contas de
meu irmão. Devemos analisar a situação. Tomando a base no que foi feito para o Toninho
Bellini, acredito que devemos seguir o mesmo caminho. Não vou discutir o assunto.
Dependendo da forma que vier até esta Casa de Leis, espero que seja feita a justiça. O povo

de Itapira deve saber que estamos votando pelo certo. Obrigado.” A seguir, faz uso da
palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a
todos. Quero cumprimentar o público presente nas pessoas da Dona Luzia, do Chico e da
Maísa. Tenho uma boa notícia para o povo itapirense. Tinha até mesmo falado sobre o ato
do Governador Marcio França. Ele fez o primeiro Programa Estadual de Apoio aos
municípios através de ações públicas em defesa dos animais domésticos. Quando fiquei
sabendo, Maísa, corri e já comuniquei diretamente o prefeito. Aqui está a cópia do envio
sobre a adesão do programa. O nosso município vai aderir o Selo Pet. Através dessa
situação, acredito que vamos conseguir resolver quase que 100% dos problemas
relacionados aos animais abandonados. Quem não ama os animais, acredito que não ama a
si próprio. Essa é a minha opinião. Vou abrir aspas sobre o que o governador disse: “Daqui
para frente teremos uma Secretaria, telefone, veículos, polícia e tudo que existe em prol da
defesa dos animais. Quem sabe São Paulo não orienta todo o Brasil a fazer igual pela vida
dos animais, especialmente esses que vivem conosco.” Esse programa, Maísa, vai
incentivar todos os municípios a aderir a situação. Teremos o programa de castração e
microchipagem de todos os animais. Esse Selo Pet quer dizer que o município respeita os
animais e tem o maior carinho e admiração por eles. Essa situação é um avanço. Itapira está
saindo na frente em defesa dos animais. Sou uma vereadora atuante que trabalha em favor
do povo. Somente existe uma maneira de ser criticada. Sabem qual? É você não fazer nada.
Não é o meu perfil. É muito pelo contrário, pois sou uma vereadora atuante que realmente
trabalha para o povo de Itapira. Fico muito feliz com essa situação, pois o prefeito acatou a
situação rapidamente. Devemos conscientizar a população sobre os cuidados para com os
animais. Devemos cuidar de nossos animais. Obrigada pela atenção de todos.” A seguir, faz
uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a
todos. Hoje venho a esta tribuna para questionar como fica a segurança da estrada de
Eleutério. Tive a oportunidade no ano de 2017 de ir ao Palácio dos Bandeirantes protocolar
no gabinete do Barros Munhoz uma solicitação que visa melhorias no trevo da entrada dos
bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Infelizmente até a presente data não recebi
nenhuma resposta. Parece que ele está ignorando o meu pedido. É um pedido vindo da
população que reside nesses bairros mais afastados do centro de Itapira. Muitas pessoas
passam todos os dias por aqueles trevos de entrada. Peço para que os vereadores da situação
analisem o meu pedido. Uma entrada com maior segurança deve ser construída nesses
bairros. Hoje recebi um telefonema e algumas fotos sobre a situação do transporte de
Itapira. Quero deixar um tempo para o líder do prefeito explicar a situação. Lembro-me que
Itapira foi contemplada com duas ambulâncias, mas não sei onde as mesmas estão alocadas.
O pessoal está necessitando desse tipo de transporte. (A seguir, a vereadora reproduz um
vídeo através de seu aparelho celular.) Essas são algumas das reclamações que recebo
diariamente. A moça disse que a ambulância estava toda enferrujada em seu interior.
