ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de fevereiro de 2017. Presidente:
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª
Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs.
ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR
AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e
RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara
abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO
EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite funcionários da Casa, internautas,
público presente. Primeiramente gostaria de pedir aos moradores para que fiquem atentos
quanto aos lixos e entulhos. Peço para que ajudem a Prefeitura no combate às doenças
como a febre amarela, chikungunya, zika e a dengue. Existem casos em nossa cidade. Hoje
a tarde estive passando pela Praça Central Bernardino de Campos e notei que os canteiros
situados na parte superior da mesma estão com a vegetação alta. É um visual muito
desagradável. Queria solicitar ao prefeito para que encaminhe uma equipe para realizar a
limpeza do local. Sabemos que nessa época a vegetação rasteira cresce muito rápido devido
às chuvas. Peço para que o povo colabore para com a Prefeitura. Em nome dos moradores
da Vila Isaura, eu vereadora Beth Manoel, dentro da política de valorização e revitalização
da praça existente nas proximidades da escola Virgolino, agradeço o prefeito Paganini pela
revitalização daquele local e peço, se possível, através de estudos, que também sejam
colocados equipamentos que possibilitam a prática de esportes. Assim teremos certeza que
a localidade ficará mais linda do que na época em que foi construída. Também gostaria de
salientar para que sejam colocadas placas de sinalização e faixas de pedestres, pois temos a
escola existente ao lado da Praça. Vale ressaltar que existe enorme fluxo de crianças e
adolescentes naquela localidade. Daria mais segurança para os usuários e pedestres. Ficaria
muito grata caso fossemos atendidos. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador
Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite presidente, nobres vereadores,
público presente, imprensa escrita e falada. Hoje a nossa fala é como eu disse na primeira
sessão. Vou fazer o papel de líder de governo trazendo explicações a todos. Acredito que
vamos construir uma política benéfica para a população com essa união. Vou trazer
algumas respostas e reivindicações para melhorarmos o que já está sendo feito. Começo
com a questão das Ruas Henriqueta Soares e Pedro Mandato. Após um período de obras
quanto ao coletor tronco, realmente houve uma demora na chegada do asfalto até as vias
daquele local. Porém, nessa semana acabou por chegar esse asfalto. Conversando com o
pessoal do SAAE, responsável pela obra, pude constatar que as chuvas prejudicaram o
andamento dos trabalhos. Foram programadas duas vezes a questão do recapeamento, mas
a chuva sempre atingia nossa cidade. Quero deixar bem claro que o SAAE lutou para que a
obra fosse finalizada o quanto antes, mas devido as chuvas a obra acabou atrasando. Hoje,
finalmente, a pavimentação foi finalizada. Aproveitando o momento queria comentar sobre
a Avenida dos Italianos. A mesma passa por uma revitalização. Conforme o doutor disse, a
nossa cidade carece de revitalização em algumas vias. Porém, acredito que essa

revitalização na ciclovia é de suma importância e de total precisão. O Dirceu pode falar
melhor do que a minha pessoa. Centenas de funcionários do Dirceu passam por aquela via
de bicicleta e sabem o quanto é difícil ter que desviar da ciclovia para pegar o trânsito.
Concordo com a realização dessa obra. Apesar de saber que outras vias também necessitam
de recapeamento, acredito que a revitalização da Avenida dos Italianos é primordial. Está
sendo bem feito. Tenho certeza que será de bom proveito para todos que utilizam aquela
via. Continuando a nossa menção ao governo, queria destacar a Secretaria de Serviços
Públicos. Por mais que passamos por um período longo de chuvas, a Secretaria conseguiu,
com louvor, realizar um serviço de roçagem e poda em mais de 40 instituições. Escolas,
creches e entidades foram beneficiadas com esse tipo de serviço. Deixo os meus parabéns a
todos os servidores da Secretaria de Serviços de Públicos em nome do Paulo. Infelizmente
foi relatado o primeiro caso de chikungunya em nosso município. O caso foi registrado nas
proximidades da Vila Bazani e Vila Pereira. Realmente não é uma situação para se
preocupar, pois analisando alguns índices podemos constatar que está abaixo de 1 (Um). É
considerado pelo Ministério da Saúde um resultado muito bom e muito válido. Diante de
tudo, a Secretaria competente já buscou esforços para realizar as primeiras prevenções. A
princípio devemos manter o foco e a união com o povo. Tenho certeza que o Executivo está
de portas abertas mesmo passando por um momento de crise. Peço para que a população
colabore verificando possíveis criadouros do mosquito da dengue. Obrigado.” A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Na
semana passada comentei a respeito do pedido da população. A vereadora Beth esteve
reforçando o pedido. O Luan também comentou a respeito do assunto. Estamos fazendo
isso para que a população se conscientize. É muito mais importante o Poder Público saber
de seus compromissos. Sabemos que estamos passando por um período de chuvas, mas não
podemos abandonar as praças e os locais distantes do centro da cidade. Hoje estive lendo o
Jornal Gazeta e sabemos que houve uma brincadeira de mau gosto do deputado. Ele
comparou com o vírus da dengue e tudo mais. A brincadeira foi de muito mau gosto. Com
isso não se brinca. O Jornal Tribuna colocou que foi uma brincadeira de mau gosto porque
é o primeiro caso em Itapira. Saímos à frente quanto a uma grave doença. O meu problema
com o deputado é pessoal. Na hora certa vou falar sobre ele. Acabei de registrar um projeto.
