
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de fevereiro de 2017. Presidente: 

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

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

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

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

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

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

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para tentar 

esclarecer um pouco mais sobre a questão específica do caso EPPO que foi abordada na 

sessão passada e em um jornal da cidade. Como o combinado buscamos averiguações e 

informações. Tudo o que foi dito por esse vereador na última sessão realmente é o que 

acontece. Somente para relembrar os vereadores e a população, a EPPO possui as questões 

do lixo urbano e rural. A empresa coleta com o caminhão carroceria em duas etapas. Essa 

carroceria coleta em difícil acesso e tem um compactador que coleta o lixo rural em fáceis 

acessos. Então, é difícil chegar um compactador nas fazendas distantes. O caminhão 

carroceria de menor porte é utilizado para esse tipo de serviço. Durante todo o dia esse 

caminhão vem sendo preenchido com lixo. Ao encher o caminhão o mesmo vai ao encontro 

de outro caminhão compactador a fim de fazer esse transbordo, ou seja, é a questão da 

enorme dúvida gerada na última sessão. Foi uma questão que foi filmada, mas deixo claro 

que não consegui ver a filmagem. Imagino que a questão foi essa. Foi um caminhão 

carroceria que fez o transbordo para o caminhão compactador. Tenho certeza que é um 

procedimento da empresa. Ela faz isso para facilitar o serviço tanto de seus coletores 

quanto da população. Busquei informações e documentos, mas não consegui entrar em 

contato com o vereador Mino. Foi ele que levantou esse tipo de questão. Deixo claro que 

esse levantamento está comigo. Qualquer pessoa pode pegar esse documento. O documento 

mostra como funciona essa coleta. Hoje a coleta de Itapira, seu sistema de pesagem é todo 

digital, ou seja, o caminhão chega até a balança e é obrigado a ter horário fixo. Esse horário 

já está no sistema. Também temos a pesagem, peso bruto e o peso final da coleta do dia. É 

um procedimento padrão da empresa. A empresa também possui um sistema chamado 

Rascol, ou seja, é um sistema que permite o rastreamento de veículos. Então, possivelmente 

qualquer fraude sugerida ou apurada, acredito que essa empresa também consegue fornecer 

o rastreamento dos veículos. Isso não permite que o mesmo veículo pese duas vezes na 

balança. Entrando em contato com os diretores e gerentes da empresa, os mesmos deixaram 

as portas da empresa abertas para qualquer dúvida que ainda persista. Acredito que a 

grande questão desse transbordo foi esclarecida. É uma questão que continua na cidade e 

permanece até os dias de hoje. Busquei nos relatórios do mês de fevereiro. É um relatório 

fixo da empresa. Estamos à disposição para averiguar. A questão levantada na última 

sessão tomou proporções maiores. Mesmo sem provas e informações concretas acabou 

saindo nas mídias. Estamos aqui para defender o certo. Caso a empresa ou o governo 

estivessem errados, acredito que esse vereador viria até a esta tribuna para falar que estão 



errados. Como já disse anteriormente, por conhecimento de causa, busquei essas 

informações e está tudo arquivado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Acredito que a 

questão foi respondida. Estamos aqui para fiscalizar, Mino. O papel que você fez foi 

levantar uma questão. Estamos aqui para buscar as informações corretas. Aproveitando esse 

espaço queria abordar um tema onde nossa cidade recebeu benefícios para a área da Saúde. 

Os mesmos vieram através de dois deputados. Os recursos totalizam um pouco mais de 800 

mil reais. Esse dinheiro será empregado em três UBSs da cidade, sendo o PPA da Vila Ilze, 

PPA do Istor Luppi e o PPA do Pé no chão. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente. Tive a oportunidade de conversar com o Luan. Acho que a 

primeira coisa da vida da gente é fazermos as coisas com dignidade. Com certeza o mal do 

homem é aquilo que sai da boca do mesmo. O Luan se propôs e tinha prometido para mim 

que traria dados. Acho que o vídeo de nosso colega foi visto por ele. Ele andou filmando 

essa situação do lixo. O Luan foi atrás. Vendo o vídeo sabemos tudo o que pode acontecer. 