Algumas pessoas tiveram que pegar colchão de suas casas para colocar nas ambulâncias. É
uma situação muito complicada. Peço para que o líder do prefeito analise a situação. O
povo merece respeito. Não sou de pedir desculpas quando estou com a razão. Obrigada.” A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a
todos. Vou ler um breve relato. Diz respeito ao que saiu no Jornal Oficial de Itapira no dia
29 de dezembro de 2017. Fala sobre uma reunião do Conselho Municipal de Previdência

onde a presidente, Sra. Estercita, informou os presentes que a Prefeitura manifestou
intenção em parcelar os débitos previdenciários junto ao Fundo de Aposentadoria e Pensão
de Itapira referente a Contribuição Patronal dos períodos em atraso. Na mesma ata de
reunião ela apresentou a proposta de política de investimentos para o ano de 2018
enquadrada na Resolução 3922 de 2010 para aprovação e deliberação dos membros do
Conselho. O Conselho de Providência liberou e aprovou em ata a proposta por unanimidade
sugerida através da política de investimentos do Fundo Municipal de Aposentadoria e
Pensões para o exercício de 2018. Assinam a Estercita, a Iaeco, a Maria Angélica, a Raquel
e o Fernando Caporalli. Vamos ver a política de investimentos do Fundo Municipal de
Aposentadoria e Pensões para 2018. Observamos que quem encabeça a assinatura é o
prefeito municipal Paganini, sendo que não faz parte do Fundo. Queria saber da Estercita e
do prefeito Paganini. Isso aqui é crime. Por que é crime? Porque na mesma ata em que foi
falado que a Prefeitura não está fazendo a parte dela, ela coloca em votação a política de
investimento do Fundo de 2018 e quem encabeça, senhor presidente, é o Sr. José Natalino
Paganini. Alguém deverá explicar essas situações. A Estercita sendo presidente em uma ata
de reunião de deliberação e na mesma ata é falado que a Prefeitura está fazendo a parte
dela, acredito que alguma coisa está errada. O prefeito está mais errado ainda porque ele
não faz parte do Conselho. Gostaria que o Paganini se manifestasse em público, assim
como também a Estercita e demais integrantes do Conselho. Isso é o maior absurdo para os
servidores públicos de Itapira. Foi mostrado na última semana um déficit de quase 93
milhões e estamos vendo uma ata desse tipo no jornal de Itapira. Os servidores municipais
devem cobrar melhores explicações. Caso esta Câmara não pedir uma auditoria sobre o
assunto, acredito que estamos sendo coniventes com a situação. Devemos solicitar uma
análise profunda dentro do Fundo. Não podemos fechar os olhos em relação a esse absurdo.
Isso aqui é dar oportunidade para a Prefeitura ditar as normas de investimento e não pagar a
parte dela. Isso é crime. Se a Prefeitura não paga, o Fundo deve retirar dinheiro de
investimento para cobrir os próprios gastos. Quem pagará a conta são os próprios
servidores municipais. Vamos fazer uma auditoria no Fundo Municipal de Itapira.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Boa noite a todos. Em nome da Maísa e do Alair cumprimento a todos os
presentes. Queria cumprimentar o ex-vereador Marquinhos. Primeiramente queria dizer que
hoje é a última sessão antes do recesso parlamentar. Queria deixar meus parabéns a todos
os colegas vereadores pelo semestre legislativo, assim como também para todos os
funcionários sobre todo trabalho elencado durante esses meses. Esta Casa tem uma enorme
dependência dos funcionários. Todos estão de parabéns. Vou fazer algumas ponderações
bem rápidas sobre alguns assuntos discutidos. Em relação a ata em que o prefeito assinou, o
Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões não é uma autarquia, ou seja, ele faz parte do
município. Acredito que nessa deliberação o prefeito tem que assinar essas atas porque ele
é o chefe do Executivo. Ele faz parte do Executivo. É diferente do SAAE que é uma
autarquia autônoma do município. Espero que o Fundo, em um futuro próximo, também
possa se transformar em uma autarquia... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael
Donizete Lopes: O entendimento, Dr. Maurício, é que perante o que está escrito é que são
2 CNPJs separados. Se fosse uma extensão do Executivo você usaria o CNPJ e o logotipo
da Prefeitura. Sendo 2 CNPJs diferentes, acredito que necessita-se de uma melhor

avaliação. Faço uma pergunta: Gostaria de saber da Estercita como ela recebia o salário de
aposentada e o salário de Secretária de Governo... Continuando o orador: Houve um
apontamento. O Fundo não pode processar a própria Prefeitura. O Fundo não é um ente
separado da Prefeitura. Não tem como você se auto processar. É uma situação verídica.
Qualquer pessoa pode fazer essa verificação. O Fundo faz parte como uma Secretaria do
município. São somente essas ponderações. Deve ser analisado antes de julgarmos a
situação. O vereador Mino falou uma situação e gostaria de lembrar que também fiz parte
da última legislatura. Não posso deixar de me manifestar. Queria recordar, vereador, que
em 2005 as contas do Toninho Bellini também vieram rejeitadas pelo Tribunal de Contas.
