
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 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, 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. 

Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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 presidente e nobres 

colegas. Boa noite público presente, internautas e ouvintes. Boa noite Itapira. Indicação: 

“Construção de cemitério no Distrito de Barão Ataliba Nogueira.” Vejo essa Indicação de 

extrema importância para servir, inclusive, as adjacências daquela localidade. Vou citar, 

pelo menos, sete motivos que analisei. Primeiro: Respeito aos moradores da localidade. 

Segundo: Já existe um velório no local. Três: Crescimento daquela região. Quatro: Pouparia 

o translado até os cemitérios que ficam, mais ou menos, a 11 quilômetros ou mais. Cinco: 

Transtorno no momento do funeral. Seis: População de idosos com difícil deslocamento até 

o cemitério da cidade para fazer suas visitas com mais frequência. Sete: Evitar riscos de 

acidente na rodovia. Oito: Os dois cemitérios de Itapira já estão lotados. Nove: São horas 

difíceis. Vamos tentar amenizar esse sofrimento. Obrigada a todos pela atenção. Gostaria 

de contar com a assinatura de todos os colegas. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Senhor 

presidente, demais vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. 

Bom gente, venho aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da vacinação 

da febre amarela. Saiu uma matéria no jornal de hoje dizendo que as vacinas estavam 

esgotadas nos postos de atendimento. Realmente foi um fato que aconteceu. O que acontece 

é que a procura pela vacina da febre amarela tem aumentado muito. Cresceu em torno de 

300% em dias normais, ou seja, em dias em que não está se falando muito sobre a febre 

amarela. Essa vacina já está no rol de medicamentos e está prevista no calendário anual. 

Porém, é claro que entendemos a procura pela vacina. A cada dia que passa aparecem 

indícios de febre amarela em algumas cidades. Mesmo que Itapira e região não apresentem 

nenhum caso confirmado, acredito que a procura vem sendo enorme. Então, venho falar 

que Itapira não deixará faltar doses. Hoje chegaram mais 5 mil doses que vão atender a 

demanda itapirense. Deixo bem claro que vamos tentar dar prioridade ao pessoal da área 

rural e que viaja constantemente. A expectativa é que consigamos, até sexta feira, 

comportar a demanda de nossa cidade. Espero que seja possível. Continuo pedindo a 

compreensão de todos. Precisamos nos unir para vencer essa guerra contra o mosquito da 

dengue. O Poder Público está à disposição. Houve essa falta momentânea das doses, mas 

tenham certeza que vamos imunizar todos os itapirenses. Aproveitando o ensejo, quero 

falar que houve uma matéria do Dr. Rafael questionando, no último domingo, em relação a 

UBS do Istor Luppi. Sei que é uma maneira difícil de falar. É algo difícil de defender, pois 

é algo que estava servindo a população, porém, quero deixar bem claro que estive em 



contato com a nossa Secretária e tentei entender o porquê do problema. Conversando foi 

possível entender que houve um estudo. Houve a elaboração de diversos relatórios mensais 

onde foi observado uma queda no atendimento no período noturno. Com isso, é claro que 

houve uma gestão por parte da Secretária. Ela resolveu fazer esse corte. Em contato com a 

própria Secretária e com o prefeito, deixei bem claro que a nossa intenção é acompanhar 

esses relatórios e ver como está sendo feito. Deixo bem claro que esse acompanhamento vai 

continuar. O horário será das 07:00 as 17:00 horas. Porém, com esse acompanhamento, 

caso percebermos que a demanda vem aumentando, esse vereador cobrará o próprio 

prefeito para que o atendimento seja implantado novamente. Deixo bem claro também, 

aproveitando que o líder do Istor Luppi está nesta Casa, que esse vereador vai cobrar e 

acompanhar ao lado de vocês. Vamos acompanhar o caso. Outro assunto que queria 

abordar está relacionado à questão do desemprego que assola nosso país. O nosso país está 

passando por uma enorme crise moral e econômica. Logo, Itapira não poderia fugir disso. 

Itapira fechou o ano no vermelho em termos de geração de emprego. Porém, precisamos 

comparar com as demais cidades da região. Fazendo esse comparativo, Itapira sai na frente. 

Itapira é a cidade que mais gerou empregos e que menos perdeu postos de trabalho. Itapira 

vive uma crise econômica, mas estamos fazendo gestão a fim de criar mais empregos. 

Tenho certeza que o nosso Secretário Guto Pinheiro vem fazendo um importante trabalho 

em relação a criação de mais empregos. Vamos ajudar no que for necessário. Parabenizo a 

Secretaria pelo último encontro entre gestores de RH. Reuniram-se mais de 15 empresas. 

Tenho certeza que essa união é muito importante para todos. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. O tempo é 

curto. Hoje vou me dirigir ao Luan e ao presidente da Mesa. Nos tempos passados por ser 

irmão do ex-prefeito Toninho Bellini todos falavam: “Viu, fala para o seu irmão isso e 

aquilo.” Muitos vereadores se preocupam em colocar muita coisa no papel para que isso 

fique sacramentado que foi ele que pediu. Então, gostaria de deixar registrado três pedidos. 