Peço a colaboração de todos em relação ao projeto. Quando era vereador de legislaturas
passadas fiz uma emenda no orçamento para que destinássemos uma verba a fim da
castração de gatos e cachorros. Isso vai chegar ao quesito da Saúde Pública. É uma situação
que está ficando sem controle. Futuramente não podem alegar que isso não foi discutido.
Muitas pessoas têm solicitado ajuda. Vale ressaltar que a UIPA também passa por muitas
dificuldades. Sabemos o quanto é difícil liberar verbas. Itapira possui muitos veterinários.
Alguns acabam não exercendo a função devido à quantidade de profissionais desta área na
cidade. A ideia básica seria um dia de cada mês, durante os 12 meses, para que pudessem
colaborar. A Prefeitura poderia destinar um local para que toda população de Itapira tenha a
possibilidade de levar voluntariamente seus animais. São animais domésticos. A quantidade
de animais abandonados nas ruas chega a impressionar. A leishmaniose é uma doença
transmitida pelos cachorros. É muito grave essa doença. A colaboração dos veterinários de
Itapira é de fundamental importância. Pelo levantamento que fiz com um colega
veterinário, em apenas um dia dois veterinários poderiam castrar cerca de 70 animais. Em

12 meses o resultado chega a impressionar. De alguma forma esses profissionais seriam
remunerados. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. É uma forma de controlar
epidemias em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite presidente, nobres colegas,
funcionários da Casa, imprensa falada e escrita, internautas e na pessoa de nosso amigo
André Siqueira quero cumprimentar todos os presentes. É público e notório que vocês
viram que foi vinculada essa matéria sobre a falta de medicamentos no CAIS. Quatro
meses. Pessoal, não é que sou chata ou encardida, mas o papel do vereador é fiscalizar o
Poder Executivo, além de todos os seus setores. Conversei com o pessoal daquela
localidade e muitos reclamaram da situação. As pessoas chegam a fila de espera por volta
das 04:00 horas da manhã a fim de conseguir um atendimento. Sei que nunca será 100%,
mas é dever do Executivo algumas situações. Vou ler um trecho da Lei Orgânica de nosso
município: “Artigo 153º: A Saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder
Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do
risco de doenças e de outros agraves e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.” Sei que precisamos mudar, ver, sentar e usar
esquemas que favoreçam o povo. A população é sofrida. Imaginem acordar muito cedo
para ficar em uma fila de espera. Direito a Saúde é um dever do município. Uma reunião
deve ser feita com as pessoas responsáveis a fim de encontrar um esquema que favoreça a
população itapirense. É público e notório o primeiro caso da doença relacionada ao
mosquito da dengue. O povo também deve colaborar. Todos devem colaborar. O caso é
sério. Prestem atenção para não chegarmos até a situação dos casos da dengue. Quantas
pessoas faleceram devido a essa grave doença? Vamos colocar as Secretarias em ação.
Unidos somos mais do que vencedores. Medidas de prevenção já deveriam ter sido
elaboradas. O primeiro caso surgiu em nossa cidade. Vamos arregaçar as mangas. É vida e
saúde. Infelizmente enquanto não chega até a imprensa e não é divulgado... Quando mexe
com a saúde de nossos filhos viramos uma leoa. Surge uma coisa que somente as mães
sabem. Não é somente medicamento de alto custo que estava em falta. Outros
medicamentos baratos também estavam em falta. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome de
meu colega Maurinho, suplente de vereador, cumprimento todos os que se fazem presentes
nesta Casa. Realmente quanto à falta de medicação, reconhecemos as pontualidades.
