ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 de março de 2019. Presidente: LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º
Secretário: ANTONIO MARANGONI NETO. 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 e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente o Vereador Sr.
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 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 a todos na pessoa
de meu amigo Wilson. Ele veio do município de São João da Boa Vista para trabalhar no
Cartório do Maurício. Agradeço a todos pela presença. Na última sessão solicitei vistas do
projeto de lei 12/2019. Ele faz referência ao empréstimo através do Desenvolve São Paulo.
Solicitei vistas da matéria porque o líder de nossa bancada não estava presente. Na ocasião
comentei a respeito do fato ocorrido. As coisas se distorcem e naquele momento não quis
entrar em detalhes com o Vereador Maurício. Volto a insistir que os 13 milhões que
sumiram da Prefeitura no ano de 2004... O Toninho acabou recorrendo na justiça. Todos os
itapirenses queriam o SAAE novamente. Com 20 dias de atuação em nossa cidade
acabaram montando um escritório somente em Campinas. Naquela época a água subiu de
R$ 9,00 para R$ 27,00. O que me admira é que cada um tem seu pensamento, mas o
Maurício disse que caso meu irmão não tivesse recorrido da situação nada disso tinha
acontecido. A venda do SAAE está dentro da lei e não questiono sobre essa situação. O que
gostaria de questionar é que o dinheiro sumiu. Não aceito essa conversa. A colocação do
Maurício é que caso meu irmão não tivesse recorrido a SABESP poderia estar aqui. Hoje o
prefeito Paganini está recorrendo e o Maurício disse que não é ele que vai pagar. Quem
pagaria essa situação seria o próximo prefeito. São situações idênticas. O meu irmão não
poderia chegar naquele dia pegando 16 milhões para pagar a conta, sendo que a mesma
estava na justiça. Caso o meu irmão fosse o prefeito nos dias atuais, acredito que ele
deveria pagar. Às vezes ficamos nos debatendo sobre o assunto, mas quem começou o
problema se chama Barros Munhoz. Foi ele que vendeu a autarquia naquela época e o
dinheiro acabou sumindo. Hoje temos em pauta um empréstimo de quase 5 milhões. Como
ficaria a situação caso o SAAE não estivesse em Itapira? Como seria feito esse
empréstimo? Vamos discutir esse assunto depois. Mais uma vez vamos autorizar um
financiamento incerto? É uma situação complicada. Quero ver o destino desses 4 milhões
de reais. Vale lembrar que na última prestação de contas o Bozzi disse que a Prefeitura
fechou com 22 milhões no azul. Não consigo entender. Não quero discutir esse assunto com
amigos desta Casa. Quero transmitir essa situação para o povo de Itapira. A população deve
julgar aquilo que penso. Não adianta ficarmos discutindo sobre esse assunto. Obrigado.” A
seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa
noite a todos. O Mino lembrou muito bem que a Prefeitura fechou no azul. Venho lembrar a
população que, mais uma vez, a creche Wilma Mituzaki foi roubada. Levaram as torneiras
e tudo mais. Houve falta de água e as crianças não puderam usar o banheiro. Causa-me uma

enorme estranheza essa situação. Por onde anda os nossos vigias? Quanto aos nossos
vigias, os mesmos não possuem nada que os protejam. É só mais um para correr dos
bandidos da cidade. Fico pensando o que o Marcelo Cézare deve estar fazendo nessas
horas. Ele deve ser uma pessoa com muitas boas intenções. Porém, o serviço não oferece
material adequado para esses profissionais. Agora que vi o Paulinho do Almoxarifado,
queria dizer que ontem participei da reunião das comissões e fiquei sabendo que o prefeito
está correndo atrás de auto escolas para fazer um bem bolado. Gostaria de deixar bem claro
que a bancada da oposição não é contra o projeto. Somos a favor de que as pessoas que
fazem o mesmo tipo de serviço também possam ganhar a mesma coisa. O pau que bate em
Chico, bate em Francisco. Você tem o mesmo valor em relação aos outros funcionários.
Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES:
“Boa noite a todos. Em nome do Zé Maria gostaria de cumprimentar todos os presentes.
Não gostaria de falar como vereador. Na data de hoje gostaria de falar como médico.
Acredito que como médico ainda tenho um pouco de moral nessa cidade. Aqui tem uma
matéria muito boa publicada no Jornal Tribuna de Itapira datada em 03 de março, senhor
Dirceu. “Dengue chega a 10 casos e vírus tipo 2 preocupa o município.” Tem uma bela
matéria relaciona a Josi Cipola. É uma pessoa que respeito muito. É muito competente no
que faz, além de ser referência regional. Pasmem, senhores vereadores. É um absurdo
discutirmos sobre a quantidade de casos, lembrando que já soma 13, e a piscina do lazer
estar na situação em que se encontra. É o maior foco de dengue da região central da cidade.