Não são difíceis. É para ficar gravado pela voz e ao vivo. Aquele prédio da antiga Teka foi 

comprado. Caso não me engane, uma senhora caiu na via pública daquela localidade. Outra 

pessoa quase foi atropelada. Não sei se vocês passaram por lá e viram que a calçada está 

deteriorada. É um local muito perigoso. Tem uma curva muito acentuada. As pessoas estão 

batendo seus veículos. Como qualquer cidadão é multado caso não deixar sua calçada em 

ordem, acredito que é inadmissível uma empresa daquele porte não apresentar calçamento 

adequado. Não sei quem comprou aquele local. O setor de fiscalização deve verificar a 

situação. Não pode ficar da forma que está. Está muito perigoso. Não existe calçada e 

sinalização. Fica o meu pedido para que você leve para a Secretaria competente. O segundo 

pedido recebi do Benício do Carrão Acessórios. Tem uma árvore antiga defronte a sua loja 

e ela está muito comprometida. A Praça 9 de Julho ainda não recebeu melhorias. Essa 

árvore está trazendo um enorme risco para a população daquela localidade. É mais um 

pedido que deixo registrado. Não vou fazer através de papel, mas estou passando a vossa 

excelência. O terceiro pedido é que não se sabe o porquê uma ponte situada no bairro da 

Ponte Preta está tão perigosa. Ela apresenta buracos de 1 metro de diâmetro. Pessoas estão 

caindo naqueles buracos. A ponte está em um péssimo estado de conservação. São três 

pedidos que estou fazendo a vossa excelência. Caso todos forem resolvidos, tudo bem. 

Ficará registrado dessa forma. Não quero ser o pai da criança e não quero receber os 



méritos. Em minha andança pela cidade, acredito que muitas coisas estão irregulares. Vou 

começar a fazer dessa forma. Vou trazer os meus pedidos até esta Casa de Leis. Espero ser 

atendido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, 

imprensa escrita e falada, internautas. Eu vereadora do município e do bairro dos Prados, 

do qual também sou moradora, mando um abraço com muito carinho para a Dona Francisca 

que é ouvinte assídua das sessões da Câmara Municipal. Em nome de meu amigo Bicudo, 

quero cumprimentar todos os presentes nesta noite. Quero deixar registrado a minha 

chateação. Chateação pela perda da nossa vermelhinha. Eu gosto muito de futebol. Não é 

somente eu. Acredito que vários itapirenses ficaram chateados. É muito gostoso participar 

dos jogos. O esporte é uma das coisas mais importantes em nosso dia a dia. Problemas e 

dificuldades já temos muito. O lazer e o esporte também fazem parte de nossa saúde. Fiquei 

muito chateada. Estava com a minha camisa arrumada para assistir os jogos de Itapira. 

Quero deixar registrada a minha chateação. Poderia ser diferente. Poderia ter uma atitude 

melhor e muito mais gostosa. Em nome do técnico Paulinho e de toda Diretoria da 

Esportiva, contem comigo e com nossos colegas. Esporte é saúde e lazer. Tudo o que for 

referente ao esporte, contem comigo. Outra coisa que gostaria de deixar registrada seria no 

sentido de desejar força ao Paulinho. Força, fé e foco. Sou brasileira e não desisto nunca. 

Tenho esperança para que a situação seja revertida. Acredito no milagre. Aproveitando a 

fala do líder do prefeito, até concordo que está havendo uma enorme demanda nas 

vacinações, mas também queria fazer um pedido. Gostaria que ficasse registrado através de 

nossa voz. Cerca de 75% dos professores da rede, incluindo EMEI, creche, fundamental, 

Emebs e EJA, dobram o cargo. Fica muito difícil sairmos do local de trabalho. Não 

queremos ser privilégio. É muito pelo contrário. É uma gestão inteligente. Uma sugestão 

seria a realização da vacinação em nossas escolas. Imaginem caso todas as professoras 

resolvessem abonar ou faltar para receber a vacina. É uma estratégia inteligente e rápida. É 

uma ação democrática. Precisamos da vacinação. Falo em nome de todas as minhas colegas 

professoras. Deixo meu abraço e carinho. Quero que você leve essa mensagem. Boa noite a 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Como o vereador Luan disse, é 

uma preocupação globalizada em nossa cidade. Talvez toda a região metropolitana de 

Campinas está sob as vacinas. Infelizmente não conseguimos conter a demanda 

populacional. Hoje observei uma matéria de Campinas, na qual eles tentaram instituir até 

um disque vacina, mas houve problemas. Como o Luan falou anteriormente, chegaram 5 

mil doses da vacina. Elas serão distribuídas da melhor forma possível dentro da cidade. 

Devemos lembrar que não há nenhum caso em nossa região quanto a febre amarela. A 

vacinação da população da zona rural já foi feita com efetividade. Vale a fala da Marisol 

quanto as escolas. Tem a sua validade. A população, de forma ordeira, será vacinada como 

um todo. Já foram distribuídas 2.500 doses, ou seja, 2.500 pessoas já foram imunizadas. 

Existem aquelas que na rotina já estavam imunizadas. Outro assunto importante que o Luan 

tocou foi em relação ao Istor Luppi. Inclusive, o prefeito esteve em Brasília na data de 

ontem. Um dos pleitos é que Itapira já foi contemplada com uma UBS no Istor Luppi. Isso 

não foi cumprido pelo Governo Federal. Mesmo assim, o nosso prefeito está um busca de 

recursos a fim de construir uma UBS naquela região. Realmente aquele bairro desenvolveu 



muito. Temos quase 10 mil pessoas residindo naquela localidade. O Luan disse que os 

estudos mostram que o horário realmente fica ocioso, mas há a necessidade da parte 

visionária. Sabemos que existe a perspectiva de novos crescimentos. O prefeito está atento 

a isso. De uma forma geral, em relação a política o que preocupa a todos nós é a questão 

previdenciária. Tenho observado dia a dia, com a volta dos trabalhos em Brasília, que o 

Padilha gostaria que a reforma Previdenciária fosse votada ainda no 1º semestre. É algo que 

vai afetar muitas pessoas. Isso me preocupa muito. Funcionários públicos podem ter seu 

sistema previdenciário totalmente alterado do dia para a noite. Existe o direito adquirido e a 

expectativa do direito. São coisas discutíveis. Muitos podem ser desprivilegiados. Aqueles 

que são autônomos também podem passar, de uma hora para a outra, para 70 anos de idade 

mínima. É uma situação que o governo vem tratando a toque de caixa e que preocupa 

muito. Vai influenciar todos os municípios. Sei que alguns vereadores já estão próximos. 