Devemos sanificar alguns problemas. Ninguém quer tapar o sol com a peneira. Inclusive, o
vereador Luan esteve à frente da situação, verificou as condições e solicitou melhorias.
Também temos os problemas das medicações que vem do Estado. Muitas pessoas entram
com ações contra o Estado. Geralmente são medicações de alto custo ou realmente de valor
muito elevado. Infelizmente, em virtude de toda problemática que vem acontecendo devido
à crise, essa medicação não está chegando à população. Cabe a nós vereadores também
cobrarmos o Estado, através do Departamento Regional de Saúde, para que providencie
essas medicações para nós. O município, nos dias atuais, recebe pouco mais de 18 mil para
a compra de medicação e gasta mais de 100 mil reais com a compra de medicação de
ordem básica, sem contar os medicamentos de alto custo. Então, devemos fazer essas
cobranças pela sociedade. Todos falaram sobre a doença chikungunya, ou seja, o caso que
foi detectado em Itapira. Realmente ações vêm sendo feitas há um bom tempo. Essa Casa,

diante da crise da dengue, discutiu muito esse assunto. Foi criada uma sala setorial.
Somente nesse ano foram feitas 10 mil visitas nas residências em busca de larvas. O setor
público deve fazer sua parte e está fazendo a sua parte. Vale ressaltar que está sendo
realizada a nebulização de residência a residência. A população, de forma geral, também
deve ajudar. Tivemos um depoimento nas redes sociais, no qual um agente de saúde relatou
que em 4 visitas ao mesmo imóvel foram encontradas larvas. Então, devemos ter a
consciência da população. O setor público, por sua vez, deve fazer sua parte através dos
agentes comunitários de saúde. Não há motivo para preocupação. Temos outras doenças
como a febre amarela. O Departamento Regional de Saúde colocou Itapira entre as cidades
de grupo de risco. O trabalho de nossa Secretária Rosa foi intensivo junto ao DRS a fim de
aumentar as doses de vacinas nos postos de saúde. A partir de segunda feira próxima serão
realizadas as vacinas em todos os postos de saúde de segunda a sexta feira. Muitos já estão
com sua vacina em dia. É importante levar a carteirinha de vacinação para verificar se já
está imunizado ou não. Outros estão fora do grupo, pois necessitam de uma autorização
médica para poder ser imunizado. O trabalho está sendo feito. Novamente ressalto que não
há motivo para alarde. Observei uma matéria, doutor, que vossa excelência colocou no
Jornal Tribuna. Preocupei-me com tal situação e fui tomar os devidos conhecimentos. Seria
sobre o corte do atendimento psiquiátrico. Temos o CAPS II. Seria o Centro de Apoio
Psicossocial. Temos 10 residências terapêuticas e através das mesmas é necessário ter um
CAPS. É gerido pelo Instituto Américo Bairral em parceria com a Prefeitura. Os pacientes
que estavam sendo atendidos no Hospital passaram a ser atendidos pelo CAPS. O CAPS
não possui somente psiquiatra. O mesmo também possui psicólogo, assistente social,
terapia ocupacional, dentre outros. Realmente é o local mais adequado e abrangente. Então,
a demanda que estava em nível hospitalar passou para o CAPS. O Hospital estava fazendo
o atendimento psiquiátrico para dar o respaldo inicial para o CAPS. A partir do momento
que se viu a estabilidade do CAPS, realmente poupou-se a parte financeira que era um
gasto alto com médicos e passou-se para o CAPS. Esses investimentos estão sendo feitos de
outras formas. Exemplo seria que a Dra. Carlota, Pediatra, está dobrando a sua carga
horária para poder fazer um melhor atendimento para a população. Obrigado.” A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. O que
eu tenho a falar com relação a suspenção do ambulatório de psiquiatria do Hospital
Municipal e pude até mesmo atentamente ouvi-lo através da Rádio Clube no dia de hoje...