A denúncia foi feita. Ficamos no aguardo. Não adianta destruirmos ou querer acabar com as 

coisas sem ter a certeza concreta daquilo que está fazendo. Então, a denúncia foi feita. O 

Luan garante para nós que isso não está acontecendo. Fica a dúvida em relação aos valores 

pagos para a empresa EPPO em comparação a antiga SANEPAV. Realmente é o dobro do 

que se pagava. Não teria sentido nenhum a empresa, com toda essa facilidade e todo esse 

pagamento, ainda ter que agir de modo escusos fazendo coisas erradas. Vamos aguardar. 

Tudo tem sua hora e o seu dia. O Luan trouxe isso para a gente. Vamos continuar 

averiguando, pois é a nossa função. Vamos ver até onde isso vai chegar. Temos 4 anos pela 

frente. Vamos acompanhar esses valores. Acho que os valores realmente são muito altos 

em relação a administração passada. Enfim, espero que todo esse montante de dinheiro faça 

realmente com que a empresa cumpra o seu papel. Então, estaremos no aguardo para trazer 

a notícia a todos vocês. Estive conversando com a vereadora professora Marisol. Ela tinha 

deixado um pedido em aberto. Acho que foi uma ótima ideia vinda dela. Ela disse sobre as 

vacinações e sobre as duas pessoas que poderiam se locomover até as escolas municipais. 

Acredito que seria um ato benéfico para muitas professoras. Acho que duas pessoas da 

pasta da Saúde conseguiriam vacinar todos os profissionais da área de Educação. Quantas 

pessoas poderiam ser vacinadas por apenas duas pessoas? Acredito que a Marisol 

comentará a respeito disso. Parece-me que não deu certo. Acho que é uma ideia que não 

está sendo aproveitada. Isso seria de muito bom grado para todos. Isso iria fazer com que as 

coisas andassem mais depressa. São todas essas epidemias que estão chegando. Fiquei 

sabendo de dois casos de H1N1. Parece-me que em abril a vacinação será iniciada. Todos 

estão correndo atrás. Disseram que dependerá de cada governador e de cada Prefeitura. 

Aqueles que correrem antes para firmar o convênio, acredito que também estarão 

recebendo antes. Fica um alerta. Isso está sendo falado nas rádios. O pessoal está 

transmitindo. Os casos de H1N1 estão aumentando. Fica o pedido, presidente, para que 

possamos correr atrás disso o quanto antes. Agradeço, Luan. Vamos continuar a nossa 

caminhada. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

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

imprensa falada e escrita, internautas. Na pessoa do Sr. Luis Marangoni que está ligado no 

rádio ouvindo a nossa sessão... Na pessoa de meu amigo Vanderlei cumprimento todos os 



presentes aqui nesta noite. Bom, para começar queria dizer que na semana passada vim a 

esta tribuna. É tribuna livre sim. Fiz uma indicação pedindo para o senhor prefeito e o Luan 

se dirigissem até o responsável da pasta para que fosse como o nobre colega Mino 

comentou. Seria sobre a vacinação dos professores e funcionários das escolas municipais. 

Como sou uma pessoa que não espera sentada, pois sou uma pessoa de agir... Isso foi na 

quinta feira e passou a sexta feira. No horário de meu recreio na terça feira liguei para o 

Luan. O Luan me retornou e escutei uma coisa que fiquei muito chateada. Estamos aqui 

para ajudar o povo. Fomos eleitos para pensar no bem do povo. Não seria no sentido de 

quem vai ser a mãe ou o pai da criança. É uma prevenção. Ele me deu a devolutiva. Disse 

ao Luan que as pessoas e o pessoal estavam me cobrando. Muitos me questionaram quando 

iriam vacinar, pois é uma correria. Respondi que ligaria para o Luan. Ele me disse que não 

teria jeito pelo motivo da falta de funcionários. Respondi se precisaria tanto funcionário 

para se dirigir até uma escola. Faça um cronograma. Não falei para vacinarem os 

professores em apenas um dia. A elaboração de um cronograma seria muito plausível. Ele 

me disse que não teria jeito. Eu queria que respondessem a minha solicitação por escrito e 

ele disse que não era possível porque fiz um pedido informal. É desse jeito? Vou fazer um 

documento. Falamos que queremos diálogo, senhor presidente. Não queremos ferro e fogo. 

