
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de dezembro de 2018. Presidente: 

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

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

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

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

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

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

EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje vou usar esse espaço 

para falar sobre os 12 milhões que está tramitando nesta Casa. É um pedido do prefeito para 

que os vereadores concedam a ele um financiamento de 12 milhões. Quero lembrar vocês 

que esse projeto de lei diz que vai abrir ruas, pontos de ônibus, alargamento de estradas, 

dentre outras situações. Vale lembrar que estou ouvindo nos bastidores que isso tudo é para 

favorecer pessoas que possuem terras naqueles locais. Quero lembrar a todos que tenho 

vergonha de passar em determinadas ruas de nossa cidade. Dá a impressão que o vereador 

não vê as ruas sujas, bueiros entupidos, etc. A população tem a sua parcela de culpa, pois 

todos devem cuidar de nossa cidade. A nossa cidade é a nossa casa. Não jogamos lixo 

dentro de nossas casas. Peço a colaboração da população. Voltando aos 12 milhões, quero 

lembrar os vereadores e o público presente que a Prefeitura de Itapira nunca esteve tão 

endividada como nos dias atuais. O prefeito Paganini fez somente faz empréstimos e 

financiamentos. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento solicitei algumas 

informações relacionadas ao endividamento atual da Prefeitura. Quero saber qual é a dívida 

real da Prefeitura. Solicitei também qual o percentual das dívidas que impactam nas 

finanças da Prefeitura para os futuros exercícios. Requeri também o adiamento do projeto 

por 10 dias para melhores estudos. Estou aguardando as respostas da Prefeitura. Peço para 

que os vereadores pensem muito bem antes de votar. Somente esta Casa de Leis tem o 

poder de autorizar o prefeito a fazer esse empréstimo. Ele está deixando dívidas para os 

futuros prefeitos. Quero lembrar a vocês que foi feito um pedido no sentido de trazer outro 

aparelho para a realização de exames. Quero saber se o prefeito se preocupa com a saúde de 

nossa cidade. Ele tirou o subsídio dos estudantes, além do curso preparatório para o 

vestibular. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos na 

pessoa do Sr. José, meu vizinho. Hoje será lido o projeto de lei de minha autoria. É um 

projeto almejado por muitas pessoas. Fala sobre a proibição da soltura de fogos com 

estampido. Foi o primeiro projeto e a primeira lei do prefeito de Campinas no ano de 2017. 

Outras cidades também aprovaram esse tipo de projeto. Não é somente pelos animais, mas 

também pelas crianças autistas, recém-nascidos, idosos, dentre outros. É um problema que 

gera muita preocupação em épocas festivas. Podem soltar outros tipos de fogos, mas sem o 

estampido. Peço para que todos os meus colegas analisem a situação para que o projeto seja 

votado o mais rápido possível. Outro assunto é que estou entrando com um requerimento 

para que o prefeito faça um decreto que venha a regulamentar as professoras que estão em 



tratamento de câncer. É muito dolorido e toda a família sofre com esse tipo de enfermidade. 

Acompanhamos o depoimento de algumas pessoas e posso dizer que dói a alma. É uma 

situação difícil. Vale lembrar que algumas professoras da rede municipal estão passando 

por esse momento. Infelizmente essas mesmas professoras estão perdendo pontos, bônus e 

tudo mais. O tratamento de câncer deixa as pessoas muito debilitadas. Devemos nos colocar 

no lugar dessas pessoas. Quando nos colocamos no lugar da pessoa, acredito que vamos ter 

um olhar completamente diferenciado. É esse olhar que o prefeito deve ter para com essas 

pessoas. O prefeito ficou muito sensibilizado com a situação. Desse modo, as professoras 

não terão nenhuma perda. Pessoas com câncer devem receber todo o respaldo da 

administração municipal. Elas devem ficar isentas. Gostaria de convidar todos para a 

realização do 2º Fórum de Combate a Violência Contra a Mulher. O evento ocorrerá nesta 

Casa de Leis, a partir das 19 horas. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Sejam bem vindos a esta Casa. As 

informações que trago a vocês é no sentido de que na semana passada Itapira foi 

contemplada com duas novas ambulâncias. Uma delas foi através de um pedido meu para 

com o deputado Carlos Sampaio. Ele atendeu a reivindicação através de emenda 

parlamentar. A outra ambulância veio através do deputado Barros Munhoz. Ontem estive 

no SESC em São Paulo recebendo um veículo Cross Fox para atender a entidade Lar São 

José. O carro será entregue nesta sexta feira. Estou muito feliz porque devemos trabalhar 

em prol as necessidades da população e entidades assistenciais. Devemos buscar recursos a 

fim de melhorar a qualidade de vida de nossa cidade. Nas últimas eleições trabalhei para o 

deputado Barros Munhoz e para o deputado federal Carlos Sampaio. Outro assunto seria 

que está acontecendo o recape no Barão Ataliba Nogueira. É uma verba destinada através 

de emenda parlamentar de autoria do deputado Carlos Sampaio. Sabemos sobre o trabalho 

sério que os nossos deputados fazem em prol a Itapira. O papel do vereador é sempre 

buscar recursos e reivindicar melhorias para a cidade. Existem deputados que passam pela 

cidade, pegam o voto das pessoas e depois nunca mais aparecem. Os deputados que 

recebem os votos dessa cidade devem oferecer saúde, segurança, educação, etc. Podemos 

discutir ou discordar em alguns assuntos, mas nunca podemos deixar de buscar recursos e 

melhorias para a cidade. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. O dia 

de ontem foi de muita alegria. Por motivos vindos através do Regimento Interno não 

conseguimos agradecer. Quem não teve a oportunidade de ficar sabendo sobre o ocorrido, 

digo que ontem foi a eleição da Mesa Diretora desta Casa. Lancei meu nome a presidência 

e com o apoio de meus companheiros conseguimos a vitória. Agradeço todos os vereadores 

que me ajudaram. Agradeço o Carlinhos, o Toninho, o Dirceu, o Maurício, a Professora 

Marisol e demais vereadores. Gostaria de deixar meu receado dizendo que o presidente é de 

todos. O trabalho continua sendo realizado com a união de todos. Juntos vamos fazer a 

diferença. Vamos arregaçar as mangas e fazer um bom trabalho para Itapira. Como o 

Carlinhos disse anteriormente, vamos todos juntos buscar recursos em prol a nossa cidade. 

Deixo meus parabéns ao vereador Carlinhos pelas conquistas para a cidade. Itapira merece 

boas notícias. Carlinhos, continue sempre assim. Você sabe que isso sempre trará bons 

frutos para a cidade. O momento é de agradecer. Agradeço a minha família, o meu pai, a 

minha mãe, a minha namorada e todos que sempre me apoiaram. Aos colaboradores desta 



Casa, conto muito com vocês. Vocês fazem parte dessa jornada. Vocês vão fazer parte 

desse trabalho e desse projeto. Juntos somos mais fortes e vamos fazer a diferença. Muito 

obrigado a todos pelo o apoio. Que o ano de 2019 seja muito bom e com várias conquistas. 