Estão presentes nesta Casa o Marquinhos, o César, o Dr. Maurício e o Carlinhos Sartori. A
Secretária dizer para a população que está fazendo uma reformulação no serviço de
psiquiatria, isso é mentira. A Secretária se lembra muito bem, assim como o prefeito
Paganini, que em 2013 percorri quase todas as UBSs para a Conferência Municipal de
Saúde. Todas as mães, em todas as redes básicas, clamavam por psiquiatra infantil, pois não
existe no serviço municipal de Saúde. Nossas crianças, desde cedo, estão jogadas para a
marginalidade e para os traficantes porque não tem atendimento digno. As mães já pediam
isso desde o ano de 2013. A Secretária sabe muito bem disso. Essa é a reformulação da
psiquiatria. O senhor se lembra, Dr. Maurício, que o Dr. Pedro Stringuetti, médico da rede
básica de Saúde, apresentou uma indicação onde a mesma foi aprovada por todos os
vereadores. Vossa excelência aprovou. O pedido do Dr. Pedro, Dr. Maurício, sugere a
contratação de médico psiquiatra para atuar no Centro de Especialidades Médicas do

município. O Dr. Pedro era e é da base do governo que vossas excelências defendem.
Então, a Secretária está fazendo uma reformulação tardia porque em 2013 nós já havíamos
discutido nesta Casa. “Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal auscultado o Insigne Plenário,
determinar à Secretaria Municipal de Saúde que providencie a contratação de um médico
Psiquiátrico para atuar no Centro de Especialidades Médicas, atendendo casos agudos e
casos crónicos descompensados. A demanda registrada justifica tal providência,
considerando-se o fato de que muitas pessoas procuram por atendimento na área de
psiquiatria. Além disso, sabe-se da importância de uma consulta com um psiquiatra, e
quanto isso pode influenciar na manutenção da saúde e prevenção de doenças e problemas.”
Essa indicação, o Paganini deve ter engavetado. Naquela época, senhor vereador, passou
por aprovação. Sinto-me a vontade em dizer porque tem a minha assinatura e a do exvereador Marquinhos. Então, esse discurso, Dr. Maurício, vindo da Secretária... Sou
médico e posso falar abertamente para quem nos ouve que não deveria ter feito isso.
Milhares de pessoas foram até o Hospital e a resposta que receberam foi para retornarem às
suas residências porque não haveria mais atendimento. Isso não cabe. Falar que deixou de
pagar um médico para gerar economia e para falar que a Dra. Carlota está atendendo mais
quantas consultas... César e Marquinhos, quantas vezes pedimos para ampliar o
atendimento de pediatria na Rede Básica? Perguntem para quem reside no Barão ou Ponte
Nova. É 15 dias o pediatra. Se a criança ficar doente, quando ela passar por consulta,
acredito que a mesma já melhorou. A Marisol falou a respeito dos remédios. A Prefeitura
Municipal de Itapira deu 102 mil reais para uma empresa privada para fazer o rodeio. Está
faltando esse dinheiro agora. Então, não falem em crise. Falem em gestão. Gostaria que
vossa excelência levasse isso aqui para a Secretária. 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 1ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 02 de Fevereiro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para
que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios. 2º)
Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas
realizadas referente ao mês de janeiro/2017. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura
do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 001/2017.- Relatório referente as atividades
Legislativa de 2016. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente.
Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º)
Projeto de Lei nº. 001/2017.- Em que o Sr. Décio Da Rocha Carvalho submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre denominação da
Academia ao Ar Livre. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 002/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre cessão em comodato
de imóvel ao Centro Espírita "Padre Pedro de Carvalho". DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 003/2017.- Em que o Sr.
José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Denomina de Emmanuel da Rocha Bozzi a ponte de travessia em os Bairros Soares e São
Benedito. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º)
Projeto de Lei nº. 004/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação
do Colendo Plenário propositura supra que Desafeta parte de área de lazer e preservação no
loteamento denominado "Parque Industrial Juvenal Leite". A seguir, pela ordem, o
Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade para que a
presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje
a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 8º) PARECER nº.
01/2017.- Ao Projeto de Lei nº 04/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 04/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que
"Desafeta parte de área de lazer e preservação no loteamento denominado "Parque
Industrial Juvenal Leite" após minudentes e acurados estudos sobre a propositura,
acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Por sugestão da Comissão de
Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, acordaram por
apresentar uma emenda aditiva ao Projeto de Lei "sub studio", com a seguinte redação:
EMENDA ADITIVA Nº 01/2017. O Art. 4º do Projeto de Lei nº 04/2017, passa a constar
com a seguinte redação, renumerando o atual art. 4º, que passará a constar como Art. 5º.
"Art. 4º - O Poder Público Municipal, através do SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, deverá encaminhar ao Poder Legislativo, os documentos comprobatórios da
aprovação do projeto objeto desta Lei, pela CETESB. Quanto ao mérito, todavia, deixam a
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro
de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa
de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador
Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas
somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar
na íntegra. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2017.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Benedito Laudário Bueno. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 002/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Odila Ferraz Campos
Balduco. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício

Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 003/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Renata Felesatti. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 12º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 004/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra.