Elas foram invertidas nesta Câmara. Seria a mesma loucura que aconteceu com o Barros
Munhoz. Então, não dá para termos dois pesos e duas medidas nesse sentido. Quando o
senhor falou dos bens bloqueados fui analisar a situação. Esses bens não estão bloqueados
por conta das contas rejeitadas ou aprovadas, mas sim por outros processos que tramitam na
justiça comum. Não vou entrar nesse mérito porque não quero discutir sobre política. Não
vamos remoer coisas passadas porque não é o caso. Queria dizer que esta Câmara teve um
posicionamento e que as contas não geraram bloqueio. Cabe a Câmara fazer o julgamento
dela como aconteceu nas contas anteriores. Esta Casa está presente para fazer os
julgamentos cabíveis. Faz parte do Poder Legislativo essa situação. Portanto, não são
absurdos, mas sim situações que acontecem na Câmara Municipal. 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 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de Julho de 2018. DESPACHO:
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 24ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Julho de 2018. DESPACHO: APROVADA
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 3º) Parecer TC 002539/026/15.Contas anuais da Prefeitura Municipal de Itapira - Exercício 2015. Acompanham 2 (dois)
anexos e o Acessório 1 - expediente Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Parecer do TCESP, o Sr.
Presidente passa a leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 70/2018.- Ao Projeto de Lei
Complementar nº 14/2018. 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 Complementar nº 14/2018, de autoria
do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta três cargos efetivos de Operador de ETA-ER
no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira - SAAE”, após minudentes e acurados
estudos, acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação, eis que inexiste
óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 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
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº.
71/2018.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2018. 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 ao Projeto de Lei
Complementar nº 15/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira, instituído pela Lei
Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, e dá outras providências”, após
minudentes e acurados estudos, acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua
tramitação, registrando porém, o voto vencido do Vereador Rafael Donizete Lopes, eis que
inexiste óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. A seguir,
pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de
ser discutida e votada. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE
LOPES: “Gostaria de deixar registrado que existe um ofício especial endereçado a vossa
excelência. Seria o Requerimento nº 265/2018 que solicita informações junto a presidência
da Casa sobre os motivos da não convocação da Audiência Pública para o debate e revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico para os próximos 20 anos. Gostaria que vossa
excelência se manifestasse, uma vez que quando foi discutida a taxa de lixo vossa
excelência, de plano, sem consultar o plenário, convocou uma audiência pública para
discutir o assunto. Um assunto tão complexo e delicado, em minha opinião, merece mais
atenção do presidente e deste Poder Legislativo. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 72/2018.- Ao Projeto de Lei nº
41/2018. RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- As Comissões de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e
Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria dos nobres Vereadores
Maurício Cassimiro de Lima e Carlos Alberto Sartori, que "Excepciona desdobros em
condições e prazos que menciona", bem como à Emenda Aditiva nº 01/2018 de autoria do
Vereador Luis Hermínio Nicolai, após minudentes e acurados estudos, acordaram por
exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação, eis que inexiste óbice de qualquer
natureza que lhe inquine a tramitação. 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 17 de
Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 73/2018.Ao Projeto de Lei nº 43/2018. RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- As Comissões de
Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 43/2018, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$

4.000.000,00 no SAAE", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer
favorável, registrando porém, o voto vencido dos Vereadores Rafael Donisete Lopes e Luis
Hermínio Nicolai, 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 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 8º) PARECER nº. 74/2018.- Ao Projeto de Lei nº 43/2018. RELATOR: Luis
Hermínio Nicolai.- A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e
Assistência Social, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei
nº 43/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$ 4.000.000,00 no SAAE", após minudentes e acurados entende que
no aspecto legal o projeto procede, mas no aspecto financeiro acordou por exarar
PARECER DESFAVORÁVEL, com o voto vencido da Vereadora Professora Marisol.
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 17 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. 9º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00235/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Décio
Pelizzer. Autoria. Dirceu de Oliveira. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00236/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Maria.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00237/2018.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Maria Trindade dos Santos Gregório. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00238/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Irineu Puggina.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2018.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Maria Monteiro de Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00240/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Antônio da Silva.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00241/2018.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Alexandre Laurindo dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00242/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jesus Paradello.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2018.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Anésia Bologna de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00244/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Emerson Aparecido
Buzana. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00245/2018.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Bento Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00246/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Fernando Búbula,
mais conhecido por Tuta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00247/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lúcia Helena Lucas. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00248/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce
Molinari Rogério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00249/2018.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Beraldo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00250/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo Gomes da
Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00251/2018.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes dos Santos. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00252/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Benedito Donizete Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº.

00253/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Teresa Cipriano Santos. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2018.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Joaquim de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00255/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Sartorelli. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Donizete Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00257/2018.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. João Batista de Paula. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00258/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Barbosa
Vergínio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00259/2018.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Walter Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00260/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Donizete Martins.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 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. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL
DONIZETE LOPES: “Sou solidário a todos familiares de entes queridos que faleceram,
mas gostaria de deixar registrado os meus pêsames direcionados aos familiares do Sr. Décio
Pelizer. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos do Sr. Décio. Obrigado.” A
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também deixo meus
pêsames aos familiares do Décio. Era uma pessoa muito querida em nossa cidade. Sempre
trabalhou com serviços pesados. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos.