Estou muito feliz porque com apenas 25 anos já sou presidente desta Casa. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome do presidente do PSL, André 

Siqueira. Obrigado pela presença. Primeiramente gostaria de falar da noite de ontem. Os 

trabalhos transcorreram de forma ordeira e tranquila. Desejo boa sorte aos novos 

integrantes da Mesa. Deus acompanhe o trabalho de todos e que vocês legislem sob o temor 

de Deus. Desse modo, as coisas nesta Casa vão fluir de forma tranquila e pacífica. Quero 

aproveitar o momento para dizer a todos que existem muitos debates, mas sempre 

prevalecendo a razão em prol a Itapira. Entrando na aprovação dos projetos, também queria 

falar sobre o projeto específico que se encontra nesta Casa. O mesmo está relacionado ao 

empréstimo no valor de 12 milhões de reais. Uma parte desses recursos será direcionada 

para o recapeamento de 56 ruas de nossa cidade. Essas ruas se encontram nos bairros mais 

populares. Haverá um vídeo demonstrando as ruas e os bairros beneficiados com o 

recapeamento em nossa cidade. É um projeto que se inicia com cunho muito importante. 

Quando se falou sobre pontos de ônibus, existem muitos pedidos sobre a situação. A 

população, muitas vezes, fica sem o abrigo para se proteger das intempéries do tempo. 

Beneficiaria muito a população, de forma geral, a possibilidade de colocarmos 30 novos 

pontos de ônibus cobertos na cidade. A população mais carente será beneficiada, pois é ela 

que mais usa o transporte coletivo urbano. Quanto a duplicação da via, para quem não 

conhece, será muito importante. A localidade possui enorme fluxo de veículos em virtude 

de 4 escolas existentes. O crescimento da cidade propicia essa situação. Quando se fala que 

pode haver loteamentos nessas regiões, acredito que qualquer via que seja aberta em nossa 

cidade pode receber a construção de loteamentos. Podemos chamar essa situação de 

progresso. Isso aconteceu no bairro Morada do Sol. Quem passa por aquelas imediações 

constata que muitos itapirenses estão trabalhando no ramo da construção civil. Em tempo 

de desemprego e dificuldade de trazer empresas para a cidade, a construção civil gera muito 

emprego. Graças a Deus. Que mais empregos possam ser gerados através da construção 

civil. Existem muitos empreendedores nessas regiões que podem trazer esse tipo de 

desenvolvimento. A população poderá ganhar seu pão de cada dia. Vejo que a cidade pode 

se desenvolver. O empréstimo gera juros na faixa de 0,6% ao mês. Todos os prefeitos, de 

forma geral, fazem empréstimos para seus municípios. É uma via muito importante. A 

nossa cidade somente tem a ganhar com esse tipo de projeto. Seja na parte de recape, 

pontos de ônibus, crescimento de vias, dentre outras situações. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Acho que 

quando o gestor fala de prioridades, acredito que deve ver a situação que se encontra os 

setores prioritários do município. Vejo de forma um pouco diferente daquilo que tem sido 

falado por alguns colegas. Sou médico do Hospital Municipal e vou falar qual é a 

prioridade de número um do Hospital Municipal nos dias atuais. Estou fazendo uma 

emenda no orçamento para dar a minha contribuição como vereador. A UTI do Hospital 

nos dias atuais possui 4 leitos. Um deles é de isolamento. Estou fazendo uma proposta para 

aumentar 60% o número de leitos na UTI. Teremos 7 leitos mais um leito de isolamento 



com algumas adaptações dentro desse espaço. Não vai mexer na unidade neonatal e com 

pouco dinheiro estaremos salvando vidas no Hospital Municipal. Por que falo em salvar 

vidas? Estamos perdendo pacientes no Pronto Socorro do Hospital aguardando vaga de 

UTI. Essas pessoas pagam impostos. Essas pessoas estão morrendo sem nenhuma 

assistência de UTI. Isso é prioridade em Itapira. Isso que deve ser discutido. Respeito que 

ruas devem ser abertas, pontos de ônibus construídos, mas quais são as prioridades de 

Itapira? Fui procurar os dados. Hoje o município de Itapira, em relação a população da 

terceira idade, está com 3 pontos percentuais acima do nível do Estado. Todos sabem muito 

bem que muitos acidentes ocorrem em nossa cidade. Muitas pessoas precisam de UTI e 

acabam morrendo na enfermaria do Hospital Municipal. Quando aparece alguma vaga na 

UTI o paciente que necessitava da mesma já foi sepultado. Isso é prioridade, senhores 

vereadores? É com pouco dinheiro. Basta derrubar duas paredes da UTI, mudar um 

vestiário da enfermagem e abrir uma sala para o médico prescrever. Convido os 9 

vereadores para visitar o local. Todos vão saber que é possível. A administração municipal, 

não sei quais delas, desativou um leito da UTI para evoluir os pacientes da mesma. Seria o 

quinto leito que foi desativado. Basta colocar uma maca e ligar o sistema que já está 

conectado. Seria mais um leito para salvar vidas. Um leito para uma família que necessita 

dessa situação não tem preço que pague. Vamos alargar ruas e pontos de ônibus? Não é o 

momento para fazer financiamento de 12 milhões, sendo que podemos ampliar o número de 

leitos de UTIs. Isso é fazer gestão. Tenho certeza que o vereador que tem um pouco de 

consciência não vai contra essa emenda. Caso for contra a emenda, acredito que vai passar 

vergonha nesta Casa. Essas pessoas são prioridade em nossa cidade. Não precisa ir atrás de 

verba para conseguir alguma coisa. Basta ter boa gestão. Com pouco dinheiro, mas com 

ideias boas, acredito que vamos fazer a diferença. 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 41ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 20 de Novembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 42ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 27 de Novembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 29 de Novembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 03 de Dezembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro 

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

Ofício. 5º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das 

despesas realizadas referentes aos meses de outubro e novembro de 2018. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 



04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Relatório. 6º) RELATÓRIO Nº. 0011/2018.- 

Ata da Audiência Pública realizada no dia 22 de novembro de 2018, para apresentação e 

debate aberto ao público ao Projeto de Lei nº 60/2018, que estima a receita e fixa a 

despesas para o exercício financeiro de 2019, bem como aos Projetos de Lei nº 61/2018 e 

62/2018, – que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (PPA) 

2018/2021. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei Complementar. 7º) Projeto de Lei Complementar nº. 0020/2018.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 

o zoneamento de glebas de terras no Bairro Vila Esperança, constante na Lei 

Complementar nº 3.995/2006, alterada e consolidada pela Lei Complementar nº 

5.366/2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 0021/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria gratificação especial 

para os motoristas que possuem a CNH categoria (E) quando escalados em portaria para 

dirigir caminhões pesados. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 9º) Projeto de Lei nº. 0067/2018.- Em que o Sr. Professora Marisol 

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

da soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, que causam estampido, 

no município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0068/2018.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina Próprios municipais localizados no Parque Juca Mulato e no bairro Barão 

Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

11º) Projeto de Lei nº. 0069/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - 

UIPA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 12º) Emenda Aditiva/Impositiva de nº. 

001/2018 ao Projeto de Lei nº 60/2018.- Acrescenta-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 

60/2018 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019".. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 13º) Emenda Modificativa de nº. 003/2018 ao Projeto de Lei nº 60/2018.- 

Altera o inciso I do Artigo 4º ao Projeto de Lei nº 60/2018, que "Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2.019". Autoria: Rafael Donizete Lopes. 