Margarida dos Santos André. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro
de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 005/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Maria dos Santos de Moura.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. João Riberti. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 007/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nadir Bernardes de
Mattos. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 008/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Mário Izidoro Duzzo. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 009/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fortunato
Norbiato, mais conhecido como Nato. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 18º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0010/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Isaías dos Santos.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0011/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Felício Campanini. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0012/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauro
Arruda. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0013/2017.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Dini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 22º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0014/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Eugênio Gardinalli.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2017.- Voto

de pesar pelo falecimento Sra. Ana Beatriz Miranda. Autoria. Todos Os Senhores
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. A seguir,
justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Quero deixar registrado o meu
sentimento direcionado a todas as famílias. Em especial, queria deixar meus sentimentos
aos familiares do Orlando Dini. Ele foi meu companheiro de Câmara. O mesmo colaborou
para a elaboração de nossa Lei Orgânica e o Regimento Interno. Foi um vereador muito
respeitado nesta Casa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL
DONIZETE LOPES: “Faço das palavras do companheiro Dirceu, as minhas com relação
ao Sr. Orlando Dini. Que fique registrado nesta Casa de Leis os meus sentimentos
direcionados aos familiares e amigos do Sr. Orlando Dini, assim como também para os
familiares das demais pessoas que faleceram. Obrigado.” 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. 24º)
Requerimento nº. 002/2017.- Oficiar a Concessionária Intervias, solicitando estudos e
providências para implantação de redutores de velocidade na SP-352, nos trevos de acesso
a Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a)
Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 25º) Requerimento nº. 003/2017.- Voto de
Congratulação com os integrantes da nova Diretoria da APAE de Itapira, na pessoa do
presidente eleito Dr. Newton Santana. Autoria. Beth Manoel. Marisol de Fátima Garcia
Raposo DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 26º)
Requerimento nº. 004/2017.- Voto de Congratulação como Bar e Mercearia do Toninho
(BMT), pelos 40 anos de atividades. Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra
o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Por pura coincidência do destino
é o meu primeiro voto de congratulação nesta Casa de Leis. Ele é direcionado para pessoas
que tenho certeza que me viram crescer. Eles são meus vizinhos. Quando era criança
comprava muitas coisas naquele local. Agradeço a Dona Isaura, o Carlos Alberto, a Marli, a
Jaque e a Jéssica. Essa família, em 40 anos, construiu um enorme ciclo de amizades. Tenho
certeza que os frequentadores do BMT são pessoas de família. Meus parabéns por esses 40
anos de luta. Tenho certeza que esta Casa está de portas abertas a todos vocês. São pessoas
de ideias e ideais. Contem com o Luan Rostirolla. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a)
Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 27º) Requerimento nº. 005/2017.- Voto de
Congratulação com o médico cardiologista Dr. Mosasi Mituzaki, pelo transcurso de seu 81º
aniversário de nascimento celebrado dia 06 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A
seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º)
Requerimento nº. 006/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Gerônimo Terra, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de janeiro. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador

Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente.
29º) Requerimento nº. 007/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. João Batista Sartori,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de janeiro. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 30º) Requerimento nº. 008/2017.- Congratulação com a Sra. Rosa Rossini de
Oliveira, carinhosamente chamada de Dona Rosinha, pelas comemorações do seu 96º
aniversário, comemorado no dia 12 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 31º) Requerimento
nº. 009/2017.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido de
disponibilizar CEP para serviço de entrega de correspondências no bairro Liberato Barel.
Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima
– Presidente. 32º) Requerimento nº. 0010/2017.- Oficiar a Secretaria de Serviços e
Públicos e a direção da EPPO Ambiental, solicitando que a empresa faça a coleta de lixo
diariamente no Conjunto Habitacional Morada Nova, no bairro "Funabashi Yoshio".
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2016. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 33º) Indicação nº. 001/2017.- Sugere instalação de iluminação pública na
Avenida Governador Mário Covas, no sentido bairro/centro. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 34º) Indicação nº.
002/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Sétimo Longo.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 35º) Indicação nº. 003/2017.- Sugere revitalização das placas denominativas de
vias públicas que se encontram ilegíveis, e colocação deste dispositivo de identificação nas
vias ainda não dotadas dos mesmos. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR.