Com toda certeza vai fazer muita falta entre nós. Obrigado.” 35º) Requerimento nº.
00250/2018.- Voto de Congratulação com a ex Primeira Dama do município, Sra. Marlene
Ap. de Oliveira Moro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de
julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00251/2018.- Voto de
Congratulação com a Sra. Cinira Campanini Passarella, pelo transcurso de seu aniversário

de nascimento celebrado dia 04 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00252/2018.Voto de Congratulação com a Sra. Mercedes Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Requerimento nº.
00253/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Wilma Marcatti Gattei, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento nº.
00254/2018.- Voto de Congratulação com o ex-presidente da Acei, Sr. José Aparecido da
Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 40º) Requerimento nº. 00255/2018.- Voto de Congratulação com o Vice
Prefeito Municipal Firmino Sanchez Filho, pelo transcurso do seu aniversário de
nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00256/2018.Voto de Congratulação com a Sra. Marialice Brandão Pereira de Souza, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento celebrado dia 06 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Requerimento nº.
00257/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Angela Maria Storari de Melo, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de julho. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º)
Requerimento nº. 00258/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Flora Leitão,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 10 de julho. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º)
Requerimento nº. 00259/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Loide Rodrigues
Toledo, pelo transcurso de seu 95º aniversário de nascimento, celebrado dia 14 de julho.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 45º) Requerimento nº. 00260/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria
Lúcia Bagatella Brada, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15
de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00261/2018.- Voto de
Congratulação com o estimado casal Sr. Luís Andreoli e Sra. Marilena Martins Andreoli,
pelas comemorações de Bodas de Ouro, celebrada recentemente. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio

Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 47º)
Requerimento nº. 00262/2018.- Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários do
Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, eleita pela terceira vez consecutiva empresa
farmacêutica destaque em inovação. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00263/2018.Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Governo, solicitando informações
quanto ao funcionamento da Internet Gratuita no Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º)
Requerimento nº. 00264/2018.- Voto de Congratulação com o ex-vereador Sr. Marcos
Paulo da Silva, pelo recente registro no CRECI - Conselho Regional de Corretores de
Imóveis. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00265/2018.Requer do Sr. Presidente da Mesa Diretora 2017/2018, informações sobre os motivos da
não convocação de audiência pública para debate da revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município para os próximos 20 anos. Autoria. Rafael Donizete
Lopes. Beth Manoel A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de
Lima - Presidente. 51º) Indicação nº. 00237/2018.- Sugere estudos para dotar-se de
iluminação pública o Condomínio Nenê Cega. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO:
AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Indicação nº. 00238/2018.- Sugere
reforma ou substituição da passarela que interliga os bairros Della Rocha e Flávio Zacchi.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 53º) Indicação nº. 00239/2018.- Sugere estudos objetivando a implantação de
mão única de direção bem como a referida sinalização na Rua Antônio Papaleo, bairro Boa
Vista. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 54º) Indicação nº. 00240/2018.- Sugere estudos para construção de refeitório
no Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) Indicação nº. 00241/2018.- Sugere mutirão
de limpeza nos Cemitérios Municipais da Saudade e da Paz. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) Indicação nº.
00242/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretário de Defesa Social, estudos para
implantação de posto fixo da Guarda Municipal no Parque "Juca Mulato". Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 57º)
Indicação nº. 00243/2018.- Sugere a pavimentação asfáltica da Rua Nhambiquara de Tupã

e ruas adjacentes. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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: 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 Complementar nº 0014/2018.- Aumenta três cargos
efetivos de Operador de ETA-ER no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira SAAE. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso
da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº
14/2018. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o
vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca
em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 14/2018. Aprovado em segunda
votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de
Lei Complementar nº 0015/2018.- Dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Itapira, instituído pela Lei Complementar nº 5.205, de 13 de
dezembro de 2013, e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei Complementar nº 15/2018. Aprovado em primeira votação por
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
Complementar nº 15/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0041/2018 e Emenda Aditiva
nº 01/2018.- Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autoria:
Maurício Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei
nº 41/2018. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr.
Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2018. Aprovada 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 41/2018.
Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em
segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2018. Aprovada em segunda votação por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 41/2018 E EMENDA ADITIVA Nº
01/2018. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de
Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0043/2018.- Autoriza a
abertura de crédito especial no valor de R$ 4.000.000,00 no SAAE. Autoria: José Natalino
Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES:
“Boa noite a todos novamente. Tivemos uma discussão há algumas semanas sobre o projeto
que gerou a lei nº 5.706 de 2018. Está relacionado ao Desenvolve São Paulo, onde
disponibilizou um financiamento de 4 milhões. Gostaria imensamente e vejo a necessidade
de discutirmos. Isso se deve porque acabamos de aprovar o Plano de Revisão de
Saneamento Básico, na qual consta 3 livros resumindo os dados. Por que estou falando
isso? O presente faz parte da aprovação da matéria. Fala que foi feita uma audiência pública
e o que aprovamos consta o seguinte: “Ações de curto prazo: Plano Municipal de
Saneamento Básico de Itapira; Programa: Esgotamento Sanitário; Ação: Dragagem e
desidratação de lodo das 4 lagoas de decantação da ETE de Itapira. Objetivo Geral:
Garantir atendimento da Demanda e promover a melhoria da qualidade na prestação de
serviços de esgotamento sanitário. Executar a dragagem e a desidratação do lodo
proveniente das 4 lagoas de decantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Itapira,
manutenção do sistema de tratamento de esgoto, melhoria da eficiência do efluente da
estação de tratamento.” Isso aqui era a mensagem que o prefeito mandou naquele projeto
que fora aprovado em relação aos 4 milhões na semana passada. Responsável pelo plano de
saneamento básico: SAAE de Itapira. Implementação a curto prazo: Custos: 2.200.000,00.
Isso aqui está assinado pelo presidente do SAAE. Ocorreu uma audiência pública na qual a
Câmara foi convidada. Veio um ofício para todos os vereadores participarem. O orçado
aprovado por esta Casa de Leis é R$ 2.200.000,00 para fazer o mesmo serviço que alguns
vereadores aprovaram na semana passada. Existe uma diferença de quase 100% em relação
aos valores. Temos a fala do presidente desta Casa alegando que esse projeto está orçado na
possibilidade de 4 milhões, mas deve possuir um recuo de estimativa de 3 milhões.
Devemos fazer uma ampla discussão. O Dr. Maurício falou: “Com a limpeza das 4 lagoas o
valor chegará a quase 4 milhões.” Contradiz o próprio SAAE que é o responsável. O
presidente Maurício disse o seguinte: “Com a limpeza das 4 lagoas o valor chegará a quase
4 milhões. Desse modo, vamos gastar 4 milhões de dinheiro público, sendo que daqui há
alguns anos teremos que gastar novamente e assim sucessivamente.” Devemos analisar a
situação. Essa audiência pública antecedeu até mesmo a assinatura do prefeito municipal. O
projeto foi enviado no dia 12 e a audiência pública foi realizada no dia 13. Assinam o
projeto o Zé Alair, Secretário de Meio Ambiente, o Lucas Gardinalli, presidente do SAAE,
o Matheus Vladimir Barboza, Secretário de Obras e muitas outras pessoas. Até mesmo o
Léo participou da audiência pública. Perguntei para você e você confirmou. Foram
aprovados 4 milhões para as 4 lagoas. Existe uma discrepância de R$ 1.800.000,00. Mesmo
o valor chegando a 3 milhões, podemos dizer que existe uma enorme diferença de R$
800.000,00. Podem dizer que essa diferença é para comprar material permanente, mas caso
não usarem vai acabar guardado em algum lugar. Basta uma pessoa comprar um carro zero
quilômetro e colocar na garagem. O que vai acontecer caso o carro ficar guardado um ano?
Vai ser necessário pagar a revisão. A concessionária não vai fazer de graça. Será que o
material permanente não necessitará de nenhum tipo de revisão? O que mais me preocupa é

isso aqui. Fiz uma matéria no último final de semana questionando: Como um prefeito pode
pedir uma autorização para a Câmara Municipal no valor de 4 milhões sendo que um dia
depois o valor orçado no Plano Municipal de Saneamento diz que o valor está em 2 milhões
e 200 mil reais? Muitas pessoas marcaram presença na audiência pública. É importante a
realização de audiência pública? Sim. Quem votar favorável a essa situação será cobrado.
Peço a atenção dos 10 vereadores. Na página 30 do relatório consta o valor de R$
2.200.00,00. Caso todos analisarem a mensagem do projeto que visa a contratação do
Desenvolve São Paulo Operações de Crédito verão que é o mesmo valor de R$ 2.200.00,00.
Devem explicar essa discrepância de valores, o porquê não seguiram a audiência pública e
tudo mais. Quem aprovar essa liberação de crédito certamente deverá prestar melhores
esclarecimentos junto aos eleitores. São 4 lagoas e o que se fala no papel está escrito na
mensagem do prefeito. Não quero que a população pague esse financiamento na conta de
água. O mínimo de água era de R$ 10,00. Nos dias atuais está em torno de R$ 33,10. São
quase 215% de reajuste. O orçamento do SAAE era de 11 milhões e saltou para 24 milhões.