A maior parte dos casos se encontra no centro da cidade. Estamos indo na contramão em
relação àquilo que o município, como ente público, deveria fazer. A Josi está fazendo a
parte dela, mas o prefeito municipal não está fazendo a parte dele. É um absurdo. Jardim
Ivete e Jardim Raquel. São alguns bairros que possuem casos de dengue. Onde ficam esses
bairros? Ficam próximos ao lazer. Posso falar porque estive naquela localidade há alguns
meses. Pude ver a situação e, de momento, está pior ainda. O prefeito falou que vai fazer a
licitação para reformar o lazer. Talvez ele esteja esperando morrer mais alguém no
município para começar a obra. Acredito que ele tem gente o suficiente para, caso seja
necessário, esvaziar a piscina com alguns baldes. Caso ele quiser, ainda, pode jogar terra na
piscina momentaneamente. O que espero é que não joguem terra sobre alguém que faleceu
devido a dengue. É o maior foco de dengue constatado no centro da cidade. Falo como
médico. Não falo estou falando como vereador. A situação é grave. Não podemos aceitar
esse tipo de negligência em nossa cidade. Talvez seja a coisa mais urgente a ser feita. Não
quero chegar nesta Casa e alguém fazer voto de pesar para os entes e familiares das pessoas
que morrerem de dengue. É um assunto grave. Convido qualquer vereador para fiscalizar
aquela localidade. Não podemos ser coniventes com a situação. Não deveríamos, sequer,
falar sobre esse assunto nesta Casa. A administração deveria fazer a parte dela. Não estou
aqui como vereador da oposição. Estou nesta Casa como vereador eleito nas mesmas
condições que qualquer outro. A responsabilidade é de todos. Espero que a administração
tome as medidas cabíveis. Com dengue não se brinca. Ando com a cabeça erguida. No
passado várias pessoas morreram. Caso o Poder Público não fizer a parte dele, acredito que
não teremos nenhuma moral para cobrar outras pessoas em suas residências quanto ao
problema da dengue. Espero que tomem medidas emergências. Dirceu, espero que vossa
excelência repasse essas informações para o prefeito. Obrigado.” A seguir, faz uso da

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a
todos. Quero cumprimentar a todos na pessoa de meu amigo Wilson. Escutei atentamente
os colegas que me antecederam. Quero deixar bem claro que acredito nas palavras da
bíblia. Um versículo dela diz o seguinte: “Não há autoridade que não proceda de Deus.” Se
estamos aqui é porque Deus quis. Se temos o prefeito Paganini, é porque Deus quis que
fosse ele. Se temos nossos deputados, Deus permitiu. Quando tenho algum tempo
disponível, vale lembrar que trabalho em duas escolas, me dedico profundamente. Não sou
como algumas pessoas que possuem o tempo livre para voar em pensamentos e ideias. Não
gosto de perder meu tempo. Portanto, não estou preocupada se vou ser eleita ou reeleita no
futuro. Vivo o presente. Quando assumi a minha cadeira nesta Casa disse que trabalharia
arduamente em prol a população. Todos os dias em que acordo peço a Deus que me dê
forças para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Tenho certeza que estou fazendo o meu
melhor. Não tenho medo de projetos polêmicos. Sou uma vereadora que regaça as mangas e
coloca projetos polêmicos. Estou nesta Casa para fazer o meu serviço. Não fico com 'mi mi
mi' e se vou ser eleita ou não. O meu futuro a Deus pertence. Vivo o presente. Não estou
preocupada se vou ser eleita ou reeleita. Caso for a vontade do senhor estar novamente
nesta Casa, tudo bem. Caso contrário, tudo bem também. Tenho 27 anos de Prefeitura. Sou
professora desde 1992. Somente não consegui a minha aposentadoria porque não tenho
idade para isso. Concordo com as palavras do Mino, ou seja, quem vai julgar é a população
de Itapira. Acredito no trabalho e na dedicação. Gostaria de deixar uma dica. A deputada
esteve presente nesta Casa de Leis e não fui convidada. Sou uma pessoa política. Caso tiver
a oportunidade, com toda certeza vou tirar foto com o Bolsonaro ou com o Dória. Devemos
buscar recursos para Itapira. Não importa de onde vem a verba. Apenas devemos conseguir
melhorias para Itapira. Outro assunto que gostaria de abordar me deixa muito triste porque
o maior dirigente do Vasco da Gama foi-se embora. Que Deus receba o Eurico Miranda nas
portas do céu. Deixo meus pêsames a todos familiares e amigos do Eurico. Obrigada.” 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 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de Março de 2019. DESPACHO: COM
VISTAS AO VEREADOR SR. RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o
Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias
constantes do Expediente. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos
recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de fevereiro de 2019.
Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12
de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o
Sr. Presidente passa a leitura do Requerimentos de Licença. 3º) REQUERIMENTO Nº.