É a conversa e o diálogo. Fica a pergunta: Caso eu fosse do grupo da situação eu teria essa 

resposta? Será que eu teria essa mesma resposta? Ninguém quer fazer média. É prevenção. 

O que é prevenção? É um ato de prevenir algo que possa vir a acontecer. Saúde não se 

brinca. É direito de todos tomarem a vacina. É um direito de todo o cidadão. É caminho. 

Passo todos os dias para ir até o Marcos Antonio. Vejo filas quilométricas no PPA dos 

Prados. É uma falta de gestão. Elaborem um cronograma. Não vamos tirar a vaga da 

população em geral. Muitos trabalham. Nós trabalhamos. Muitas pessoas trabalham. É um 

direito do povo. É como nosso colega falou anteriormente, ou seja, daqui a pouco vamos ter 

a H1N1. Vamos correr e vamos atrás. Vamos esperar chegar uma epidemia? Não sei o que 

vai acontecer. Quero estar viva para saber e trabalhar a favor do povo. Não podemos 

esquecer que o povo nos colocou nesta Casa. Ficamos sabendo que foi uma comitiva até a 

empresa Bertini para vacinar o pessoal. Graças ao vereador Rafael que levantou a lebre e na 

calada foram vacinar. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Meus colegas do PSDB sempre presentes 

nesta Casa. Prazer em revê-los novamente. Boa noite. Primeiramente falando sobre o 

assunto da vacina, acho algo extremamente importante. Vereadora, apesar de um respeito 

profundo por todas as professoras... Porém, pelo princípio da equidade e igualdade não é 

somente as professoras. É com a população. Levar a vacina até as escolas realmente poderia 

existir, mas também, em conversa com a Secretária da Saúde e com o pessoal da Vigilância 

Epidemiológica, a ideia seria um pouco mais estendida. Ao invés de se autorizar apenas 

para a Educação, é estender um pouco mais dentro das Unidades Básicas de Saúde. 

Realmente o horário está um pouco restrito. Assim permitiria que não somente as 

professoras, mas os guardas municipais e as pessoas que trabalham na Saúde ou qualquer 

outro lugar possam ter acesso. Realmente o horário está um pouco deficiente... Aparte 

concedido a Vereadora Sra. Marisol de Fátima Garcia Raposo: Então, está passando uma 

indicação e eu quero que todos os meus companheiros também assinem. É para estender 

para todos os funcionários públicos, desde o SAAE até a Casa da Cultura. Todos sem 



exceção. Obrigada... Continuando o orador: Na verdade o pensamento é de nível 

populacional. Todos, de forma igualitária, podem ser assistidos no programa. Obviamente, 

como o Rafael falou, existem algumas empresas que realmente são mais complicadas. Elas 

já estão fazendo sua vacinação. Inclusive, os próprios patrões estão liberando seus 

funcionários dentro do horário do expediente, pois eles sabem da necessidade da vacina. O 

Mino falou sobre o H1N1. Itapira já faz o circuito desse sistema de vacinação. 

Periodicamente são feitos os convênios. Já estamos inseridos dentro da questão H1N1. 

Lembrando que o método de transmissão da doença H1N1 é bem diferente da febre 

amarela. É sobre cuidados com higiene. Quero lembrar que muitas pessoas já estão 

imunizadas contra a febre amarela. Itapira é uma cidade que faz o programa de vacinação 

permanente para com seus cidadãos. Uma boa parte da população já tomou todas as doses e 

não tem a necessidade de repetir. Acredito que o trabalho vem sendo feito. A distribuição 

do Ministério da Saúde para com as cidades está sendo efetiva. Foram 5 mil doses na sexta 

feira. Chegaram mais 2.900 doses nessa semana. Está pleiteado mais 3 mil doses para a 

próxima sessão. Não há desabastecimento e sim a necessidade de uma reorganização dentro 

dos horários. Já está sendo providenciada pela Secretaria de Saúde. Acredito que a 

população poderá, em horário diferenciado, ser vacinada adequadamente. Não há 

necessidade de se fazer uma campanha porque não existe nenhum caso próximo. Estamos 