Também sei que alguns funcionários desta Casa também estão próximos e gera uma 

expectativa. O setor público, de forma geral, está muito apreensivo. Uma das grandes 

vantagens do setor público seria a sua aposentadoria de ordem integral. Tenho dois irmãos 

que são funcionários públicos. Existe uma enorme preocupação. Não sabemos como ficará 

a qualidade após essa votação. Não sabemos se aqueles servidores darão conta do recado. 

Não sabemos como ficará a situação. É uma matéria importante que está à beira de ser 

votada em Brasília. Trago essa fala em virtude da preocupação, de ordem pessoal, e o 

quanto isso vai abalar o município. Atualmente temos uma Prefeitura com 2 mil 

funcionários. Quantas outras pessoas a mais podem ser prejudicadas? Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. (A 

seguir, o vereador reproduz um áudio através de seu celular) Beth, você trabalha no PPA da 

Vila? Hoje houve vacinação da febre amarela no PPA? Você tem essa informação?... 

Aparte concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Normal. Houve a 

vacinação normalmente. Quase 50 doses foram realizadas. Existem muitas doses. Fiquei 

surpresa com a fala. Inclusive, quando se trata do tempo escasso de vacinação, gostaria de 

dizer que fui punida em meu trabalho pelo fato de abrir uma exceção ontem. Fui contra a 

regra. Eu errei. Fui contra a regra da chefia. Vacinei umas 10 pessoas que não podiam se 

deslocar até o PPA em outro horário. Muitas pessoas trabalham. Fiquei muito magoada. 

Desculpa a prosa. Sou contra marcar hora para fazer a vacinação no período da manhã. 

Muitos trabalham e não tem tempo para ir até o PPA para ser vacinado... Continuando o 

orador: Devemos ser claros para com a população. Isso aqui é um comunicado oficial da 

Prefeitura Municipal de Itapira. Não estamos fazendo menção a uma coisa simples. Hoje 

duas pessoas me procuraram falando que não tinha vacina ao passo que ficaram sabendo 

que na Vila estavam vacinando normalmente. A Prefeitura deve vir a público e falar aquilo 

que, de fato, acontece. Fazer uma nota oficial em nome da Prefeitura Municipal de Itapira, 

o prefeito colocar no facebook essa matéria, vereador ir até a Rádio Clube e falar que não 

tem vacina e agora nós ficarmos sabendo que uma UBS está vacinando normalmente, 

acredito que não estamos fazendo gestão para todo o município. Devemos acatar o Serviço 

Público com seriedade. Sou médico. Os três componentes da Mesa são profissionais da área 

da Saúde. Como pode uma Secretária Municipal de Saúde fazer uma nota oficial para toda 

a cidade, o prefeito compartilhar na página, o presidente da Câmara ir até a Rádio Clube e 

falar que não tem vacina, sendo que o bairro da Vila Ilze está vacinando normalmente? 



Tem que ter um entendimento para passar ao público aquilo que está fazendo. A população 

deve ter o respaldo da administração em relação àquilo que está sendo ofertado. Quando 

falarmos de outro assunto no município, qual credibilidade vamos ter da Secretária de 

Saúde? Como houve mais de 50 vacinações, acredito que temos pessoas que trabalham no 

setor de transporte. Cito como exemplo a empresa TIB. Muitos motoristas foram para 

Minas Gerais levar carga de viagem sem ser imunizados. Isso é grave. Não é um bandido 

que está falando na tribuna da Câmara. É um médico. Quero passar para a população aquilo 

que a mesma tem o direito de saber. Isso é grave. O cidadão saiu de viagem para Minas 

Gerais ao passo que poderia ter sido vacinado caso a secretaria competente tivesse falado 

que na Vila Ilze ainda estavam vacinando. Isso é estarrecedor. Passaram uma informação 

para o líder do prefeito que não condiz com a verdade. Depois ele vem até esta tribuna para 

passar uma informação errônea. É o setor de Saúde. Não estamos falando qualquer coisa. É 

o que está na mídia. O site da Prefeitura está dizendo que acabou a vacina. Uma funcionária 

do PPA da Vila confirmou que houve mais de 50 vacinações. Quem está falando a verdade 

nesta administração? É muita gente falando de um assunto grave, mas sem ter o 

conhecimento de causa. A Secretária, pelo jeito, não anda pelas UBSs de Itapira. Hoje 

derruba aquilo que ela falou anteriormente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 

Hermínio Nicolai: Alguma coisa não está batendo realmente. Dou razão a você. Um casal 

da área rural veio conversar comigo alegando que ficaram na fila na sexta feira, aguardaram 

um enorme período e no momento da vacinação alegaram que os idosos não precisavam ser 

vacinados... Continuando o orador: Quero contribuir para com a administração. É a 

minha área e tenho esse dever. Ficamos sem a possibilidade de falar a realidade para a 

população... Aparte concedido a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Os 

meus dois filhos também não conseguiram ser vacinados. Realmente está faltando... 