0035/2019.- Requer licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício
Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A
seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PSDB,
Sr. MAURO ALBERTO SARTORI MIRANDA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a

vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a
leitura das matérias constante do Expediente. 4º) Razões de Veto Total ao Autógrafo nº
07/2019 ao Projeto de Lei nº 73/2018, que Denomina Conjunto Habitacional e as vias
públicas que o compõem, na Vila de Eleutério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Razões de Veto, o Sr. Presidente passa à
leitura dos Projetos de Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0015/2019.- Em que o Sr.
José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Denomina Conjunto Habitacional e as vias públicas que o compõem, no Bairro de
Eleutério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo
mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 24/2019.- À Emenda
Modificativa nº 01/2019 ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2018. 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 à
Emenda Modificativa nº 01/2019 ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2018, de autoria
do Chefe do Poder Executivo, que "Cria gratificação especial para os motoristas que
possuem a CNH categoria (E) quando escalados em portaria para dirigir caminhões
pesados.", após minudentes e acurados estudos, acordaram pelo ADIAMENTO DA
PROPOSITURA por 15 (quinze) dias para melhores estudos. É este o parecer.
DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 25/2019.- Ao Projeto
de Lei nº 11/2019. 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 à ao Projeto de Lei nº 11/2019, de autoria do Chefe do
Poder Executivo, que "Institui os valores das Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
referentes à Vigilância Sanitária, dispondo sobre multas por transgressões aos preceitos
estabelecidos", após minudentes e acurados estudos, acordaram pelo ADIAMENTO DA
PROPOSITURA por 15 (quinze) dias para melhores estudos. É este o parecer.
DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 26/2019.- Ao Projeto
de Lei nº 14/2019.- RELATOR: Toninho Marangoni.- 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 14/2019, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.334, de 01 de dezembro de 2014",
após minuciosos 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 Carlos Alberto Sartori 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 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 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 Luan dos Santos Rostirolla
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. 0013/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio
Yonezawa. Autoria. Mino Nicolai. Maurício Cassimiro de Lima, Carlos Alberto Sartori
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 0021/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adílson Aparecido Parizi.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2019.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Anísio Siqueira de Morais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0023/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marly Butti Sabadini. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zélia
Barbosa Marcelino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0025/2019.- Voto de
pesar pelo falecimento Sra. Maria José de Jesus Dainezi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 0026/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da Penha Xumei
Bozzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0027/2019.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Irineu Pietrafesa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0028/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Evaristo do Couto. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana
D´Arc Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2019.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Messias Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0031/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neide Aparecida de Alencar Garcia.

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2019.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. João Paulo Cestaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0033/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fátima Helena Marchezini Fuin. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0034/2019.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Thereza Martin Momesso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0035/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Cristina Adão. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alda
Silva Cassemiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - 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. 26º) Requerimento nº. 0022/2019.Voto de Congratulação com a Sra. Irene Bortoloto Baião, pelo transcurso de seu 93º
aniversário de nascimento celebrado dia 14 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº.
0023/2019.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Camilo César Galizoni Bertini,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de fevereiro. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 28º) Requerimento nº. 0024/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Pedro
Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de
fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0026/2019.- Voto de Congratulação
com a Sra. Rosângela Aparecida Franceschini Pavinato, pelo transcurso de seu aniversário
de nascimento celebrado dia 25 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº.
0028/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que faça gestão junto ao DER - objetivando
a implantação de um trevo de acesso ao bairro Istor Luppi na SP-147, via Av. José Rocha
Clemente. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla -

Presidente. 31º) Requerimento nº. 0029/2019.- Voto de Congratulação com a Secretaria
Municipal de Esporte pela realização do 45º Jogos de Verão. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº.
0030/2019.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento, para que a empresa
Via Sol Engenharia promova a troca do piso no Centro Comunitário "Dr. Antônio Carlos",
em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 33º) Requerimento nº. 0031/2019.- Requer
oficiar a gerência local do Banco do Brasil, objetivando reforma da rampa de acesso para
deficientes físicos. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 0032/2019.- Requer oficiar o
Deputado Federal Fausto Pinatto e o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que façam
gestão, objetivando construção de ETA - Estação de Tratamento de Água em Barão Ataliba
Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. 35º) Requerimento nº. 0033/2019.- Voto de
Congratulação com a Sra. Aparecida Felipe, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento nº. 0034/2019.- Voto
de Congratulação com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pela brilhante
realização do IV Congresso da Banda Triunfo do Evangelho, em comemoração aos 56 anos
de fundação. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 37º) Requerimento nº. 0036/2019.- Oficiar a agência local do Correio,
solicitando a regularização dos serviços de entrega de correspondências no Loteamento
"Benedito Ferreira de Mello", próximo ao Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Requerimento nº.