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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Emenda 

Modificativa/Impositiva de nº. 004/2018 ao Projeto de Lei nº 60/2018.- Alteram-se 

dispositivos ao Projeto de Lei nº 60/2018 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2019".. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Emenda Modificativa de nº. 

005/2018 ao Projeto de Lei nº 60/2018.- Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 

60/2018 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019". 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Emenda Modificativa/Impositiva de nº. 006/2018 ao Projeto de Lei nº 

60/2018.- Modificam-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 60/2018 que "Estima a Receita e 

Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019". Autoria: Beth Manoel. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 17º) PARECER nº. 111/2018.- Ao 

Projeto de Lei nº 57/2018 e Emendas Aditivas nºs 01/02/03, 04, 05 e 06/2018. 

RELATOR: Luan Rostirolla.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 57/2018, de autoria dos nobres Vereadores Toninho Marangoni, Carlos 

Alberto Sartori, Toninho Marangoni e Luis Hermínio Nicolai, que "Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona", bem como às Emendas Aditivas 

nºs. 01/02/03 e 04/2018, após minudentes e acurados estudos, acordaram por exarar 

PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação, eis que inexiste óbice de qualquer natureza 

que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto por apresentar a seguinte Emenda 

Aditiva: EMENDA ADITIVA Nº 06/2018 AO PROJETO DE LEI 57/2018. Acrescenta-se 

inciso V ao Artigo 2º. Artigo 1º - Acrescenta-se inciso V ao Artigo 2º, que excepciona 

desdobros no prazo que menciona, com a seguinte redação: ............. Art. 2º - ............ 

V - Estrada Municipal Aparecido Topan - Zico Topan - Bairro do Bananal. Inscrição 

INCRA - 625.035.001.090.2. Matrícula - 37.678 C.R.I. Itapira. Área mínima - 430,00. É 

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

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 18º) PARECER nº. 112/2018.- Ao Projeto de Lei nº 64/2018. RELATOR: 

Carlos Alberto Sartori.- As Comissões de Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Município 

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

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", após minudentes e 

acurados estudos, acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 



Registrado o voto vencido do Vereador Rafael Donizete Lopes, que seria favorável pelo 

adiamento de 10 dias, aguardando as informações solicitadas pela Comissão de Finanças e 

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

parecer. Ato contínuo, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova, 

menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, 

César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai, para que 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 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) PARECER nº. 113/2018.- Ao 

Projeto de Lei nº 64/2018. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai.- A Comissão Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Esporte e Lazer, te subscreve, instada que foi a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

"Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento 

do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências", após minudentes e acurados estudos, acordaram por REQUERER 10 (dez) 

dias de adiamento da propositura, objetivando melhor estudos e aguardando informações 

solicitadas por esta Comissão de Estudo. Registrado o voto vencido da Vereadora 

Professora Marisol, que seria favorável pelo votação da propositura. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete 

Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. Ato 

contínuo, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova, menos 4 votos dos 

Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da 

Silva e Luis Hermínio Nicolai, para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do 

Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Gostaria de explicar para a população que essa 

'lenga lenga' que está aqui na frente... Estou pedindo um tempo para que possamos estudar 

melhor esse empréstimo no valor de 12 milhões. Não sei o porquê de tanta pressa. É uma 

falta de respeito.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Senhor presidente, como o senhor fala que a comissão não quis emitir um 

parecer, acredito que o senhor deveria corrigir a fala de vossa excelência. Qual 

justificativa? Tivemos uma reunião na última quinta feira, sendo que o senhor estava 

presente, onde vários componentes da Prefeitura também marcaram presença. A primeira 

reunião pós o evento foi a data de ontem. Então, está dentro do prazo. É vossa excelência 

que está querendo atropelar os prazos. Quando entra em regime de urgência as comissões 

tem 45 dias para exarar parecer, cabendo adiamento da matéria. Então, tanto a vereadora 

Beth Manoel como o vereador Mino estão dentro do prazo dos 45 dias. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: O prazo de 45 dias é real. Porém, existe a 

necessidade da votação no plenário para aceitar ou não o respectivo adiamento. É apenas 

isso.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Senhor 

presidente, na semana passada já disse que está vindo coisas da Prefeitura no afogadilho. 

Quanto a esse projeto, caso disponibilizarmos 10 dias de adiamento, acredito que 

perderemos o prazo. É complicado. Caso fosse um projeto comum, tudo bem pelo 

adiamento de 10 dias. Não podemos dar porque perderia o valor. Obrigado.” DESPACHO: 



À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) PARECER nº. 114/2018.- Ao 

Projeto de Lei nº 65/2018. RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- As Comissões de Justiça e 

Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 65/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

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

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

parecer favorável à propositura, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Registrado o voto vencido do Vereador 

Rafael Donizete Lopes, que seria favorável pelo adiamento de 10 dias, aguardando as 

informações solicitadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Ato contínuo, o Vereador 

Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova, menos 4 votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis 

Hermínio Nicolai, para que 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 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 21º) PARECER nº. 115/2018.- Ao Projeto de Lei nº 65/2018. RELATOR: 

Luis Hermínio Nicolai. A Comissão Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Esporte e Lazer, te subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 65/2018, 

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

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

outorga de garantia e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos, 

acordaram por REQUERER 10 (dez) dias de adiamento da propositura, objetivando melhor 

estudos e aguardando informações solicitadas por esta Comissão de Estudo. Registrado o 

voto vencido da Vereadora Professora Marisol, que seria favorável pelo votação da 

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

parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Rejeitado menos 4 votos 

dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da 

Silva e Luis Hermínio Nicolai. Ato contínuo, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer 

e a Casa aprova, menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth 

Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai, para que 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 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) PARECER nº. 

116/2018.- Ao Projeto de Lei nº 66/2018. RELATOR: Luan Rostirolla.- As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 66/2018, de autoria da 

nobre Vereador Professora Marisol, que "“Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar 

Livre”", após minudentes e acurados estudos, acordaram por exarar parecer favorável à 

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

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



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

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente 

as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 

íntegra. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00459/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Yolanda Machado de Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00460/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Citrângulo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00461/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Zaira Moreira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00462/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Vicente Neto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00463/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luís Antônio Simionato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00464/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena da Cruz. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00465/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Paradello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00466/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Dra. Kátia Stevanatto Sampaio. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00467/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Dr. Paulo Roberto Gasperotti Sampaio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00468/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Letícia Salles Rocha 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



00469/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ronoel Luís Scholl. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 

8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 

referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 34º) Requerimento nº. 00470/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Cleuza de Lima Aguilar, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 17 

de novembro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00471/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Nicanor Pereira Aguilar, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 27 de novembro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00472/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria da Conceição Silva Adão, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 27 de novembro. Autoria. 

Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00473/2018.- Voto de Congratulação com a 

Igreja Pentecostal "Resgatando Almas", pelo sucesso na realização do 1º Congresso de 

Jovens - Umipra. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de 

Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00474/2018.- 

Voto de Congratulação com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pelo 

sucesso na realização do 2º Congresso de Varões. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento nº. 