Continuando o orador: Vamos falar a mesma língua. Não estou aqui como membro da 

oposição. Estou aqui na condição de cidadão. Luan, quero cobrar a Secretária, o prefeito e 

as pessoas que fizeram uso da imprensa para falar sobre esse assunto. Deveriam ter 

conhecimento da realidade. O que foi passado não condiz com a realidade. Parabéns pela 

vinda das 5 mil doses, mas vamos falar aquilo o que está acontecendo. Obrigado.” A seguir, 

o Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente para efeito de elucidação cabe lembrar o 

seguinte: A cidade é enorme. Temos várias Unidades Básicas de Saúde. As demandas de 

cada UBS são diferentes entre si. Realmente pode ter ocorrido uma UBS possuir vacina e 

outra não. Caso você saliente que aquela única UBS tenha vacina, acontece uma corrida 

entre população em geral para àquela UBS. A situação sairia fora de controle. Existem as 

peculiaridades do sistema que o senhor conhece. O aviso para a população é que em 

determinados postos não tem vacina. 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 2ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 de Fevereiro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. 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 a o Projeto de 



Decreto Legislativo. 2º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2017.- Em que o Sr. Mesa 

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

concessão da "Medalha Carmen Ruete de Oliveira", a ser outorgada às mulheres de 

destaque e ação do Município de Itapira durante o biênio 2016/2017. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto 

Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 

005/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Loteamento 

de Chácaras de Recreio Jardim Planalto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 006/2017.- Em que o Sr. 

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

Denomina o Circuito de Blocos de Carnaval de Itapira de “Zezo Marconi” (José Maria 

Marconi). DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº.02/2017.- Ao 

Projeto de Lei nº 01/2017.- 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 01/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo em exercício Décio da 

Rocha Carvalho, que "Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre." 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. 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 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 04/2017.- Ao Projeto de Lei nº 03/2017.- 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 03/2017, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Denomina de Emmanuel da Rocha Bozzi a ponte de 

travessia em os Bairros Soares e São Benedito" 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. 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 

16 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0016/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce 

Baldini Quaiotti. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0017/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Scomparini Mixtro. Autoria. Todos 

Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0018/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luiz Antônio Pizzi. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0019/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nilza Avancini Rocha. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Vera Lúcia Momesso de Oliveira. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0021/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Dário Vicentini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2017. 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 

homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares 

lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 13º) 

Requerimento nº. 0011/2017.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer, na pessoa do Secretário Marcos Gasparino Schmidt, pela brilhante 

realização dos 43º Jogos de Verão. Autoria. Luan Rostirolla. 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 16 de 

Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº. 

0012/2017.- Voto de Congratulação com dirigentes, atletas e torcedores das equipes 

participantes no 43º Jogos de Verão. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0013/2017.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Sidney Beraldo, recentemente empossado presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE). Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 16º) Requerimento 

nº. 0014/2017.- Voto de Congratulação com a Diretoria da Sociedade Recreativa Itapirense 

pela brilhante realização do Baile do Havaí deste ano. Autoria. Maurício Cassimiro de 

Lima. Luan Rostirolla DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 17º) Requerimento nº. 0015/2017.- Oficiar a direção da EPPO Ambiental, 

solicitando que a empresa envie a esta Casa de Leis, cópia dos cronogramas de atividades 

dos serviços de limpeza pública. Autoria. Luan Rostirolla. 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 16 de Fevereiro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 0016/2017.- Voto de 

Congratulação com a comunidade católica de Menino Jesus de Praga, pela realização das 

festividades religiosas. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0017/2017.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a suspensão do atendimento 

médico noturno na UBS do Istor Luppi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo a importância desse 

pedido e gostaria que todos os vereadores aprovassem a matéria. O Luan já esteve aqui e 

disse que irá fazer gestão sobre isso. Essa mudança, Luan, foi um elogio à gestão do 

passado, mais precisamente no mês de agosto, porque a Secretária fez matéria jornalística e 

falou sobre a triplicação da demanda de atendimento médico por causa do bairro Morada 

Nova e do Funabashi Yoshio. Não consigo entender, na condição de médico, se em Agosto 

havia triplicado certamente... Temos uma vereadora que trabalha na rede básica. Você 

trabalha com média e houve poucas oscilações para suspender o serviço. O pessoal não 

parou de ficar doente. Tenho certeza disso. O número de crianças do bairro não diminuiu. O 

número de idosos do bairro aumentou. O número de pessoas que fazem tratamento de 

hipertensão e diabetes provavelmente tem aumentado. Faço esse pedido porque é um 

clamor vindo dos moradores daquele bairro. O Bicudo sabe muito bem do que estou 

falando. É difícil um pai de família ter uma criança doente às 18:00 da tarde e ter que pegar, 

muitas vezes, um ônibus para ir até o Hospital. Muitos não tem condições financeiras de 

comprar um carro. É por essas pessoas que pedimos para voltar a abertura do PPA. Depois 

das 22:00 horas as portas do Hospital Municipal estarão abertas. Gostaria que os demais 

vereadores aprovassem em conjunto. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo, na pessoa do Luan, a sensibilidade e a 

serenidade para se tratar um assunto tão importante quanto as pessoas dos bairros José 

Tonolli e Istor Luppi. Pelo menos até às 22:00 horas, vamos tentar trazer novamente esse 

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

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

20º) Requerimento nº. 0018/2017.- Voto de Congratulação com a empresária Carmen 

Ruette, recentemente homenageada com o Troféu "Nelson Rodrigues". Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

21º) Requerimento nº. 0019/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Irene Bortoloto 

Baião, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 14 de fevereiro.  

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 0020/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. 