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a)
Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 36º) Indicação nº. 004/2017.- Sugere
revitalização da Praça "Alfredo Pierozzi", no Jardim Magali. Autoria. Luan Rostirolla.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 37º) Indicação nº.
005/2017.- Sugere revitalização das áreas esportivas e de lazer da Av. dos Italianos.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente.
38º) Indicação nº. 006/2017.- Sugere a construção de Capela no Cemitério Municipal da
Paz. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 39º) Indicação nº. 007/2017.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo
lombada na Av. Brasília, esquina com a Rua Rio Grande do Sul. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 40º) Indicação nº.

008/2017.- Sugere implantação de um Centro de Recebimento em Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima –
Presidente. 41º) Indicação nº. 009/2017.- Sugere construção de galeria e sistema de
escoamento da água das chuvas no final da Av. Antônio Marangoni Neto em Barão Ataliba
Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima – Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr.
Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia.
(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto
de Lei nº 004/2017 e Emenda Aditiva nº 01/2017.- Desafeta parte de área de lazer e
preservação no loteamento denominado "Parque Industrial Juvenal Leite". Autoria: José
Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de fazer algumas explanações. Acredito que o
Luan vai explicar as situações. Por ser um projeto de muita necessidade por parte da
Prefeitura, lembrando que é a respeito do trevo da entrada da cidade, o mesmo foi
encaminhado a esta Casa. Como as comissões não estavam formadas, acabamos resolvendo
quem seria o presidente das mesmas. Desse modo, teríamos um andamento rápido onde não
atrapalharia as obras. Foi necessário a elaboração de uma emenda. Isso vem no sentido de
esclarecer alguns pontos. O projeto foi encaminhado a esta Casa faltando alguns
documentos necessários. Para que o andamento do projeto não fosse prejudicado, acabamos
elaborando uma emenda. Se trata de uma área de preservação ambiental, sendo que a
mesma deverá ser desapropriada, para que se possa construir o trevo de acesso ao Juvenal
Leite. Então, paramos a reunião e fizemos uma emenda. Vale ressaltar que falta um laudo
da CETESB dizendo que isso pode se tornar possível. É uma forma de o projeto não ficar
vago no quesito da documentação. Todos firmaram um acordo. Nas próximas vezes,
quando for uma emergência, o projeto deve conter as informações necessárias. Acredito
que dessa forma os integrantes das comissões não terão dificuldades. A responsabilidade
dos vereadores é enorme. A partir do momento que dez vereadores aprovam uma
autorização para que uma área seja desapropriada, acredito que resulta em uma enorme
responsabilidade. Então, gostaria que ficasse claro que na data de hoje abrimos uma
exceção, mas os futuros projetos devem conter a documentação necessária. Somente queria
deixar essa questão bem clara para que no futuro alguém alegue que ninguém discorreu
sobre o assunto. Estamos tentando dar uma prova completamente diferente sobre o que está
acontecendo nesta Casa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos novamente. Como o vereador Mino
falou, conseguimos fechar um acordo de bancada a respeito do projeto tão importante para
a cidade. Resumindo o projeto, digo que o mesmo refere-se a construção de uma nova alça
de acesso no novo distrito onde se localiza a Clínica Cristália, mais precisamente na SP147. É uma alça de acesso que interliga essa nova marginal com o Distrito Juvenal Leite.
Tenho certeza que é uma obra muito importante. Com a aprovação desse projeto na data de
hoje, podemos dizer que é um empreendimento que não tem o risco de parar. Na segunda
feira serão encaminhados os laudos para CETESB. Tenho certeza que esse vereador

cobrará, conforme emenda, o SAMA para que, o mais rápido possível, chegue até a esta
Casa os respectivos documentos solicitados. Parabenizo todos os dez vereadores, pois
conseguimos, mais uma vez, fechar um acordo. Tenho certeza que esse acordo é para o bem
de nossa cidade. Parabenizo, principalmente, os integrantes da oposição. Mostram o seu
papel decisivo em conjunto com o nosso Poder Executivo. Uma boa noite a todos.