0037/2019.- Voto de Congratulação com o pugilista itapirense Lucas de Abreu Martins pela
conquista do Título Brasileiro de Boxe na categoria Super Médios. Autoria. Luan
Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º)
Requerimento nº. 0038/2019.- Voto de Congratulação com o vereador Carlos Alberto
Sartori, eleito presidente do Círcolo Ítalo-Brazialiano XV di Novembro de Itapira. Autoria.
Luan Rostirolla. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ALBERTO
SARTORI MIRANDA: “Parabéns, Carlinhos, pela posse no cargo de presidente do
Círcolo Italiano. É uma instituição muito importante e tradicional em nossa cidade. Desejo
felicidades e muito sucesso na condição de presidente. Parabéns.” A seguir, justifica o voto
a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Também não poderia
deixar de parabenizar o Carlinhos. É um vereador sempre atuante. É fruto de seu trabalho.
É o reconhecimento. Você chegou porque você merece. Parabéns.” A seguir, justifica o
voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Desejo que você tenha uma gestão
bastante profícua. Tenho certeza que o saudoso Walter Ricciluca está muito feliz com essa
situação. Parabéns. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta Presidência
também parabeniza o vereador Carlinhos. O Carlinhos é um grande líder. Por onde ele

passa acaba se tornando presidente. É impressionante. Parabéns.” A seguir, justifica o voto
o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Parabéns, Carlinhos. Desejo muito sucesso à
frente dessa instituição. Carlinhos, somente falta você ser presidente de Itapira. Parabéns.”
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Gostaria de
agradecer a todos os vereadores pela aprovação da matéria. Agradeço o Luan pela
elaboração da matéria. Fico muito feliz com essa situação. De uma forma ou de outra o
Círcolo representa a comunidade Italiana de nossa cidade. Obrigado.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 0039/2019.- Sugere
instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Av. Mário Covas, na altura da empresa
Sabadini Transportes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Indicação nº. 0046/2019.- Sugere revitalização e
melhorias no campo da Vila Izaura. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação nº. 0047/2019.- Sugere
revitalização e instalação de academia ao ar livre na Praça "João Moro", na Vila Izaura.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º)
Indicação nº. 0048/2019.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na
Rua Bandeirantes, próximo ao cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Indicação
nº. 0049/2019.- Sugere substituição dos brinquedos no playground do Jd. Itamaracá.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º)
Indicação nº. 0050/2019.- Sugere instalação de iluminação pública na Rua João Lovatto,
Della Rocha. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 46º) Indicação nº. 0051/2019.- Sugere estudos objetivando a cobertura da
quadra poliesportiva da Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Indicação nº. 0052/2019.- Sugere estudos
para revitalização do calçadão da Avenida dos Italianos, no trecho entre a Rua Sílvio
Galizoni até a baia do Germiniani, nos Prados. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO
SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019.
a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 0053/2019.- Sugere
instalação de iluminação pública nas rotatórias localizadas entre a Rua Soares e Av.
Liberdade, e entre a Av. Liberdade e Rua José de Alencar, no Jardim Soares. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação
nº. 0054/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando o pagamento de adicional de
insalubridade aos ACS - Agentes Comunitários de Saúde e ACE - Agentes de Combate às
Endemias. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 50º) Indicação nº. 0055/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao SAMA a
poda ou erradicação de um taboal localizado na entrada de Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 51º) Indicação nº. 0056/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao
departamento de Serviços Públicos a roçagem do campo de aviação próximo à Fazenda
Violanta. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 52º) Indicação nº. 0057/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito,
estudos para criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para Animais (Samu
Animal). Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 53º) Indicação nº. 0058/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de
campanha publicitária para atrair novas empresas para o município de Itapira. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) Indicação
nº. 0059/2019.- Sugere recapeamento asfáltico da Rua Ari Wilson Cremasco e sinalização
de ciclofaixa. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 55º) Indicação nº. 0060/2019.- Sugere execução de dragagem no Ribeirão da
Penha. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 56º) Indicação nº. 0061/2019.- Sugere a instalação de aparelhos de ar
condicionado nos velórios municipais da Paz e da Saudade. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12
de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Indicação nº.
0062/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar junto aos setores de Planejamento e
Habitação, delimitar área em Barão Ataliba Nogueira para construção de Loteamento
Popular. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Indicação nº. 0063/2019.- Sugere construção de
estação de captação de água e tratamento de esgoto em Barão Ataliba Nogueira. Autoria.
Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 59º)
Indicação nº. 0064/2019.- Sugere denominar uma Praça localizada na Rua Fidêncio de
Almeida Trigo de "Paulo Ferrão", Penha do Rio do Peixe. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12
de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 60º) Indicação nº.