Aparecida Felipe, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0021/2017.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Lázaro Francioso e Sra. Adelina Sartorelli 

Francioso, pelas comemorações de Bodas de Vinho, celebrada recentemente. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 0010/2017.- Sugere implantação de redutor de velocidade 

tipo lombada na Rua Laudelino Pires de Monteiro, próximo a Serralheria, bairro dos 

Prados. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima 

– Presidente. 25º) Indicação nº. 0011/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretária da Saúde, 

disponibilizar ônibus dotado de sanitários aos pacientes que fazem tratamento de saúde fora 

do município. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 26º) Indicação nº. 0012/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

firmar convênio com Faculdade de Medicina Veterinária da região, objetivando uma 

parceria para a castração de cães e gatos de rua. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 27º) Indicação nº. 0013/2017.- Sugere 

estudos e providências objetivando a cobertura do córrego Lavapés na Rua 07 de Setembro 

e criação de estacionamento no local. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 28º) Indicação nº. 0014/2017.- Sugere 

instalação de playground e Academia ao Ar Livre no campo de futebol existente na 

Alameda Particular, Jd. Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. A seguir, pela ordem, a 

vereadora autora solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 

DESPACHO: RETIRADA PELA AUTORA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 

0015/2017.- Sugere a construção de Cemitério Municipal na Vila de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 30º) Indicação nº. 0016/2017.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na 

Rua João Sabino de Moraes, localizada na vila de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

31º) Indicação nº. 0017/2017.- Sugere limitar o estacionamento de veículos à apenas uma 

das mãos da Av. São Paulo. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 32º) Indicação nº. 0018/2017.- Sugere ação da 

administração pública visando a retirada de árvores em risco de queda no Velório de Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 



Cassimiro de Lima – Presidente. 33º) Indicação nº. 0019/2017.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Francisco Fernando Venturini. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 34º) 

Indicação nº. 0020/2017.- Sugere execução de roçagem e limpeza na Rua Eugênio 

Consorti, no bairro Della Rocha. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 35º) Indicação nº. 0021/2017.- Sugere execução 

de melhorias e alargamento da estrada do Brumado, até a divisa com Santo Antônio de 

Posse. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima 

– Presidente. 36º) Indicação nº. 0022/2017.- Sugere execução de obras de contenção e 

recuperação da encosta em toda a extensão do leito do córrego da Avenida João Brandão 

Junior, Jd. Camboriú. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 37º) Indicação nº. 0024/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito 

tomar as medidas cabíveis para instalação de iluminação pública e construção de calçadão 

na Avenida Nelson Orcini, acesso a Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 38º) Indicação nº. 

0025/2017.- Sugere revitalização da Praça Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 0026/2017.- Sugere construção de galeria para escoamento 

da água da chuva na Rua Romildo Colferai, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 40º) Indicação nº. 

0027/2017.- Sugere implantação de redutor de velocidade próximo a Emeb "Mariana do 

Carmo de Almeida Cintra", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 41º) Indicação nº. 

0028/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para adequação das Creches, Emei´s e Emeb´s 

aos alunos portadores de necessidades especiais segundo as normas de acessibilidade 

previstas pela ABNT. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 42º) Indicação nº. 0029/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas principais vias de acesso 

de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 43º) Indicação nº. 0030/2017.- Sugere a 

instalação de sistema de iluminação na quadra existente na Rua Júlio Rechia em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 



1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 44º) Caixa Econômica Federal: 

Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 1.166.317,57. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Ministério da Educação. Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM203621/2017: Informações sobre 

a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 354.140,12. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM210684/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 99.442,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM216259/2017: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 254.533,34. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO 

nº 05/2017: Resposta ao Requerimento nº 412/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 49º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 06/2017: Resposta 

ao Requerimento nº 441/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Prefeitura 

Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 07/2017: Resposta ao Requerimento nº 

395/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Prefeitura Municipal de Itapira: 

Ofício SG-DAO nº 08/2017: Resposta aos Requerimentos nºs 400, 455 e 457/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício 

SG-DAO nº 12/2017: Resposta a Indicação nº 166/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 53º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 14/2017: Resposta 

ao Requerimento nº 399/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) Prefeitura 

Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 15/2017: Resposta ao Requerimento nº 

465/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) Prefeitura Municipal de Itapira: 

Ofício SG-DAO nº 16/2017: Resposta ao Requerimento nº 373/2016. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO 

nº 17/2017: Resposta ao Requerimento nº 442/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 57º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 18/2017: Resposta 



ao Requerimento nº 383/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 58º) Lar São 

Vicente de Paulo: Prestação de Contas referente ao 4º Trimestre/2016. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 59º) Câmara Municipal de Pedreira: Informações sobre 

a nova composição da Mesa Diretora. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 60º) 

Câmara Municipal de Socorro: Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 61º) Câmara Municipal de Campinas: 

Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 62º) Ministério Público do Estado de São Paulo: Ofício nº 4913/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 63º) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário: Ofício nº 1032. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 64º) Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário: Ofício nº 1035. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 65º) Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul: Informações sobre a nova 

composição da Mesa Diretora. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 66º) Câmara 

Municipal de Amparo: Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 67º) Casa da Criança Celencina Caldas 

Sarkis: Relatório de Atividades do ano de 2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

68º) Casa de Repouso Allan Kardec: Prestação de Contas referente ao ano de 2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. 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 001/2017.- Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre. 

Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 01/2017. Aprovado 

em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio 

Nicolai 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 01/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 003/2017.- 



Denomina de Emmanuel da Rocha Bozzi a ponte de travessia em os Bairros Soares e São 

Benedito. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 03/2017. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 

Hermínio Nicolai 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 03/2017. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

0011/2017.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na 

pessoa do Secretário Marcos Gasparino Schmidt, pela brilhante realização dos 43º Jogos de 

Verão. Autoria: Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Com certeza sabemos que é início de mandato, mas durante 4 

anos o Marquinhos esteve presente na Secretaria de Esportes junto ao Secretário Luiz 

Domingues. Os jogos de verão aglomera muitas pessoas. Recebi fotos de alguns times. 

Foram colocadas toalhas no chão das quadras. No dia dos jogos reclamaram que não foi 

tomada a devida atitude. Não quero desmerecer nada. Realmente é um grande evento para 

Itapira, mas sabemos que é inadmissível termos goteiras nas quadras. Acho que isso não era 

uma coisa tão difícil de ser evitada. Esse problema ainda continua nas duas quadras. 