00475/2018.- Voto de Congratulação com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, 

pela recente formatura de nova turma nos módulos básico e médio de Teologia. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

40º) Requerimento nº. 00476/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Edite Joana da 

Costa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de novembro. 

Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00477/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Gilvanilde Porto da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de novembro. Autoria. Professora Marisol. A 

seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

42º) Requerimento nº. 00478/2018.- Requer ao Sr. Prefeito Municipal, estudos junto à 

Secretaria Municipal de Educação, no sentido de que o Decreto que regulamenta a 

atribuição de classes/aulas aos professores da rede municipal passe a prever, 

especificamente para fins de pontuação para atribuição de classes/aulas, na contagem do 

tempo de serviço, a licença de professores afastados para tratamento de câncer seja 

considerada como efetivo exercício. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Requerimento nº. 

00479/2018.- Voto de Congratulação com a atleta itapirense Maria Beatriz Galego, pela 

conquista de uma bolsa de estudos junto a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 44º) Requerimento nº. 00480/2018.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a indicação nº 266/18, que sugerem para delimitar o estacionamento do 

Hospital Municipal exclusivo para servidores municipais da Saúde. Autoria. Beth Manoel. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

45º) Requerimento nº. 00481/2018.- Voto de Congratulação com a direção, professores e 

alunos da E.E. "Benedito Flores de Azevedo", pelo sucesso na realização do 2º 

Culminância 2018. Autoria. Beth Manoel. A seguir, pela ordem, a vereadora Elisabeth 

Donisete Manoel manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00482/2018.- 

Voto de Congratulação com os servidores eleitos para o Conselho Municipal de 

Previdência e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

47º) Requerimento nº. 00483/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e empresa 

responsável pelo Loteamento Morada do Sol, para que finalize as obras de recapeamento 

asfáltico no trecho localizado próximo à ponte que interliga o loteamento ao bairro dos 

Pires. Autoria. Mino Nicolai. 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 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00484/2018.- Voto de Congratulação com a 

técnica enxadrista Silvana Palandi, pela conquista do 3º lugar por equipes nos Jogos 

Abertos 2018. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00485/2018.- Voto de 

Congratulação com o coletor de resíduos sólidos Elton Luís, pela brilhante confecção de 

enfeites natalinos com materiais reciclados instalados na Av. Henriqueta Soares. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 



50º) Requerimento nº. 00486/2018.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, 

para que faça gestão junto ao Governo Estadual e Alesp, visando denominar de "Dra. Kátia 

Stevanatto Sampaio", a escola estadual que será inaugurada no bairro Istor Luppi. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 51º) Requerimento nº. 00487/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal e Viação Rápido Fênix, para que promovam a alteração de um ponto de ônibus 

localizado na SP-147, próximo ao bairro da Ponte Preta. Autoria. Dirceu de Oliveira. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Elaborei esse 

requerimento porque o ponto de ônibus está bem na curva. É perigoso. Crianças e idosos 

frequentam o local. Acredito que a empresa deve mudar urgente o ponto de ônibus. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) 

Requerimento nº. 00488/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Lúcia Sartori 

Miranda, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 25 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 53º) Requerimento nº. 00489/2018.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Dalva Sueli de Freitas Rotolli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) Requerimento 

nº. 00490/2018.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Lourdes Therezinha Pereira da Silva 

Guedes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de dezembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 55º) Requerimento nº. 00491/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Cândida Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) Requerimento nº. 00492/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Martha Galdi Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 57º) Requerimento 

nº. 00493/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Helena Francisco, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

58º) Requerimento nº. 00494/2018.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria da Penha 

Piva Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de dezembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 59º) Requerimento nº. 00495/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Natalino Avelino de Toledo, mais conhecido como Nêgo, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 60º) Requerimento 

nº. 00496/2018.- Requer oficiar as empresas funerárias de Itapira, para que estudem uma 

forma de incluir a fotografia das pessoas falecidas em seus convites funerários. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

61º) Indicação nº. 00345/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, que promova a restauração do 

marco de entrada principal do Residencial "Hélio Nicolai". Autoria. Mino Nicolai. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 62º) Indicação nº. 

00346/2018.- Sugere instalação de academia ao ar livre na Praça João Moro, na Vila Ilze. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 63º) Indicação nº. 00347/2018.- Sugere estudos para implantação de redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua São José, próximo ao Lar São José. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 64º) 

Indicação nº. 00348/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de serviço de 

Fisioterapia na UBS dos Prados. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 65º) Indicação nº. 00349/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para implantação de serviço de Fisioterapia nos bairros Vila Boa 

Esperança e Bráz Cavenaghi. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 66º) Indicação nº. 00350/2018.- Sugere 

execução de operação "tapa buracos" em todas as ruas do município que necessitarem de tal 

melhoria. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 67º) Indicação nº. 00351/2018.- Sugere a instalação de redutor de 

velocidade tipo "taxão" na confluência das ruas José Pereira e Ipiranga, próximo ao 

Educandário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 68º) Indicação nº. 00352/2018.- Sugere aplicação de 

freza, saibro ou cascalho nas ruas do Condomínio "Chácaras Maniezzo", em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 69º) Indicação nº. 00353/2018.- Sugere a substituição de 

toldos no Mercado Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente 

solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 70º) FMAP Itapira: 



Informações sobre pagamentos e contribuições patronais. 71º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 421/2018: Respostas em atenção ao Requerimento nº 

390/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 72º) Assembleia Legislativa de São 

Paulo; Deputado Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento pelo ofício especial 

datado em 05 de novembro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 73º) Assembleia 

Legislativa de São Paulo; Deputado Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento 

pelo Requerimento 424/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 74º) SAAE Itapira: 

Ref: Ofício 841/2018 - Requerimento nº 440/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 75º) Conselho Municipal de Educação: Cópia da lei 16.756 de 08/06/2018. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 76º) JotaF Telecon: Assunto: Prestação de 

Serviços de Internet. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotadas as matérias 

constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 

organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 

de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0057/2018 e Emendas Aditivas de 

nºs 01 a 06/2018.- Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 57/2018. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as 

Emendas Aditivas de nºs 01/2018 à 06/2018. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 

votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 

plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 57/2018. Aprovado em segunda 

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

Emendas Aditivas de nºs 01/2018 à 06/2018. Aprovadas em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 57/2018 E EMENDAS ADITIVAS 

DE NºS 01/2018 A 06/2018. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0064/2018.- Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de 

Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos 4 votos dos vereadores Srs. Rafael Donizete 

Lopes, Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai, vistas 

da presente matéria. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Lei nº 64/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro 



de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0065/2018.- Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

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

e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Analisamos da seguinte 

forma: No momento econômico, não somente do município, mas o país como um todo, 

existe muitas ofertas de serviços essenciais. Na maioria das vezes, quando um vereador, 

principalmente o vereador da oposição, solicita providências, quer seja na Saúde ou 

Educação, dizem que não tem dinheiro. Devemos fazer uma abordagem e um levantamento 

da situação. Cada um tem sua residência e sabe o quanto que ganha e o quanto pode gastar. 