0065/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, conceder subsídio de transporte público para os alunos
residentes nos bairros da Ponte Nova, Ponte Preta, Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Rio
Manso. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 61º) Indicação nº. 0066/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, contratar estagiários de

Medicina Veterinária objetivando o cadastramento para chipagem e castração gratuita de
cães e gatos de rua. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 62º) Indicação nº. 0067/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, a
limpeza de bueiros em todos os bairros do município, em especial àqueles localizados em
pontos críticos de alagamento. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 63º) Indicação nº. 0068/2019.- Sugere construção
de boca de lobo na Rua Ari Wilson Cremasco, próximo ao numeral 475. Autoria.
Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 64º)
Indicação nº. 0069/2019.- Sugere construção de galerias e bueiros para escoamento de
água pluvial em Eleutério, na região da construção das casas populares e do Loteamento
"Terras de Santana". Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 65º) Indicação nº. 0070/2019.- Sugere construção de
rotatória defronte a portaria da Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais
Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios:
66º) CIPA Prefeitura de Itapira: Convite para a XI SIPAT conforme programação
estabelecida. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de
2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 67º) ASCORSI: Prestação de Contas
referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 68º) FMAP Itapira: Prestação de Contas referente aos pagamentos das
parcelas vencidas neste mês de fevereiro de 2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à
Ordem do Dia. 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 0012/2019.- Autoriza o SAAE a fazer repasses à Prefeitura Municipal de
Itapira, pelo prazo que estipula e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Não vou me
estender. Quando discutimos esse projeto no ano passado a vereadora Marisol sabe que não
era contra a matéria. Conversamos muito sobre o assunto. Lembro-me que já havia outros
empréstimos, além do problema relacionado ao Fundo de Pensão. O que nos leva a sempre
fazer uma crítica é que naquela época o SAAE foi vendido por 13 e hoje estaríamos
emprestando 4. Somente quero deixar bem claro que gostaria de saber a forma que esse
dinheiro seria destinado. Lembro-me que a vereadora Marisol disse que seriam comprados
máquinas e caminhões de grande porte. Somente quero ver o tempo de licitação em relação
a esse assunto. Qual seria o meu medo? Se no passado já sumiram 13 milhões, queria saber
o que vai acontecer com esses 4 milhões. Depois que entrar na Prefeitura, queria saber
como esse dinheiro seria destinado. Depois não adianta dizer que a licitação não está dando

certo ou que a empresa não está conseguindo cumprir. A partir de outubro do próximo ano
teremos eleições. Com 12 meses de carência para pagar, acredito que vamos chegar em
março do próximo ano. Em abril tudo deve estar preparado para as próximas eleições. Não
me interessa quem será o próximo prefeito dessa cidade. Somente sei que o próximo
prefeito herdará uma dívida de 10 milhões que deverá ser paga em 10 anos. Tomara a Deus
que dê tudo certo e o povo de Itapira seja beneficiado com isso. Sou contra os 4 milhões
porque no passado já fizeram um empréstimo de 10 milhões. As coisas estão acumulando.
Saibam que o próximo prefeito herdará várias dívidas. Essa é a minha preocupação. O
SAAE é um exemplo para a região. Itapira possui 100% de suas águas e esgotos tratados.
Onde está a necessidade de ficar emprestando dinheiro em nome do SAAE de Itapira? Não
adianta dizer que o caixa da Prefeitura está no azul, depois de 7 anos de administração
Paganini, e que os empréstimos são plausíveis. Estou chamando a atenção para isso.
Devemos ver a destinação desse dinheiro. Quero ver se em 12 meses de carência todos os
equipamentos e máquinas de grande porte vão estar em nossa cidade. Deixo o meu pedido
para que a população acompanhe essa situação. Devemos fiscalizar cada vez mais. No
passado sumiram 13 milhões e ninguém viu. Por esse motivo estamos vendo todo esse
imbróglio na justiça relacionado ao SAAE. O dono do ovo é a galinha. Quem fez aquilo no
passado chama-se Barros Munhoz. Não adianta jogar a culpa no Toninho Bellini ou no
Paganini. Esses 4 milhões não podem sumir. Vamos ver o que o futuro irá trazer. O SAAE
tem um enorme poder de arrecadação. Ele ajuda a Prefeitura em tudo o que pode. Falou-se
muito em relação ao tratamento das lagoas e agora somente nos basta aguardar. Quero
deixar a minha colocação sem críticas aos colegas vereadores. Vale lembrar que até hoje
ninguém consegue explicar onde esses 4 depósitos no valor de 3 milhões e meio foram
parar. Todos devem acompanhar a situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quando ouço falar em SAAE...