Realizaram muitos jogos, mas as goteiras incomodavam o pessoal. Para que ocorra tudo 

bem nos próximos eventos espero que o Secretário Marquinhos tome alguma atitude em 

relação a isso. Sabemos que não é fácil arrumar os telhados. Houve uma época que 

reclamaram dos pombos, mas quanto as goteiras, acredito que nunca tinha acontecido. Para 

todo problema existe uma solução. É uma situação que não pega muito bem. Muitas 

pessoas publicaram nas redes sociais como os jogos estavam sendo realizados... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para complementar o 

levantamento que vossa excelência fez, pude atender alguns atletas que tiveram lesões nos 

jogos. É um risco a saúde dos atletas. Não queremos desmerecer a altura da congratulação, 

mas fica esse alerta para que medidas cabíveis sejam tomadas no próximo ano. Obrigado... 

Continuando o orador: Vale ressaltar que no decorrer do ano vários eventos serão 

realizados. Providências devem ser tomadas o mais rápido possível. É um problema muito 

grave. Os dois ginásios estão com goteiras. Ficou uma situação muito feia. Obrigado.” A 

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

noite a todos novamente. Estou em total acordo com os vereadores. Como sempre participei 

dos jogos de verão e ajudei a organizar equipes na cidade, apoio a situação. Já falei com o 

Marquinhos quando vi essa situação. Realmente haviam essas goteiras. Houve essa falha da 

organização, porém tenham certeza que esse vereador vai fazer o uso de seu mandato para 

fazer essa cobrança. Tenho certeza que os próximos eventos serão preparados e adequados 

para todos. Aproveito para mencionar que o voto de congratulação é para a organização. É 

uma equipe que envolve dezenas de funcionários. Essa mesma equipe luta durante um mês 

e sei como é difícil. É uma disputa. Acho que esse voto é de total merecimento. Apesar dos 

imprevistos que aconteceram, tenho certeza que os próximos eventos não serão 



prejudicados. Os problemas serão solucionados. Fica o meu voto de congratulação a toda 

equipe em nome do Marquinhos. Agradeço todos os professores que atuaram como juízes. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência gostaria de salientar 

que é muito válida a posição do vereador Mino. Também recebi essa cobrança durante o 

pleito dos jogos. Tive a oportunidade de falar com o Cláudio Sartori. Foi muito difícil fazer 

a selagem dos ginásios. Com toda a certeza os próximos eventos serão beneficiados com o 

pedido da população. As providências já foram tomadas. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 11/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Estive cobrando o prefeito em uma reunião. 

Faço parte do esporte. Moro defronte a um ginásio. O prefeito ligou para o Marquinhos e 

para o Paulinho. Cobrei o prefeito perto de vocês. Está muito devagar. O Marquinhos é meu 

amigo e faço parte do grupo do prefeito, mas está devagar. Devemos cobrar. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que as 

palavras do vereador Dirceu mostram claramente que é um setor falho. Essas cobranças, 

Dirceu, vem há 4 anos. Gostaríamos imensamente que os problemas fossem sanados. Já 

cobramos no mandato anterior. Se em 4 anos não deram conta de arrumar, acho que está na 

hora dos vereadores cobrar o setor competente para poder trazer esse benefício. Obrigado.” 

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

16 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0015/2017.- Oficiar a direção da EPPO Ambiental, 

solicitando que a empresa envie a esta Casa de Leis, cópia dos cronogramas de atividades 

dos serviços de limpeza pública. Autoria: Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de dizer que 

muita cobrança foi feita em relação ao requerimento. Na época era a Sanepav. Quantas 

críticas foram feitas? No passado um vereador veio como suplente nesta Casa. Ele não 

sabia, sequer, onde se pesava os caminhões. Não sei se todos sabem onde fica o local que 

os caminhões são pesados. Uma pessoa com um vídeo gravado... É uma coisa muito grave. 

Fazer críticas em relação à administração, às vezes muitas pessoas não estão sabendo. A 

pessoa me procurou. Eu estava no sítio e não podia sair. Ele falou o seguinte: “Mino, 

preciso te mostrar uma coisa, mas não quero que você fale meu nome. Está aqui o vídeo. 

Caso você quiser, eu te passo.” Acho que não é o caso de trazer aqui. É uma denúncia 

grave. Ele acompanhou dois caminhões. O caminhão saiu da balança situada na Avenida 

dos Italianos, parou em determinado lugar, passou a carga do caminhão para o outro 

caminhão... Até achei impossível pelo tipo de caçamba usada. Ele acompanhou outro 

caminhão e o caminhão foi pesar na balança com aquele lixo que estava no outro caminhão. 

É uma denúncia onde os vereadores devem tomar atitude. Um dia disse aos vereadores que 

acompanhei várias vezes. Fui criticado como líder do prefeito. Lembro-me que era pesado 

na balança da empresa Cremasco. Era uma balança pequena. Pedimos para que mudasse. 

Falaram que ninguém fiscalizava. Eu dizia que era somente pegar uma cadeira, sentar e 

marcar a chapa do caminhão. Não estou culpando a balança, não estou culpando o prefeito, 

mas a má fé de algumas pessoas existe. Caso isso vier à tona, espero que tenha alguma 

fiscalização. Estão pesando caminhão de segunda a segunda. Inclusive, aos sábados. 

Somente nos domingos que a balança não funciona. Em casos especiais a balança abre. Sei 



disso porque sempre estou pesando caminhão de boi. Ligamos para avisar e na maior boa fé 

eles disponibilizam. A denúncia que recebi é muito grave. Ela está gravada. Queria deixar 

um pedido para os responsáveis da administração. O deputado veio até a rádio e disse que 

todos levavam propina com a Sanepav e tudo mais. Então, o mundo da volta. Sempre 

falamos isso. Gostaria de saber quem está fiscalizando esses caminhões de lixo. Queria 

saber se existe um fiscal para anotar as placas dos caminhões. Seria muito fácil para mim 

na condição de cidadão itapirense parar meu carro, ficar sentado e fotografar os caminhões. 