Continuo falando o que defendi na semana passada, ou seja, o SAAE poderia fazer esse
tipo de serviço com recursos próprios. Não me venham falar que é uma pequena diferença.
Não é. Outra coisa é a Prefeitura querer cobrar a taxa de lixo para fazer o aterro sanitário.
Esse valor poderia custear em 60% a construção de um novo aterro sanitário. Taxa de lixo
não admito. Não adianta fazermos justiça para não cobrarem a taxa de lixo e agora aprovar
esse empréstimo para depois a população pagar através de sua conta de água. Isso não pode
acontecer. O povo deverá pagar essa conta. Voto contra e deixo a bancada livre para votar
como quiser. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Observei atentamente a fala do nobre
vereador Rafael e discordo em praticamente todo discurso. A minha primeira discórdia que
ocorreu em relação ao seu discurso é quando ele fala sobre um serviço 100% de esgoto em
nossa cidade com automóvel. Com todo respeito ao senhor, Rafael, mas não posso acreditar
nisso. Na verdade não posso acreditar que você ainda quer continuar engessando o SAAE.
Não posso acreditar que essa verba disponibilizada através de um programa do Estado deve
ser deixada de lado. O senhor fala muito bem sobre o Plano de Saneamento Básico em
nossa cidade, mas digo que o senhor também não compareceu. Não me venha dizer que o
senhor não sabia, pois foi divulgado amplamente em nossa cidade. O meu ponto de vista
continua o mesmo. É um projeto de extrema importância que foi aprovado na última
semana. Continua sendo um projeto onde Itapira será privilegiada. A minha posição é essa.
Não posso aceitar que o SAAE fique engessado por conta de assuntos políticos e
divergências politicas. Quero que Itapira se desenvolva e progrida. Quanto as lagoas que
receberão as melhorias, digo que é um projeto de ordem permanente. Esse projeto ficará em
torno de 3 milhões. Vale ressaltar que na tomada de preços o preço vai cair. Peço o apoio
de todos os vereadores. Estamos nesta Casa para fazer a diferença em nossa cidade...
Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Acabei conversando
com o Lucas e quando se falou nesses 2 milhões, digo que era uma previsão para a limpeza
de apenas duas lagoas. Os custos da limpeza de cada lagoa chegaria em torno de 1 milhão
de reais. Com a oportunidade do financiamento que surgiu com o Desenvolve São Paulo,
veio a oportunidade de se criar um dispositivo de ordem permanente para o município, no
qual evitará que os próximos prefeitos gastem esses valores novamente. Obrigado...

Continuando o orador: Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora
Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao
Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Gostaria de ler mais uma vez, pois acho que algum
vereador está com cera nos ouvidos. Vou ler outra vez: “Objetivo Geral: Dois milhões e
duzentos assinados pelo SAAE. Executar a dragagem e a desidratação de lodo proveniente
das 4 lagoas de decantação da ETE.” Gostaria que explicassem, pois aqui está falando de 4
lagoas e não de apenas 2 lagoas. O dinheiro é o mesmo. Explica para mim o seguinte: Duas
lagoas é uma coisa e 4 lagoas é outra. Alguém faltou na aula de matemática na infância.
Quatro é maior que dois... Continuando a oradora: Quero falar mais uma vez. O SAAE
não é nosso. O dinheiro que foi pago para a Sabesp deixou de existir, sendo que até hoje
ninguém explica onde foi parar. Quero dizer que é contraditório o que o Rafael disse. Sou
contra porque todos vão pagar essa dívida de 4 milhões. Se estamos a favor do povo,
acredito que deveríamos estar votando contrário. Fica o meu pedido direcionado aos 10
vereadores. Vamos votar contrário a esse projeto. Quem vai pagar o pato é a população.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:
“Boa noite a todos. Desde as nossas discussões nas Comissões, queria deixar bem claro o
seguinte: Já sabemos que possuímos problemas relacionados ao aterro sanitário, além desse
empréstimo. Sabemos que caso nada for feito temos a certeza que em um futuro próximo
não teremos lagoas ou até mesmo aterros sanitários. Tudo vai se deteriorando. Somente
quero me atentar a uma palavra do Rafael. Há 6 anos pagávamos somente R$ 10,00 no
mínimo de água. Hoje pagamos R$ 30,00. Antes recebiam 11 milhões e agora recebem 24
milhões. A minha preocupação é que vamos emprestar 3 milhões, mas para pagarmos em
120 meses. Isso pula para quase 7 milhões de reais. Acho que era uma coisa desnecessária
nesse momento. Não quero vir até aqui para somente jogar pedra no prefeito Paganini. O
que me admira é um empréstimo realizado 60 dias antes das eleições para deputado e
presidente. Isso não cola mais. Sabemos que por trás disso existe um cheiro ruim. Não seria
pelo esgoto, mas sim pela maracutaia dos políticos. Não vou usar esses 10 minutos de fala.