O Mino disse que quem é o dono dos ovos é a galinha. Na verdade quem é o dono dos ovos
é o dono da galinha. Quando o Bellini ganhou as eleições também ganhei uma cadeira nesta
Casa. Na época fiz muitas críticas ao Toninho Bellini. Lembro-me muito bem que na
administração do Toninho Bellini a nossa arrecadação praticamente dobrou. Por que
aconteceu isso? Aconteceu porque trouxemos as empresas Estrela, Cargil, Teka, dentre
outras. Todas essas empresas vieram com a gestão do Barros Munhoz. A nossa cidade está
pronta. O que falta são indústrias. O assunto relacionado ao SAAE aconteceu há muito
tempo. É chata essa situação. O dinheiro foi implantado para ajudar nossas indústrias. O
Toninho Bellini não trouxe nenhuma indústria para a cidade. Somente em IPVA a
arrecadação aumentou em milhões de reais. Isso também aconteceu na administração
Toninho Bellini. Existem falhas em qualquer administração. O Toninho Bellini perdeu em
seu segundo mandato de lavada porque foi muito mal na administração da cidade. Quando
o dinheiro acabou Itapira parou. Todos analisaram o projeto. Vamos parar com esse assunto
de SAAE. Na época muitas pessoas criticavam os vereadores e chagavam a ofender a
família dos mesmos. É complicado. Muitas pessoas maldosas jogam mentiras no ar. Vamos
aguardar os trâmites necessários e aguardar os equipamentos. A função dos vereadores é
fiscalizar e cobrar o Executivo. Caso o prefeito não fizer, acredito que vou ser o primeiro a
cobrá-lo. Graças a Deus não dependo do salário de vereador. As novas máquinas são muito
importantes para a nossa cidade. Os vereadores devem trabalhar juntos para conseguir mais

verbas para a cidade. Não devemos ficar somente criticando a administração. Devemos
ajuda-la. Vamos aguardar o resultado do projeto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Ouvi
atentamente o que o vereador Dirceu disse. De certa forma não concordo com ele. Quando
compro alguma coisa, compro com meu dinheiro. Mesmo assim preciso dar satisfação para
as minhas filhas na casa onde moro. Lembro-me que meu pai era vereador na época em que
foi vendido o SAAE. Ele também autorizou a venda do SAAE. Houve a retomada do
SAAE no governo do Toninho Bellini. O SAAE foi vendido para o prefeito da época não
ser preso. Isso é o que sei. Quanto ao que ele fez com o dinheiro, não sei. Queria muito que
ele tivesse a coragem de usar a Rádio Clube para dizer o que ele fez com o dinheiro. Eu
nunca disse que o senhor levou 100 ou 200. Como meu pai não levou nenhum dinheiro,
também acredito que nenhum vereador da época levou algum dinheiro. Somente gostaria
que o deputado Barros Munhoz tivesse a coragem de explicar esse imbróglio. Não se
constrói uma casa sobre mentiras. Não podemos construir um futuro sobre mentiras. Esse
negócio de SAAE está chato, mas a população quer resposta. Gostaria muito que qualquer
um pudesse explicar a situação através de documentos. Sou vereadora, mas não tenho
acesso a documentos igualmente o senhor tem na Prefeitura. Vale lembrar que um dia
estava presente no Almoxarifado e quase fui agredida pelo Prefeito. Ele é muito covarde.
Depois chega no dia das mulheres e todos falam muitas coisas bonitas. Então, senhor
Dirceu, quando você diz que o assunto do SAAE já encheu, concordo com você e respeito a
sua pessoa, mas não podemos deixar de explicar essa situação. O nosso presente está
pagando muito caro por um erro cometido no passado. Obrigada.” A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Faço uma
análise do que foi comentado pelos vereadores que me antecederam. Vejo que devemos
tomar uma decisão com argumentos. Sem argumentos não conseguimos formar uma
opinião para poder votar. Os meus argumentos vão ao encontro daquilo que sempre venho
falado nesta tribuna. Quem votou neste vereador sabe das minhas posturas e ações. Uma
votação tem um enorme peso porque muitas vezes pode ser positiva e outras negativas. Por
que falo isso? Respeito o ponto de vista de cada vereador, mas aqueles que defenderam o
empréstimo de 4 milhões deveriam, em seus argumentos, falar em relação a audiência
pública realizada há duas semanas. Vale lembrar que saiu matéria no Tribuna de Itapira
sobre o assunto. A Prefeitura fechou com 22 milhões positivos. Tirando as despesas do
SAAE e do Fundo ainda sobrariam cerca de 14 milhões positivos. É necessário fazer um
novo empréstimo no valor de 4 milhões ao ponto que o João Bozzi, Secretário de Fazenda,
veio aqui e falou nesses mesmos microfones que a Prefeitura fechou com 14 milhões
positivos? É outro ponto de vista que deveria ser abordado pelos vereadores que defendem
esse empréstimo. Há duas semanas vieram várias pessoas aqui discutir o quê? Vieram
discutir o aumento da conta de água. Na conta de água também está inserido o esgoto do
município. Será que essas pessoas sabem que nós estaremos onerando ainda mais as contas
dos cidadãos itapirenses? Não sabem, mas quem pagará a conta será o povo de Itapira. Não
será o Barros Munhoz ou o Toninho Bellini. As entidades também estão inclusas. É isso
que devemos falar nesta Casa. Devemos retroagir no passado. O Mino falou que são cerca
de 20 milhões em financiamentos. De onde sairá esse dinheiro? Do bolso do cidadão. De
uma forma ou de outra quem pagará a conta da Sabesp é a população. Dane-se quem

administra. Estamos aqui olhando para quem paga imposto. O povo não aguenta mais. Será
que estou errado. Itapira não é uma ilha, mas também não podemos dar um cheque em
branco para um incompetente. Em minha visão, o Paganini é um incompetente. Ele não
administra nada. Quando acerta é o Barros Munhoz. Quando erra é o Paganini. Que prefeito
é esse? É um fantoche e um incompetente. É um inútil para a cidade. O Dirceu está certo,
ou seja, ele deve trazer indústrias. Quantas indústrias o Paganini trouxe para Itapira?