Na época falavam que o valor que pagávamos era absurdo. Hoje não tenho certeza de 

quanto é, mas acredito que seja em torno de 40% a mais que isso. Acho que está para 

acontecer uma nova licitação. Existem outras empresas querendo participar. A denúncia 

está gravada. Não quero trazer isso em pauta. Caso for necessária a realização de uma CPI, 

tudo bem. Não acreditei o que eu vi. Fica essa denúncia. O requerimento vai passar. 

Alguém deve fiscalizar esses caminhões de lixo. Trata-se de dinheiro público. Isso não 

pode acontecer em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos novamente. Mino, o que 

aconteceu?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: A pessoa gravou, 

por algum motivo, o caminhão saindo da balança e ele, acompanhando o caminhão, viu que 

esse caminhão parou em determinado lugar. Ele viu e achou esquisito. Às vezes pode 

quebrar alguma coisa ou furar um pneu, mas nada aconteceu. Depois de alguns minutos 

outro caminhão encostou e passou toda aquele entulho para o outro caminhão. Esse 

caminhão vazio foi embora e o caminhão que pegou a descarga de lixo voltou para a 

balança pesar, ou seja, foi pesado duas vezes o mesmo lixo... Luan dos Santos Rostirolla: 

Foi filmado esse caminhão pesando primeiramente, depois passando o lixo e pesando 

novamente?... Luis Hermínio Nicolai: Não. Os dois caminhões passando carga... Luan 

dos Santos Rostirolla: Trabalhei na empresa. Esse requerimento é para poder acompanhar 

as ações da empresa junto a Prefeitura. Por que falo que esse é um procedimento padrão? 

Acredito que isso não foi feito com má fé. Imagino que a carga passada para o outro 

caminhão não passou por pesagem. Então, naturalmente eles colocam esse lixo no 

caminhão compactador e a partir desse momento é feita a pesagem. Acredito que não houve 

má fé. Vale a sua questão e o levantamento. Vamos apurar. Pelo o tempo que tive na 

empresa, a forma de agir é essa... Luis Hermínio Nicolai: Isso ocorreu comigo, Luan, e foi 

chamada a minha responsabilidade. Deixo um pedido para que um dia, aleatoriamente, um 

fiscal possa acompanhar a pesagem. Não é pela balança e nem por ninguém. A pessoa que 

está pesando tem seu turno de 8 horas. É uma forma de se averiguar o tempo e o modo que 

é pesado. Essa fiscalização deve ocorrer. É a função do vereador... Luan dos Santos 

Rostirolla: Essa questão que vossa excelência levantou é humanamente possível? Esse 

caminhão que passou a carga certamente é um caminhão rural. Então, ele fica no período 

das 07:00 às 14:00 horas coletando na zona rural. Claramente o tempo para ele sair da zona 

rural e tirar somente um pouco de peso não é justificável... Maurício Cassimiro de Lima: 

Diferentemente como ocorria antigamente, Mino, tive a oportunidade de ver o processo que 

transcorre em relação à Sanepav. Algumas mudanças foram feitas na balança. O ticket 

emitido pela balança era laudado por quem estava na balança de forma manual. A pessoa 

chegava, ele anotava a placa e o peso que constava. O Tribunal de Contas fez apontamentos 

severos quanto a esse procedimento. Isso foi alterado. Hoje o caminhão chega, registra a 



placa e o horário. Com a solicitação dos tickets dos caminhões, acredito que dá uma noção 

de quanto tempo cada caminhão levou para poder receber o lixo. Caso houver alguma 

ilegalidade em relação a esse tempo, acredito que o próprio dispositivo vai apontar a 

situação... Luan dos Santos Rostirolla: Vale ressaltar que a empresa possui um sistema de 

rastreamento. Então, a empresa faz todo o controle interno dos veículos para facilitar as 

rotas. Caso qualquer vereador apresentar alguma dúvida, estou à disposição. Podem 

elaborar requerimentos direcionados à empresa, pois tenho certeza que vão atender de 

imediato. Acho válido o meu requerimento justamente para isso, ou seja, para continuar 

fiscalizando a empresa... Luis Hermínio Nicolai: Agradeço, Luan. Não vou dizer que seja 

um caso resolvido, mas o que estou falando tem procedência. Se for dessa forma, pois você 

disse que trabalhou lá, vamos acreditar. É um modo de fiscalizamos. Deixo um pedido para 

todos os vereadores no sentido de saber quanto está sendo coletado de lixo em nossa 

cidade. Sabemos quanto é gasto com lixo, mas não sabemos o quanto é recolhido. Caso 

exista essa planilha, a mesma poderia ser apresentada nesta Casa. É mais um pedido que 

fica registrado. Obrigado. ... Luan dos Santos Rostirolla: Com toda certeza. Acho que é 

um pedido válido. Posso falar com conhecimento, pois tenho planilhas anuais da empresa. 