Caso chegarmos com um gasto maior em relação ao que você tem, acredito que a pessoa se 

endividará e no mês seguinte você vai ter um poder de compra ainda menor. O orçamento 

vai diminuindo. A situação da gestão pública é a mesma coisa. Caso não tivermos o pé no 

chão, automaticamente a gestão será pior. A situação abrange uma família de 74 mil 

pessoas. Somos uma cidade. Em relação a administração pública, temos feito discussões ao 

longo dos meses. O endividamento do município deve ser discutido e interpretado porque a 

cada ano que passa vai passando os juros vindos de financiamentos anteriores. Temos um 

capital de dívidas de milhões de reais. Isso chega a quase 25% do orçamento do município. 

Observamos que mais um financiamento no valor de 10 milhões de reais vai prejudicar 

ainda mais a situação. Será que essa capacidade de melhoramento, mesmo com juros 

abaixo, não complicará a situação? Qual a prioridade? Defendo um ponto de vista, na área 

de Saúde principalmente, que temos um déficit muito maior do que qualquer aprovação de 

financiamento. Em relação as receitas, apresentei o REFIS. Todos sabem disso. Ouvimos 

do Secretário de Fazenda da Prefeitura, Sr. João Bozzi, que caso eles tivessem implantado o 

REFIS do município entraria para os cofres públicos mais de 7 milhões de reais. Não é 

penalizar o cidadão que está com dívida ativa no cartório do Katsumi. O nome da pessoa já 

está sujo e o prefeito está sujando ainda mais. Como essas pessoas vão comprar no 

comércio local? O REFIS deveria ter sido implantado. Tem vereador que vive falando que 

a oposição somente critica e não vai atrás, mas quando você dá sugestão ninguém acata. 

Sete milhões de reais poderia ter sido arrecadado pela administração caso o REFIS tivesse 

sido aprovado. O REFIS era somente para Itapira? Por que outros municípios fizeram? 

Mogi Mirim, Lindóia, dentre outros da região, fizeram o REFIS. Alguém deve explicar o 

porquê Itapira não fez o REFIS. O Secretário falou que deveria ter sido implantado caso o 

prefeito quisesse. Somente não era boa ideia para o Paganini. Esse dinheiro no valor de 10 

milhões seria usado em qual sentido? Ponto de ônibus é prioridade para o povo de Itapira? 

O que nós precisamos é trazer emprego para Itapira. O povo está saindo de Itapira para 

trabalhar em Jacutinga. Como vamos fazer 50 pontos de ônibus? Vale lembrar que a 

passagem de ônibus está quase R$ 4,20. A empresa que presta esse tipo de serviço, pelo 

menos, deveria estar fazendo um belo serviço, mas não é a real situação. Muitos problemas 

existem em relação ao serviço prestado. A grande maioria das ruas do município está em 

péssimas condições. Alguns mal informados dizem que o vereador está sendo incoerente, 

pois fala que as ruas estão esburacadas e não quer aprovar o financiamento. Tem matéria da 

Gazeta dizendo que o Paganini está comemorando um crescimento do município 

relacionado a arrecadação do ICMS. Está na página três. O ICMS é a maior arrecadação do 



município. Como subiu algumas posições e a receita chega a 5 milhões, como estão 

querendo financiar 10 milhões? Não concordo. Não acho justo para quem faz uso do 

serviço municipal de Saúde e acaba encontrando falta de medicamentos. Vejo as escolas em 

péssimas condições estruturais. Acredito que deveria formular uma cartilha de prioridade. 

As prioridades podem ser vistas por quem quiser ver. Vamos chegar a uma situação onde os 

futuros gestores não vão saber o que fazer com tanto financiamento. É difícil e complicado. 

O próprio José Bozzi disse que o cobertor é curto. Não acho correto tirar o subsídio e o 

cursinho pré-vestibular. A Educação não pode ser mexida sob qualquer argumento. Quanto 

a Saúde, desde quando não existe em Itapira um mutirão de catarata? Temos uma fila 

enorme. Trabalho em outras cidades e posso dizer que de 3 em 3 meses existe o mutirão de 

catarata. Acho que estamos na contramão da região. São municípios com uma arrecadação 

infinitamente menor em comparação a nossa cidade. Não é viável mais um financiamento. 

Os argumentos da Prefeitura não me convencem. Vejo que é uma situação muito 

complicada. O nosso orçamento está em um crescimento vegetativo. Aprovando esse 

financiamento, automaticamente quem pagará a conta será o contribuinte. O coitado do 

contribuinte está muito pior em comparação aos cofres da Prefeitura. Temos uma parcela de 

muitas pessoas desempregadas e atoladas em dívidas. Vejo que não é o momento. Estamos 

legislando com base no presente e não no futuro. Não podemos optar pelo endividamento. 

O projeto não é para o momento atual. Existem duas administrações, ou seja, uma está 

virada para quem tem dinheiro e outra para quem não tem dinheiro. Falo isso pelo bairro 

Della Rocha. Muitas pessoas precisam andar a pé mais de um quilômetro para fazer 

consultas e tudo mais. Vale lembrar que vão abrir uma rua vindo de um condomínio de alto 

padrão. Devemos ter olhar crítico e ver quem mais precisa. São as pessoas pobres que mais 

dependem do serviço público. Peço que cada vereador analise profundamente o projeto. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Resolvi falar por um motivo. O senhor disse que devemos 

legislar no presente. Discordo 100% em relação ao que o senhor disse. Aquele que faz 

somente para o momento acaba não enxergando o futuro. Amanhã meu filho estará 

crescendo e meu neto também. O tempo passa. O bom gestor consegue enxergar anos à 

frente. Imaginem se fizéssemos o provisionamento apenas para o agora. Quando ocorreu 

audiência pública nesta Casa, mais especificamente quando as pessoas do bairro Santa 

Marta marcaram presença, ninguém questionou a necessidade da ampliação da via. Todos 

sabiam que existia enorme fluxo de veículos na localidade. A nossa cidade deve se 

desenvolver. É um dos pontos de desenvolvimento. Vossa excelência disse sobre a Eugênio 

Consort. Existem pessoas que possuem loteamentos lá embaixo e que querem fazer mais 

loteamentos para ganhar dinheiro. A Prefeitura exigiu desses loteadores a construção de 

vias de acesso. Isso vai desafogar o fluxo de caminhões em nossa cidade. Quem vai pagar 

toda aquela obra são os loteadores. Caso outros loteadores construírem mais loteamentos, 

acredito que será exigido contrapartida. A rua Minas Gerais teve um problema gigantesco 

há alguns dias. Quem pagou a pavimentação da Minas Gerais foi o loteador do Esmeralda. 

Isso é gestão. O prefeito deve exigir uma contrapartida. Quem loteou o bairro Esmeralda foi 

obrigado a pagar a adutora de esgoto. Vai acontecer crescimento nessas regiões? Se Deus 

quiser. Quanto a conquista de novas empresas, digo que está complicado. Podemos ver a 

situação da Usina. Além de tudo, caso houver a necessidade de mais loteamentos, tudo 



bem. Isso vai gerar mão de obra. Volto a falar para vocês que inibir o crescimento de uma 

cidade acaba trazendo desemprego. Muitas pessoas trabalham como servente de pedreiro. 