O que me deixa angustiado é pagarmos esse empréstimo durante 12 anos. Caso o SAAE
não assumir o pagamento para a Sabesp, acredito que a Prefeitura deverá pagar. Algum dia
esses 13 milhões deverão ser pagos. Ninguém se atenta a isso. Um jurista disse que é muito
difícil a Sabesp voltar para Itapira. O que quero deixar bem claro é que não estamos aqui
para fazer aquela oposição chata. Por que fazer esse empréstimo nesse momento? Essa
dívida perdurará por muito tempo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete
Lopes: Vou falar abertamente para a população itapirense. Aprovamos nesta Casa,
senhores vereadores, esse Plano Municipal de Saneamento Básico. Em sua página 4 diz o
seguinte: “Serviços de resíduos Sólidos; A mesma análise não será realizada para os
serviços de resíduos sólidos de drenagem, pois esse serviço não possui arrecadação própria,
estando hoje unificados no IPTU da Prefeitura Municipal.” Os vereadores que defenderam
a criação da taxa de lixo aprovaram essa situação. Tudo o que falamos em audiência
pública, a Secretária assina falando que está embutido no IPTU. Está na página 4 do Plano
Municipal de Saneamento Básico que os 10 vereadores acabaram de aprovar. Marisol, você
votou a taxa de lixo. Reconsidere, pelo menos por isso aqui, pois está embutido no IPTU.
Foi passado um engano para os 10 vereadores. Isso aqui é uma vergonha para quem quis
implantar a taxa de lixo para o município. Obrigado... Continuando o orador: Quero

sempre deixar bem claro o meu modo de enxergar as coisas. Não concordo com essa
dívida. É um juros pequeno em longo prazo, mas o tempo é enorme. Quando vamos
aprender a não deixar dívidas para o próximo prefeito? Vamos ter filhos e netos. Comentei
isso com o vereador Maurício. Devemos começar a fazer a coisa certa. Estamos nesta Casa
para responder por quase 80 mil pessoas itapirenses. Deveríamos estar dando exemplo para
toda a nossa região. Quantos municípios aprovaram a taxa de lixo? A pessoa que não paga
a taxa de lixo vai para a dívida ativa do município. Caso a pessoa quiser tentar adquirir uma
casa pelo programa Minha Casa, Minha Visa, digo que não será possível. A pessoa que não
paga IPTU não consegue porque seu nome está na dívida ativa. Na época do Toninho
Bellini muitos acordos foram realizados a pedido do Ministério Público. É uma forma de
não prejudicar o contribuinte. É a realidade dos brasileiros nos dias atuais, ou seja, de cada
10 brasileiros 8 possuem seus nomes em dívida ativa. Muitos devem para o município.
Muitos estão endividados. Como vamos pegar mais 4 milhões emprestados? Temos muito
tempo para discutir sobre isso. Não quero ser uma oposição que somente discorda. Desde o
princípio disse que o momento da realização do empréstimo não é adequado. Essa dívida
vai passar para outros prefeitos. O futuro prefeito pode dizer que não fez esse tipo de dívida
e acabar não pagando. O que vai acontecer? Vai começar a mesma discussão política de
sempre. Devemos pensar para frente. Não sabemos o que pode acontecer com nosso país,
pois não sabemos quem será o presidente da República. Esse projeto vem exatamente no
momento em que o governador lançou sua candidatura. Caso ele não se eleger, acredito que
o próximo governador deverá pagar. Não quero prejudicar a administração e não quero ser
oposição burra. Sabemos da importância dessas lagoas, mas está sendo feito de forma
errônea. Não é o momento de executar esse tipo de empréstimo. O deputado está sempre
por cima e sempre massacrando. Ele sempre está humilhando aqueles que são contra ele.
Acredito que o empréstimo vai ser feito, mas não reclamem do que pode acontecer no
futuro. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO
DE LIMA: “Boa noite a todos. Praticamente é o mesmo projeto versado nesta Casa.
Apenas estamos trabalhando em relação a abertura de crédito que não havia sido prevista.