É válido seu pedido. Pode ter certeza que estamos aqui para unir forças.” A seguir, faz uso 

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

bastante oportuno trazermos esse assunto para discussão. Recordo-me muito bem na 

campanha de 2012. Fazia parte do grupo, na qual o Paganini era candidato e o Dado Boretti 

era o vice. Quando se falava nas discussões dos três candidatos naquela época, o Paganini 

falava nos 4 cantos da cidade do valor em relação a empresa anterior. Talvez ele tinha os 

dados nas mãos para falar. O que o Paganini falava, isso está gravado, sendo que existe até 

mesmo folder de campanha, é que ele economizaria de 120 a 150 mil reais por mês com a 

mudança da empresa. Pois bem. Caso pegarmos 150 mil por mês de economia... O Paganini 

disse isso, pois está gravado e registrado. Ele disse que essa diferença seria aplicada na 

Saúde do município. Não é eu que estou falando. Eu era candidato do lado dele e ele pedia 

para falarmos isso. Outros vereadores que faziam parte também falavam. Caso pegarmos 

150 mil reais por mês de economia, em 48 meses que foram os 4 anos de mandato dele, 

resultaria em um valor de R$ 7.200.000,00. Isso seria aplicado na Saúde. São números de 

2012. O Paganini deve explicar isso para a população. Talvez a popularidade e a votação 

dele nessa última eleição... Ele foi eleito, mas obteve menos de 30% do eleitorado 

itapirense. Quando se fala em empresa de varrição, cabe fazer uma cobrança pública. 

Existem bairros que recebiam varrição e ao longo do tempo foram diminuindo a qualidade 

do serviço. Concluímos, Mino, conforme vossa excelência disse anteriormente, que 

aumentou em 30% o gasto, mas não temos uma quantificação da oferta de serviço. Caso 

fizemos um questionário em todos os bairros falando das condições da cidade, acredito que 

a população vai falar aquilo o que está mostrando às ruas. A cidade está abandonada. A 

cidade está jogada às traças. É mato para todo os lados... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Luan dos Santos Rostirolla: Entendo sua questão, mas como ex-funcionário da empresa 

nunca recebemos nenhuma reclamação, como por exemplo a falta de varrição em bairros. 

Acredito que o nosso serviço sempre foi muito bem elogiado, qualificado e trabalhado. Os 

funcionários da empresa sempre participaram de cursos. Somente para salientar, a EPPO 

nunca recebeu reclamação no que tange as varrições... Continuando o orador: Quando 



estamos dentro deste plenário representando 73 mil eleitores devemos cobrar sobre a 

qualidade de serviço. Talvez a empresa não recebia, mas a Prefeitura deve estar recebendo. 

Ouvimos isso da população. Então, prefiro cobrar em nome da população do que ser um 

representante de uma empresa. Isso deve se tornar público. Não acho correto fazermos um 

levantamento e ficar no ar. A população quer cobrança. Nesse sentido, acho que valeria a 

pena discutirmos e vermos a realidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Vejo a relevância de toda a matéria, 

principalmente sobre a parte que o vereador Mino diz sobre a transição de lixo. Ela foi bem 

justificada pelo Luan. O sistema de controle da empresa é enorme. Hoje você consegue 

monitorar, via satélite, os caminhões. Você consegue ter o peso efetuado pela balança. Em 

relação aos acréscimos financeiros, passamos por um período de inflação constante durante 

esse tempo. Queria usar o exemplo do reajuste dos servidores municipais. Foram feitos os 

reajustes sobre o período inflacionário. Chegamos a quase 40% de reajuste do salário do 

servidor público. Faço esse pé em virtude de ter acompanhado o período inflacionário do 

momento. O que justifica também são os acréscimos dos encargos, sendo do lixo ou 

insumos médicos. A coleta e quantificação é um sistema muito fácil de aferir. Por força de 

como era medido anteriormente não conseguíamos mensurar as realidades. Existem 

acusações de governos anteriores, fundadas ou não fundadas, mas existem, no qual o lixo 

poderia estar molhado ou o caminhão poderia ter passado vários vezes pelo mesmo período. 

A quantificação acontece dentro desse governo. O efeito comparativo resultante mostra o 

que se evoluiu ou não. A cidade está em constante crescimento. Obviamente não foi um 

grande crescimento populacional, mas cresceu. É valido para esta Casa o estabelecimento 

da quantificação mês a mês. Isso pode ser solicitado por qualquer um dos vereadores. 

Tenho certeza que a empresa vai nos atender de imediato. A partir desse ponto inicial, 

vamos ter a noção de como se trabalha e quanto se coleta de lixo. Vale ressaltar que 

também saberemos quanto está sendo pago para a empresa. Reitero, mais uma vez, que a 

denúncia é muito bem colocada pelo vereador... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luan 

dos Santos Rostirolla: Somente a título de informação, acho que fica claro que a minha 

visão está no sentido de representar a população. Não tenho nenhuma relação com a 

empresa EPPO. Não sou representante da empresa. Sou representante do povo. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 15/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Causa-me uma 

estranheza muito grande... O Marquinhos está nesta Casa. Já foi matéria de discussão nesta 

Casa, Marquinhos. A situação foi rejeitada. Que mudança, Marquinhos. Poderíamos ter 

essa resposta ao longo dos anos anteriores. Foi vossa excelência que fez como requerimento 

e indicação, mas foram rejeitadas nesta Casa. Talvez a população já saberia a resposta caso 

tivessem aprovado anteriormente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Aprovamos. Luan, tenho certeza que é muito importante 

o que você fez. Na época fomos motivo de gozação porque o Adolfo Bellini, Secretário da 

pasta na época, teve a ideia de pintar todas as guias de Itapira. Ele fez um convênio com a 

CPFL onde foi possível também pintar 1,5 metros de todos os postes da cidade. Tivemos a 

grata surpresa de saber, após 4 anos, que o índice de acidentes de veículos caiu em 18%. 

Isso ninguém sabe. Fomos motivo de gozação do deputado Barros Munhoz onde ele disse 



que o Toninho Bellini só servia para ficar pintando rodapé. Hoje vejo o pessoal pintando as 

guias e sarjetas. Os postes continuam com esse tipo de convênio. Isso trouxe muita 

qualidade. Na época houve uma parceria com a Sanepav. Foi um importante trabalho para a 

população. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 