Meu sogro é um exemplo de pessoa. Ele sempre foi uma pessoa trabalhadora. Ele coleta 

produtos recicláveis para complementar a sua renda. Que muitos outros loteamentos sejam 

construídos em nossa cidade. Isso vai gerar muitos empregos. O nosso povo precisa de 

trabalho. Quem gosta de trabalhar, não escolhe emprego. Respeito a sua opinião e sei das 

suas convicções, mas gostaria de dar outra versão em pontos de vista diferentes. Quem usa 

ônibus nessa cidade são pessoas que precisam. O serviço não está bom, mas muitos 

precisam. Os pontos de ônibus serão construídos em locais estratégicos e específicos. Não 

dá para desprezar ponto de ônibus. Recapeamento de vias públicas é muito importante. O 

recapeamento será realizado em regiões menos abastadas financeiramente. A taxa de juros 

do Desenvolve São Paulo é mais baixa do que juros de poupança. Dez milhões de reais é 

um dinheiro considerável. Sempre devemos melhorar a Educação e a Saúde, mas não 

podemos esquecer outros pontos. A gestão pública é muito importante. A arrecadação 

depende do nível de produtividade da cidade. O desenvolvimento de nossa cidade é que 

propiciou o aumento do ICMS. Isso é bom. Quem está puxando a cidade é o Cristália. O 

nosso momento econômico já foi muito pior. A Prefeitura fez cortes e organizou seus 

pontos. Vai ficar cada vez melhor para a população... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Compreendo suas palavras, mas o senhor entra em uma 

contradição em seu discurso quando o senhor fala que já passamos por momentos piores. 

Era naqueles momentos piores que talvez fosse o momento de se fazer o financiamento dos 

10 milhões. Como o município está em uma situação melhor, acredito que não é momento 

de se fazer o financiamento. É o meu ponto de vista. O senhor está em uma contradição 

econômica... Continuando o orador: Sabe quem se beneficiaria do REFIS? É o pessoal 

que possui muitos imóveis e não pagam em dia os impostos. O povo pobre paga imposto 

corretamente. Aqueles que possuem muitos imóveis deixam sem pagar. O pobre paga em 

dia porque ele sabe das dificuldades. Vamos fazer uma obra de infraestrutura onde vai 

puxar o crescimento de nossa cidade. Sou contra REFIS, pois acredito que somente 

privilegia as pessoas com grandes quantidades de imóveis. A cobrança das dívidas da 

Prefeitura nunca foi tão boa. Não quero criticar outras gestões, pois não estou aqui para 

isso. O dinheiro de dívida ativa deve ser cobrado. Quando se fez a cobrança de dívida ativa 

através de cartório, digo que entrou mais dinheiro do que o REFIS. Imaginem caso não 

tivesse feito através dessa via. Acredito que estaria pior a situação. Que a gestão vem 

melhorando a parte econômica, isso sim. Falo para vocês que vamos melhorar muito. O 

povo vai sentir muita melhora através de nossa administração. O momento mais difícil que 

tivemos, acredito que já passamos. Os dois próximos anos futuros vamos fazer uma Itapira 

melhor. Tenham certeza disso. Se Deus quiser também quero ver aquele Hospital melhor. 

Vejo a possibilidade de desenvolvimento e crescimento nesse projeto. Respeito sua opinião, 

doutor, e dos demais colegas, mas sejam visionários. Não olhem apenas para o dia de hoje. 

Vamos olhar também para o dia de amanhã. Devemos, cada vez mais, querer o bem de 

nossa cidade. Por esse motivo estou defendendo o referido projeto de lei. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

noite a todos. Quero agradecê-lo pelo tempo não dado a minha pessoa, senhor presidente. 

Gostaria de pedir para o senhor para que o Regimento desta Casa seja alterado. Os votos de 



congratulações devem ser votados o mais rápido possível. O pessoal que seria 

homenageado estava dormindo neste plenário. O senhor tira a minha concentração. Estou 

apenas representando o povo. Peço para o senhor presidente que quando fizermos um 

momento social junto aos homenageados, que o mesmo seja feito o mais rápido possível. 

Vamos fazer uma revisão no Regimento Interno. Quanto ao assunto das casas, queria dizer 

que ninguém tem culpa em possuir mais de 10 casas. Acho que todos lutam e tem o direito 

de possuir chácaras, terrenos e residências. Peço a todos os vereadores para que votem 

contrário ao projeto. A cidade está esburacada e os telhados de nossas escolas estão caindo. 

Muitos setores de nossa municipalidade estão abandonados pela administração. Queria 

saber quem paga as multas quando o pessoal do setor competente encontra larvas da 

dengue. Os vereadores devem pensar muito antes de votar o referido projeto. Obrigada.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

noite a todos. Quero dizer que respeito muito a opinião de cada um. Vivemos em uma 

democracia e é válido todo tipo de discussão. O Maurício foi muito categórico em suas 

palavras. Ele explicou detalhes do projeto. Itapira deve progredir. É com o empréstimo de 

12 milhões? Sim. O progresso não é feito somente com a arrecadação de ICMS. Falta muito 

dinheiro. Somente a folha de pagamento consome mais de 50% do orçamento anual. É 

pesado. Quando surge um empréstimo com juros baixos, acredito que devemos aproveitar o 

momento. Será investido em recapeamento, dentre outras situações. Infelizmente não 

conseguimos recapear todas as nossas vias com recursos próprios. Mais de 50 ruas serão 

beneficiadas. O alargamento da via que liga o bairro Morada do Sol é muito importante... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Existe um requerimento 

de autoria do vereador Mino solicitando melhorias na ponte situada no bairro dos Pires. 

Aquele pedaço também será comtemplado. Conforme já foi constatado o problema, os 

serviços serão realizados o mais rápido possível... Continuando o orador: Quanto aos 

pontos de ônibus, os mesmos serão espalhados pela cidade. É uma forma de beneficiar as 

pessoas que fazem uso desse tipo de serviço. Tenho certeza que esta Casa já fez mais de 30 

pedidos relacionados a construção de pontos de ônibus. Precisamos ser coerentes e aprovar 

esse projeto. O empréstimo pesa, mas vale lembrar que o juros é muito baixo. Peço para a 

Secretaria da Casa transmitir um pequeno vídeo a todos os presentes. (A seguir, a Secretaria 

da Casa reproduz um vídeo conforme solicitação do nobre vereador.) Esse vídeo foi feito 

pelo setor de comunicação da Prefeitura. Mostra a importância desses 12 milhões. Peço a 

colaboração de todos. Tivemos várias audiências a respeito do assunto. A responsabilidade 

é dos senhores vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Falei que não falaria. Sabemos que a votação 

será de 6 a 4. Isso será uma lógica. Política é assim. Uma das grandes metas do Moro na 

Justiça é tentar, em todas as esferas, para qualquer tipo de financiamento, responsabilizá-las 

pela situação. É como se fosse uma certidão vintenária. A folia vai acabar. Olhem a nossa 

sessão. Estamos falando de 12 milhões de reais, mas ninguém participa. Estou abrindo meu 

coração para falar toda a verdade. Barros Munhoz, um cavalo atropelado em uma carroça, 

durante 8 anos acabou emprestando dinheiro. Ele dizia que quem não mete o peito acaba 

não conseguindo e que político deve ser 'rasgador'. Quando o Toninho Bellini chegou 

acabou herdando 27 milhões empenhados e não pagos. Havia 70 milhões em dívidas. No 

primeiro dia da Prefeitura, depois de colocarem fogo em tudo, o Neto Coloço vira para o 



Toninho Bellini e diz que doaria 2 caminhões de combustíveis. Não tínhamos dinheiro para 

comprar combustível. Jogaram areia dentro dos tanques das máquinas, queimaram os pneus 

e levaram tudo que havia dentro do almoxarifado. Quanto a CPFL, havia 390 mil reais em 

dívidas. Foi uma situação caótica. Para resumir a história, quando o Toninho Bellini deixou 

a Prefeitura acabou deixando 7 milhões em caixa. Acredito que esse prefeito não vai 

conseguir pagar nenhuma prestação desse empréstimo. Não são somente esses 12 milhões. 