Trouxe a Art Imóveis, mas a mesma não gerou nenhum emprego. A Art Móveis está
estampada no Jornal Tribuna de Itapira. Os funcionários estão agindo contra essa empresa
judicialmente. Vejam a Havan em Mogi Mirim. São 25 milhões em investimentos. O inútil
desse prefeito, que foi presidente da Associação Comercial de Itapira, não trouxe uma ova
para a cidade. A cidade está preparada para tudo, Dirceu, mas o povo quer emprego. Temos
área para criar minhoca, Dirceu. É uma vergonha. A população deve saber dessa situação.
Quem vai pagar a conta é o povo de Itapira. Procurem no orçamento do ano passado
quantos milhões entraram no caixa do SAAE a fim de se fazer investimentos. Entraram 8
milhões. Onde foi parar esse dinheiro? Por que querem fazer financiamento para tratar de
lodo? Não concordo de o vereador vir a esta tribuna para falar a respeito da venda do
SAAE. Devemos falar a respeito desses 8 milhões. Por que estão querendo onerar a
população nas contas de água? A população deve saber onde está sendo investido o
dinheiro. É fácil dividir a conta para 74 mil pessoas. Vai fazer financiamento da empresa
dele no valor de 4 milhões. A empresa quebra na atual conjuntura. A Prefeitura não quebra
porque é público. O povo paga a conta. Torço muito que a população faça uma faxina na
Prefeitura e na Câmara Municipal na próxima eleição. Não estou preocupado em ser
reeleito, mas quero estar aqui para ver quem vai ficar de fora. Chega de discurso demagogo.
É isso que o povo quer saber. O povo paga o pato pela incompetência, pelos corruptos da
política, pelos bandidos da política, pela corja da política e pelos falsos ditadores da
política, pelos discursos vagos da política, pelos covardes da política, pelos falsários da
política, pelos vagabundos da política. O povo está de saco cheio. Obrigado.” A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ALBERTO SARTORI MIRANDA: “Boa noite a
todos. Não vou entrar nos gritos. Como o próprio Rafael falou, acredito que devemos
colocar os argumentos. O melhor argumento se fala em tom suave e na base da conversa.
Tenho total respeito a opiniões diversas. Sempre fui aberto ao diálogo. Na verdade, ouvindo
algumas colocações, queria deixar algumas ponderações sobre o assunto. A primeira delas
está relacionada ao superávit primário. O cálculo é a receita menos a despesa. Nesse cálculo
não existe o juros das dívidas. Não temos a receita das autarquias e os juros da dívida. Caso
existir superávit, o mesmo é usado para pagamentos das dívidas, ou seja, dos empréstimos
que a Prefeitura realiza. Corrijam-me caso estiver errado, mas acredito que seja esse o
entendimento. O segundo ponto é que o empréstimo através do Desenvolve São Paulo é
totalmente diferente do empréstimo que uma empresa privada faz. A taxa de juros que o
Estado empresta para os municípios é menor em comparação as taxas de mercado. A taxa
chega muito perto da taxa de inflação. Muitas vezes é conveniente a Prefeitura fazer esse
tipo de empréstimo, sendo que a mesma não pagará uma taxa de juros alta como se pagaria
uma empresa privada. Quem é empresário sabe que qualquer empréstimo realizado junto
aos bancos é absurdo. Muitos pagam 3 vezes o valor que foi emprestado. Para a Prefeitura é
diferente. Não tenho o número da porcentagem de juros, mas com certeza a taxa fica muito

próxima da inflação. Portanto, compensa a Prefeitura fazer esse tipo de situação. Sabemos
que a demanda da população necessita de muitos investimentos e o dinheiro sempre é
escasso. Outro ponto que gostaria de colocar é que tivemos avanços para a atração de
empresas em nossa cidade. Vejo o Distrito Industrial como um grande ponto positivo. A
ETEC e a FATEC também são pontos positivos. São questões que devem ser levadas em
consideração. Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Araraquara e um
de meus papeis era trazer empresas para o município. A primeira coisa que a empresa
pergunta está relacionada a educação e a mão de obra. Muitas dessas empresas precisam
que seus funcionários sejam capacitados... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael
Donizete Lopes: Tenho maior admiração por vossa excelência na qualidade de pessoa,
além de sua formação, mas um exemplo que vai ao desencontro de tudo aquilo que você
defende através de seu discurso seria o seguinte questionamento: Quantas tilápias foram
limpas no abatedouro de peixe que já foi inaugurado e até hoje não funcionou e não gerou
um emprego? Foi empréstimo, vereador. Então, para defender um empréstimo é preciso de
argumentos. Não temos argumentos para dar a população sobre esse empréstimo que não
gerou, sequer, um emprego em nossa cidade. Somente esse exemplo já resume o que
gostaria de dizer. O empréstimo deve ser feito se uma pessoa competente souber gerir todo