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES:
“Boa noite a todos. Observamos que esse projeto já fora, em datas anteriores, mais
precisamente em 2016... O Carlinhos, o César e o Dr. Maurício estavam presentes. Em
relação a essa mudança do projeto, concordo plenamente com o que o vereador Mino
Nicolai disse anteriormente. É de responsabilidade das três comissões avaliar o projeto
quanto a ordem constitucional, legal e jurídica. Trata-se de um projeto de extrema
importância, quer seja pelo resultado que certamente virá para melhorar a obra viária e por
sentirmos preparados para podermos exarar um parecer. Mino e Dirceu possuem longa
experiência neste Legislativo e sabem muito bem da importância das comissões. Em
relação a esse elogio, Luan, saiba vossa excelência que na condição de líder todos os
projetos, independente de qualquer área ou de qualquer Secretaria que seja benéfico para os
itapirenses, tenha certeza que a bancada da oposição não subirá aqui para querer atrapalhar
ou fazer vistas para aquilo que julgarmos necessário para bem do itapirense. Ficam somente
algumas ponderações e que sejam repassadas à administração. É um distrito industrial
novo? Ótimo. Excelente. Esperamos muito que a promessa de 2012 relacionada aos 3 mil
empregos, apesar do momento de crise, o Paganini consiga terminar esse mandato com uma
melhor posição em relação aos dados do CAGED que tanto o Carlão disse em anos
anteriores. Era uma pessoa que conversava e tirava dúvidas. Que esse novo distrito seja um
divisor de águas para essa administração porque o levantamento feito com os dados do
CAGED nos últimos 4 anos, sendo que foi motivo de matéria jornalística no final de
semana, são altamente preocupantes e negativos. Quando se fala em distrito industrial,
esperamos e gostaríamos imensamente que vossa excelência, na próxima sessão, trouxesse
algumas informações com relação a posição da empresa Art. Móveis situada no distrito de
Barão. Já era para estar implantado naquele local. O município está pagando aluguel. Não
sei a quantidade de empregos. O vereador Marquinhos estava aqui no ano passado.
Inclusive, o mesmo fez diligências na empresa quanto a quantidade de postos de trabalho.
Já deveria estar finalizado no Barão. Somente observamos terra e mato. Vossa excelência
não precisa parabenizar a oposição. A oposição vai estar do lado de sua liderança para
aquilo que for bom para a municipalidade. Saiba, Luan, César e Marquinhos, que nós, em 4
anos, como membros da oposição, não tivemos a oportunidade como tivemos nessas duas
últimas sessões. Méritos para o presidente que em muitas circunstâncias discutimos sempre
respeitando um ao outro. Muitas vezes discordávamos daquilo que iria ser votado. Nessas
duas últimas semanas, Marangoni, tive a oportunidade de estar conversando com o Dirceu
de Oliveira nos bastidores do plenário. É muito bom ouvir a experiência de outros
vereadores. Todos os vereadores não são marinheiros de primeira viagem. Todos são
vereadores atuantes nesta legislatura. Sentimos, nesse momento, a representatividade. Os
dez vereadores foram eleitos da mesma forma. Ao longo dos últimos anos, Luan, passavase sem ao menos falar para nós o que era a matéria. Essa discussão nas comissões não
ocorreu durante os 4 anos anteriores. Podemos discutir e podemos ser votos vencidos, mas

é muito importante ouvir a voz da experiência. Vereador Maurício, não sei como o senhor
vai terminar esses dois anos de presidência, mas ao menos essas duas primeiras semanas o
que vossa excelência fez nesta Mesa, sempre conversando abertamente, independente de
ser líder da situação ou qualquer outro vereador, caso o senhor tocar os serviços desta Casa
nesse sentido, acredito que será um marco importante no final do biênio de vossa
excelência, na qual também fazemos parte da Mesa. Concordo plenamente com o Mino
quando falou desse parecer da CETESB. Espero, Luan, que assim que tiver a discussão
junto ao órgão ambiental do Estado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente envie para
nós os respectivos documentos e informações necessárias. Acredito que esse compromisso
já está anotado em sua agenda. Ficam aqui, em nome da oposição, esse acordo em benefício
da população. Aquelas pessoas que sempre nos criticam, Mino, devem, ao menos uma vez,
não denegrir a imagem da oposição. Não façam desenho de mosquito da dengue com a
minha cara. Fica feio. Isso será cobrado. Não falem nada. Talvez o silêncio, muitas vezes, é
a melhor resposta. Isso seria em respeito aos cidadãos e eleitores itapirenses. Obrigado.”
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca
em única votação o Projeto de Lei nº 04/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr.
Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva de nº 01/2017. Aprovada por
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Ouvi
atentamente a fala do 1º Secretário. O Jornal Gazeta me ligou na semana passada
perguntando como seria a atual Câmara Municipal. Respondi que seria uma Câmara
ponderada. Creio que será mesmo. Fiquei muito contente porque cedemos algumas
comissões para a oposição. Isso nunca aconteceu. Hoje ficou comprovada a união. Queria
parabenizar todos vocês, principalmente os membros da oposição que acataram um projeto
muito importante. Foi muito bem falado pelo Dr. Rafael. Temos um presidente muito
competente. Vamos procurar sentar e conversar. Vamos discutir algumas vezes, mas
devemos sempre optar em sentar e conversar. Fomos eleitos para o bem de Itapira.
Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA
GARCIA RAPOSO: “Com certeza nós da oposição sempre vamos votar. É bom para o
povo? Vocês podem contar conosco. Isso vai gerar mais emprego, além de facilitar o
transporte e o fluxo de veículos. Tudo o que vier para esta Casa será analisado e discutido.
Essa imagem de oposição transmite fiscalização. É bom para a cidade e para o povo? Caso
seja, por que não votar? Presidente, também quero parabenizar o andamento da Casa, assim
como também os funcionários. Que continue assim. Somente temos a ganhar. Obrigada.” A
seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Em
primeiro lugar parabenizo você com as palavras do Rafael. Quero falar também que não
sou da situação ou da oposição. Estou do lado do povo. Caso for bom para a população
itapirense, contem comigo. Estamos juntos. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Beth, acredito que você é a responsável por
tudo o que está acontecendo nesta Casa. Acho que você foi iluminada para estar aqui. Com
a sua postura você conseguiu trazer um equilíbrio para a Câmara. Havendo respeito entre
todos, acredito que existirá equilíbrio. Sabemos que todos são pessoas esclarecidas. Cada
um está em seu ramo. O respeito prevalecendo, acredito que Itapira somente tem a ganhar.
Isso foi registrado na rádio e nos jornais. O que o Dirceu disse é verdade. Vamos discutir
em alguns assuntos, mas esse equilíbrio resultará em um enorme respeito entre os

vereadores. As palavras do Rafael dizem tudo. No passado três vereadores eram sufocados
e massacrados. Muitas vezes foram debochados e sacaneados. Tenho certeza que esta
Câmara dará um exemplo importante para todas as Câmaras da região. Volto a dizer que
havendo o respeito, todos são respeitados. Nada será 100%, mas conseguiremos fazer uma
Câmara exemplar. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO
POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 04/2017 E EMENDA ADITIVA Nº
01/2017. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2017. a) Maurício
Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2017.Voto de Congratulação com o médico cardiologista Dr. Mosasi Mituzaki, pelo transcurso
de seu 81º aniversário de nascimento celebrado dia 06 de janeiro. Autoria: Carlos Alberto
Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:
“Solicitei para que a matéria viesse à Ordem do Dia para poder parabenizar o Carlinhos e
dizer que o Dr. Mosasi é uma benção divina para Itapira. Poucos sabem que o Dr. Mosasi
não tinha cidadania Itapirense. Eu não acreditava. Ele é do Rio de Janeiro e acabou vindo
para Itapira. O sonho dele era receber o Título de Cidadania Itapirense. Eu fui agraciado
com o pedido dos amigos da época para que eu pudesse trazer o nome dele junto a esta
Casa. Realmente é uma pessoa que já salvou milhares de vidas itapirenses. Mesmo com
seus 81 anos de idade, o Dr. Mosasi continua trabalhando em prol aos cidadãos itapirenses.
Não poderia deixar de vir a esta tribuna para registrar um enorme abraço ao Dr. Mosasi e
sua família. A Marta foi minha companheira de faculdade. Estudamos juntos. Desejo que
ele continue ativo. O povo de Itapira deve saber que possuímos um médico exemplar. Que
Deus o abençoe. Parabéns e muito obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 05/2017.
Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE
OLIVEIRA: “Faço das palavras do vereador Mino, as minhas palavras. Ele é o médico de
minha família. Ele já salvou minha irmã e muitos outros amigos. Quando vou ao seu
consultório nós conversamos muito. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr.
CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo mais uma vez o Dr. Mosasi pela sua
atuação médica e pessoal. É um grande amigo. Por diversas oportunidades acompanhei
alguns amigos até o consultório do Dr. Mosasi. Ele trata seus pacientes com muito carinho
e dedicação. Ele recebeu com muito carinho a homenagem vinda desta Casa. Ele ama esta
terra. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Como presidente também deixo meus parabéns ao Dr. Mosasi. Já tive a
experiência de passar por ele. Sei como o Dr. Mosasi é. O requerimento é fantástico.
Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de Fevereiro de 2017. 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, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa,
e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR,
LAVROU-SE ESTA ATA.