Já foi feito 4 milhões para o SAAE e tudo mais. Durante os próximos 2 anos acredito que 

vão fazer mais 15 milhões em empréstimos. Tudo será aprovado. Fico entristecido porque 

ninguém consegue mudar as coisas sozinhos. Sempre vai perdurar a maioria política. Quero 

ver a licitação desse empréstimo. Todos sabem quais são as duas empresas que estão a 40 

anos trabalhando nessa cidade. Vão fazer igual dos ônibus. É complicado. Será que todos 

são trochas? Não vamos ter nenhuma responsabilidade em relação a isso aqui. 

Particularmente não quero participar desse empréstimo. Caso amanhã acontecer o pior, 

quero simplesmente dizer que não participei dessa situação. Doze milhões de reais não é 

brincadeira. Presidente, vou torcer de coração para que tudo aconteça. Desejo que Itapira 

melhore e que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível. As coisas devem ser às 

claras para começarmos a acreditar que alguma coisa está sendo mudada em nossa cidade. 

Itapira deve ser um bom exemplo. Vários empréstimos já foram concretizados. Metade do 

orçamento da cidade é para pagar folha de pagamento. É uma Prefeitura carregada. Itapira 

possui 58 mil eleitores. É o maior curral eleitoral do Estado de São Paulo. Não existe um 

município com a mesma proporção. Os loteamentos construídos pelo Barros Munhoz não 

possuem escritura. Ninguém pode vender. Até hoje os bairros do Della Rocha possuem 

problemas com a justiça. Estou aqui para desabafar. Doze milhões não é brincadeira... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para se fazer uma 

analogia, podemos ver os números e constatar a distorção da realidade. O Paganini vai subir 

em quase 5% o valor de IPTU. A arrecadação vai possuir uma elevação de quase 800 mil 

reais em IPTU. A Fênix ganhou a licitação e entrou para os cofres públicos 2 milhões de 

reais para a Prefeitura investir. Onde foi parar esse dinheiro? A população já paga um valor 

alto de tarifa e agora vão fazer pontos de ônibus? Respeito a opinião dos vereadores que 

defendem o projeto, mas não é o meu ponto de vista... Continuando o orador: Vamos 

analisar a situação minuciosamente. Não quero magoar ninguém, mas que todos saibam que 

será mais um empréstimo nas costas da Prefeitura. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quero saudar a presença do 

José Maria Rostirolla. Ele sempre nos ajuda. Obrigado pela presença. Ouvi atentamente 

todos os vereadores. Tiro o chapéu para o Toninho em seus 4 anos. Lembro-me que na 

época trouxemos as empresas Teka e Estrela devido ao aumento de arrecadação no IPVA. 

Mesmo assim perdemos a eleição. O Toninho pegou a cidade com dívidas, mas a 

arrecadação estava alta. É um assunto complicado. Quanto ao transporte público, lembro-

me que tiraram a empresa do Fran para colocar a Itajaí. Cada prefeito possui seu modo de 

gestão. Fizemos com muito amor e dedicação a nossa administração. A Câmara precisa de 

9 ou 11 vereadores. A quantidade de vereadores não pode ser par. É uma forma de evitar 

problemas. O meu bairro não tinha esgoto, mas com o passar do tempo a situação foi 

mudando. Tudo foi feito através de empréstimo. A nossa cidade era muito pobre, mas agora 

é diferente. O Barros Munhoz tem seus defeitos, mas ele trabalhou muito para o bem desta 



cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Queria lembrar 

uma situação. Em nossa gestão de 2013 foi realizada a regulamentação dos loteamentos. 

Existiu enorme expansão de conjuntos habitacionais e chácaras em nossa cidade. Isso 

proporcionou uma enorme especulação imobiliária em nossa cidade. Muitos loteadores 

abriam ruas e vendiam à vontade. Isso está gerando muitos problemas nos dias atuais, tanto 

ambientais como também social e financeiro para o município. A partir da gestão do 

Paganini foi feita uma lei nesta Casa dizendo que o loteador é obrigado a fazer 

infraestrutura, além de contrapartida. Podemos criticar, mas todos possuem janela de vidro. 

Obrigado... Continuando o orador: Problemas sempre vão existir. Muitas obras estão 

embargadas devido a problemas existentes na promotoria... Luis Hermínio Nicolai: Em 

relação ao financiamento, digo que o Toninho nunca fez financiamentos que ultrapassasse 

sua gestão. É isso que estou dizendo. Acredito que somente ultrapassou na área da Saúde e 

Educação. É um valor muito alto... Elisabeth Donisete Manoel: Não concordo com o 

senhor a respeito do número dos vereadores. Acho que os vereadores deveriam ter caráter e 

não se venderem. Esse seria o ponto... Continuando o orador: Isso não existe. Vários 

vereadores já mudaram de lado. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 65/2018. 

Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Elisabeth Donisete 

Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Respeito o ponto de vista de cada um, mas 

ficamos preocupados porque quando pegamos financiamentos a administração burla o 

próprio Tribunal de Contas com relação as receitas. O Valteir disse em audiência pública 

que eles tem colocado ano a ano o financiamento da barragem entrando como receita. Isso é 

burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal porque criam um orçamento fictício. Seria um falso 

orçamento. Isso é grave. Não temos capital para assumir essas dívidas. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “O orçamento é uma previsão. Caso ele não for 

previsionado, ele não pode entrar em vigor. Tudo é feito através de lei. Não existe nenhum 

tipo de burla no orçamento. São previsões orçamentárias. Todos os órgãos públicos devem 

fazer suas previsões. Torço que as coisas sejam corretas. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Não é uma coisa desesperadora. Caso 

esse acúmulo de empréstimos não parar, acredito que vamos ver Itapira caída em um 

buraco. Tudo deve ter limite. Isso serve para os futuros prefeitos. Todos devem ter muita 

responsabilidade porque as coisas podem ficar feias. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Depois de tudo o que foi falado, 

não fiquei convencida com o respectivo projeto. Voto contra o projeto. Obrigada.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Gostaria que o 

setor competente da Prefeitura enviasse a esta Casa de Leis uma lista das respectivas ruas 

que serão recapeadas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Votei favorável juntamente com a 

situação por entender a importância do projeto. Será para o progresso de nossa cidade. 

Estão bem nítidas e claras as informações. Não podemos engessar o orçamento de nossa 

cidade. Devemos investir cada vez mais. Itapira não pode ficar presa financeiramente. 