esse dinheiro. O Paganini, infelizmente, não tem essa competência. Como prefeito ele é um
incompetente. Obrigado... Continuando o orador: Não tenho essas informações, mas
acredito que o desenvolvimento econômico se dá abrindo o leque de opções econômicas do
município. Estamos à frente de outros municípios que não possuem o abatedouro. Somente
esse fato já justifica o empréstimo e a realização do abatedouro. Não adianta colocarmos
alguns pontos, sendo que são coisas distintas. Acho que não tem como você justificar que o
empréstimo não é plausível somente usando o argumento do abatedouro. Acho que tivemos
avanços na atração de empresas. A responsabilidade não é somente do prefeito, mas
também dos vereadores. Os mesmos podem buscar recursos, emendas e empresas... Aparte
concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Existem pessoas inteligentes e
esforçadas. Classifico-me como esforçada. Fico muito aborrecida quando sei que o
município favorece algumas empresas que fazem parte de algum vereador daqui. Não posso
falar que o município está tão bem. Para uma cidade ser desenvolvida, acredito que a
Educação e a Saúde devem estar em primeiro lugar... Continuando o orador: Obrigado.”
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca
em primeira votação o Projeto de Lei nº 12/2019. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores
Srs. Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio Nicolai, César Augusto da Silva e Elisabeth
Donisete Manoel. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0014/2019.- Altera a redação do
art. 1º da Lei nº 5.334, de 01 de dezembro de 2014. Autoria: José Natalino Paganini. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Projeto de Lei nº 14/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única
discussão o Requerimento nº 006/2019.- Voto de Congratulação e Reconhecimento para
com o servidor público municipal Dalton Justino, pelos 53 anos dedicados ao serviço

público municipal, celebrado no dia 1º de fevereiro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Requerimento nº. 06/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto
o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Deixo meus parabéns ao Dalton
Justino. Está há muito tempo na Prefeitura. Entrou como varredor de rua. É um servidor
exemplar. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA:
“Queria parabenizar o Dalton. Ele é meu vizinho há muitos anos. É um exemplo de pessoa.
Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO:
“Admiro muito o Dalton porque quando as pessoas chegam naquele setor o mesmo atende
muito bem. Deixo meus parabéns a ele. É um profissional muito competente. Parabéns.
Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns ao Dalton. Cinquenta e três
anos dedicados ao serviço público é praticamente uma vida. Parabéns e que continue com
muito sucesso e alegria.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0016/2019.- Requer nos termos do
artigo 131 do Regimento Interno, conforme artigo 28 da LOMI, convocar o Presidente do
SAAE e demais agentes administrativos para prestar esclarecimentos acerca das denúncias
de aumentos abusivos nas contas de água do município. Autoria: Beth Manoel. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única
votação o Requerimento nº. 16/2019. Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael
Donizete Lopes, Luis Hermínio Nicolai, César Augusto da Silva e Elisabeth Donisete
Manoel. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Votei
contrário porque não existe a necessidade de eles vierem até esta Casa. Os vereadores
podem ir até o SAAE para conversar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr.
CARLOS ALBERTO SARTORI: “Estivemos conversando com os responsáveis e tudo
foi resolvido. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Somente elaborei a matéria para que o responsável da pasta
venha a esta Casa para esclarecer algumas dúvidas. Como a matéria foi rejeitada, acredito
que a vida segue. Obrigada.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única
discussão o Requerimento nº 0030/2019.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de
Planejamento, para que a empresa Via Sol Engenharia promova a troca do piso no Centro
Comunitário "Dr. Antônio Carlos", em Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0032/2019.- Requer oficiar o
Deputado Federal Fausto Pinatto e o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que façam
gestão, objetivando construção de ETA - Estação de Tratamento de Água em Barão Ataliba
Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR
RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Março de 2019.
a) Luan dos Santos Rostirolla - 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.