Quando se fala em vários tons, vou refutar um pouco. Temos hoje uma conferência muita
estrita em relação a conferência da lei nº 8.666. Os processos licitatórios estão amplamente
divulgados devido a problemática de nosso país. Podemos ver dia a dia o que está
acontecendo devido as enormes barganhas que aconteceram com algumas empresas. Então,
o país está tendo uma enorme lição em relação a isso. A justiça deve trabalhar em cima
disso. Acredito que não podemos ficar somente dentro do achômetro. Devemos ver o custo
benefício daquilo que está sendo discutido. Esses valores que estavam dentro do código que
foi votado por esta Casa versam em relação a limpeza. O que se propõe nesse momento é a
instalação de um posto de limpeza definitivo, no qual a Prefeitura não terá mais a
necessidade de passar por novas licitações para que outras empresas façam a limpeza das
lagoas. Estivemos in loco nas lagoas e podemos ver que as 4 estão supersaturadas. Foi dito
sobre a questão de veículo e tudo mais, mas analiso que se você não possui uma casa
própria e você está pagando aluguel todo santo mês, não é viável. Se você tem a
oportunidade de adquirir sua casa própria, automaticamente você deixa de pagar aluguel. É
o sonho de toda população. Faço uma similaridade nesse sentido. Quando falamos que
podemos adquirir uma estação de dragagem desse esgoto, acredito que é muito importante.

Adquirir uma estação de limpeza permanente das lagoas é muito mais viável do que ficar
licitando para que outras empresas façam a limpeza. Podemos ter os equipamentos e gerir a
situação. O vereador Mino falou em 120 meses. Caso analisarmos que cada lagoa tem a
necessidade de se fazer a limpeza a cada 3 ou 4 anos, acredito que essa situação é viável. O
que se propõe nos dias de hoje é que essa situação seja feita em ordem permanente. Foi
terminada a limpeza de uma lagoa? Tudo bem, pois vamos começar a limpeza de outra
lagoa. As nossas lagoas estão quase à beira do colapso. Todos os vereadores devem fazer
uma criteriosa análise em relação a situação. Respeito a opinião do Dr. Rafael e tudo mais.
Foi amplamente discutido nesta Casa a situação do lixo. É a mesma coisa. Todos querem
optar pela não terceirização de algumas coisas. Exemplo seria a merenda, transporte de
pacientes, etc. O que estava acontecendo nas lagoas de tratamento era uma terceirização.
De tempo em tempo haverá a necessidade de se fazer. Vamos adquirir um bem de ordem
fixa para o município. O próximo prefeito não precisará pensar na realização de uma nova
licitação para se fazer a limpeza das lagoas. Esta Casa já aprovou esse financiamento. O
que se discute no momento é a abertura de crédito. Inclusive, queria tecer uma crítica em
relação a quem enviou o projeto. Os dois projetos deveriam ter sido encaminhados juntos.
Como um foi aprovado, acredito que o outro também deveria ter sido aprovado. Eles não
deveriam ter vindo em tempos opostos. Quem organizou a vinda desses projetos acabou
falhando. Não podemos pensar exatamente no momento. Devemos pensar no futuro.
Haverá a mudança de prefeitos e tudo mais. Imaginem vocês caso não tivéssemos a estação
de tratamento de água. Como estaria a situação? Que bom seria não termos terceirizado
alguns setores de nossa municipalidade. Que bom seria entendermos que não estamos
fazendo uma nova terceirização. Apenas estamos trazendo um bem fixo. Minha opinião é
diversa dos companheiros que estiveram aqui, mas ela deve ser analisada por todos. faço
um apelo junto a vereadora Marisol que entendeu a importância do projeto. Espero que
também entenda esse outro ponto de vista exarado por nossa bancada. Logicamente que o
equilíbrio desta Câmara sempre deve prevalecer. Obviamente ninguém é soberano dentro
de sua verdade. A verdade é decidida entre todos. Espero que as minhas palavras de
convencimento possam ajudar os nobres vereadores a entenderem a real necessidade desse
projeto. Espero que entendam sobre a economicidade que vamos ter. Vamos tirar essa
estigma de terceirização de nosso município. Que bom seria caso não tivéssemos o lixo e a
merenda terceirizados. Tem coisas que ainda não são possíveis. Obrigado.” Não havendo
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Projeto de Lei nº 43/2018. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael
Donizete Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio
Nicolai. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Julho de
2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o
Requerimento nº 00265/2018.- Requer do Sr. Presidente da Mesa Diretora 2017/2018,
informações sobre os motivos da não convocação de audiência pública para debate da
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município para os próximos 20 anos.
Autoria: Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel DESPACHO: COM VISTAS AO
VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 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.