Queria deixar um recado para a nobre vereadora. Tome cuidado com o que fala porque falar 

é fácil. Para provar, quero ver. Comigo é na justiça. Obrigada.” DESPACHO: 



APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0066/2018.- “Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre” Autoria: Professora 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 66/2018. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

66/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

5º) Em única discussão o Requerimento nº 00465/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal, para que tome medidas urgentes quanto ao estado de abandono do Centro 

Comunitário "Júlia Luiz Ruete", no Residencial Hélio Nicolai. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Observamos onde é aplicado o dinheiro da administração. Foi feita toda uma infraestrutura 

no Hélio Nicolai. Ficou uma coisa belíssima. A responsabilidade não é somente da 

Prefeitura, mas também de quem mora na localidade. Todos deveriam denunciar ou impedir 

os vândalos. A Prefeitura deveria vigiar os bens públicos. Aquilo foi simplesmente 

roubado. Roubaram portas, janelas e a fiação. Agora a Prefeitura vai ter que reformar o 

local. Haverá nova licitação. Uma coisa puxa outra. É complicado. Por que as ruas estão 

esburacadas? Porque não tem dinheiro. Jogamos dinheiro fora. Quem mora no bairro deve 

fiscalizar e denunciar. Vale lembrar que roubaram até mesmo a placa da homenageada. Não 

existe vigia no local. Vão gastar novamente no mesmo local. O dinheiro deve ser gerido 

minuciosamente. Não é pelo fato de que a folha consome 50% do orçamento e sim porque 

gastam dinheiro desnecessariamente. A fiscalização deve ficar atenta. Quem vai pagar a 

conta vai ser o povo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 465/2018. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00466/2018.- Voto de 

Congratulação com a Loja Maçônica "Luz do Terceiro Milênio", pela valorosa contribuição 

para a conclusão das obras na EMEI "Odete Bretas Boretti", no Pé no Chão. Autoria: Beth 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 466/2018. Aprovado por unanimidade. 

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

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00467/2018.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações 

quanto aos prédios e imóveis pertencentes à municipalidade que encontram-se inativos ou 

em estado de abandono. Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

467/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 



Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00468/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Presidente do SAAE, solicitando 

informações quanto ao não cumprimento da Lei Municipal nº 4.179, de 9 de dezembro de 

2007, que institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional para o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e dá outras providências. Autoria: Beth 

Manoel. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Fiz um levantamento sobre a possibilidade de 

inserir no mercado de trabalho essas pessoas. Era uma frente de trabalho muito importante. 

A Prefeitura pagava um salário e a pessoa ainda recebia um curso de incentivo. Eram 

pessoas que estavam em uma situação de desemprego. Essa lei foi aprovada e está em vigor 

nos dias atuais. É uma forma de ajudar essas pessoas. Com o passar do tempo essa situação 

foi deixada de lado. O pai do Luan faz o trabalho dele com muito afinco e respeito. Sempre 

respeitei e continuarei respeitando. Talvez essa frente ajudaria a equipe do José Maria. 

Devemos analisar a situação. Talvez pudéssemos obter um retorno em relação ao assunto. É 

uma forma de ajudar pessoas que realmente necessitam. Peço a colaboração de todos. O 

programa já tem 11 anos. Ficaria muito contente com as respostas do prefeito ou do setor 

competente. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 468/2018. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

9º) Em única discussão o Requerimento nº 00472/2018.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria da Conceição Silva Adão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 27 de novembro. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. É com 

muito carinho e honra que peço para que fique em pé a Maria, a Edith, a Vani e a pastora 

Neia Carvalho. A Maria, a Edith e a Vani, para quem não conhece, são minhas vizinhas. 

São vizinhas abençoadas por Deus. São vizinhas que sempre dão bom dia com muito 

carinho. Sempre estão dispostas ajudando e arregaçando as mangas. São pessoas que 

merecem todo o nosso respeito e carinho. É uma simples homenagem. Dou muito valor a 

essas pequenas homenagens. Se estamos vivos nesse momento é porque Deus permitiu. 

Portanto, devemos aproveitar todos esses momentos para fazer coisas boas. Não cai, sequer, 

uma folha da árvore sem a permissão de nosso criador. Somente de você levantar, acordar e 

abrir os olhos, acredito que devemos agradecer e louvar o nosso senhor Jesus Cristo. 

Devemos agradecer todos os momentos vividos e por tudo o que temos. Valorizo muito 

meus alunos, amigos e familiares. Deixo meus parabéns a todos. Que nosso senhor Jesus 

Cristo possa derramar benções e mais benções sobre a vida de cada um de vocês. É uma 

família abençoada. Queria contar uma história verídica. Quando estava escutando a 

apuração dos votos o meu vizinho José veio me parabenizar pela minha eleição. Foi um 

momento de muita alegria. Isso fica marcado. Agradeço a presença de todos. Sempre falo 

para meus amigos que sou itapirense de coração. Não tenho nenhum parente nesta cidade, 

mas acredito que tenho muitos amigos. Conheci a pastora Neia há muito tempo. Conheço 

sua família e posso dizer que é uma pessoa muito fiel a Deus. Tive o prazer de estar na 

igreja louvando ao senhor pedindo muita proteção. Sabemos que não é fácil essa luta. Toda 

autoridade é sacramentada pelo nosso senhor Jesus Cristo. Peço para que o Maciel e sua 



esposa levem os meus parabéns para todas as igrejas e irmandades. Essas minhas vizinhas 

vestem a camisa. Quero agradecê-las pela nossa união. É muito gratificante essa situação. É 

uma pequena homenagem para a Vani, a Maria, a Edith, a pastora Neia, o Maciel e o 

Márcio. É de coração. Muito obrigada pelo apoio. Sem vocês não consigo fazer nada. 

Vocês são meus olhos. Deus abençoe a todos. Obrigada.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 472/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00473/2018.- Voto de Congratulação com a Igreja Pentecostal "Resgatando Almas", pelo 

sucesso na realização do 1º Congresso de Jovens - Umipra. Autoria: Professora Marisol. 

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

única votação o Requerimento nº. 473/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00476/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Edite Joana da Costa, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de novembro. Autoria: 

Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 476/2018. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

12º) Em única discussão o Requerimento nº 00477/2018.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Gilvanilde Porto da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 30 de novembro. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 477/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 

00480/2018.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação nº 266/18, 

que sugerem para delimitar o estacionamento do Hospital Municipal exclusivo para 

servidores municipais da Saúde. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00481/2018.- Voto de Congratulação com a direção, 

professores e alunos da E.E. "Benedito Flores de Azevedo", pelo sucesso na realização do 

2º Culminância 2018. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00483/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e 

empresa responsável pelo Loteamento Morada do Sol, para que finalize as obras de 

recapeamento asfáltico no trecho localizado próximo à ponte que interliga o loteamento ao 

bairro dos Pires. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 483/2018. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 00486/2018.- Requer oficiar o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo Estadual e 

Alesp, visando denominar de "Dra. Kátia Stevanatto Sampaio", a escola estadual que será 

inaugurada no bairro Istor Luppi. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 486/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 

Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da 

Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que 

prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores, internautas, os 

funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA 

CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