em uma zona de risco, mas não estamos em epidemia. As vacinas existem e os locais serão 

definidos quanto a extensão dos horários. A população, de forma geral, será assistida em 

horários determinados. Ninguém ficará sem vacina... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Luan dos Santos Rostirolla: Bom, vereadora, você deve se lembrar de que não usei esse 

argumento. Vossa excelência se lembra de que não usei. Usei o argumento quanto a mão de 

obra. Vossa excelência pode se lembrar de que disse que a Secretaria de Saúde segue um 

protocolo vindo de nossa DRS. Se a senhora não tivesse com pressa de desligar o telefone 

como a senhora fez, acredito que a senhora ouviria todos os argumentos. Não venha a 

senhora falar para mim que eu falei somente isso. A senhora se equivocou. Falei que 

seguimos um protocolo vindo da DRS. É preciso seguir. Não conseguimos deslocar um 

funcionário e deixar o posto de Saúde sem vacinar a população. A nossa vontade seria 

vacinar todos os servidores, porém não estamos em campanha. A vacina está no calendário 

e está disponível. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Alguns posicionamentos... Devemos criticar. 

Quando se fala, Marisol, que existe uma possibilidade da Secretaria Municipal em estender 

os horários nas Unidades Básicas de Saúde... Como vamos falar para o Istor Luppi depois 

das 17:00 horas? Sei que não é culpa de vossa excelência. O senhor não é o gestor da 

Saúde, mas foi retirado o horário. O bairro mais crítico e o bairro que mais necessita de 

uma atenção primária de saúde, agora vamos ouvir da situação que há possibilidade de 

estender as UBSs onde a própria Secretária fechou. Por que fechou? Não tem sentido. Não 

tem como explicar. Podem explicar entre o grupo da situação. Não dá para explicar para a 

população. Parabenizo a vinda de mais vacinas, mas não é uma análise de gestão. É uma 

análise de confundir a população. Caso a unidade estivesse aberta talvez a população já 

estaria sendo vacinada. Vão pensar em abrir uma UBS onde a própria Secretária fechou... 

Aparte concedido a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Dando a resposta, 

gostaria de dizer que não desliguei na sua cara. Eu apenas estava falando de que precisava 



atender as minhas crianças, pois o meu recreio havia acabado. Concordo com o vereador, 

pois caso tivesse essa possibilidade eu não faria esse pedido. Não estão falando a mesma 

língua. Quer queiram ou não, um fala A e outro fala B... Continuando o orador: Estão 

veiculando um vídeo... É bom a população saber. O vídeo é sobre o serviço de odontologia 

do município de Itapira. Vossa excelência é da área de odontologia, um profissional que 

admiro. Vossa excelência sabe muito bem que nós dois fizemos uma indicação no ano de 

2013 para se ter o plantão de 24 horas de odontologia no Hospital. Fizeram uma 

homenagem justa ao senhor David Moro. Agora o diretor de odontologia vai a público e faz 

um vídeo falando que o serviço está funcionando 24 horas em finais de semana e feriados. 

É mentira! O próprio diretor de odontologia do município fez um decreto e um ofício para a 

Secretária fechando nos finais de semana e feriados o atendimento de urgência e 

emergência. Então, Luan, falem a verdade para a população. Caso observarmos que estão 

falando mentira nesse plenário, vamos criticar e mostrar a verdade para a população. O 

diretor fala em vídeo que lá está aberto 24 horas e faz um ofício direcionado para a 

Secretária falando sobre contenção de gastos por baixo volume de atendimento, mas está 

suspenso. É mentira dele. Mostrem para a população. É a mesma coisa quanto ao vídeo da 

Secretária. É muita gente falando, mas com poucas falas direcionadas para a população. 

Levem para o diretor de odontologia, Sr. Zelanti, que antes dele falar em um vídeo da 

Prefeitura, mostre para a população o ofício que assinou. A população quer o serviço 

funcionando. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Como o Luan já disse anteriormente, venho a 

esta tribuna para falar a respeito das verbas que vieram para beneficiar os postos de saúde. 

Foram emendas parlamentares do deputado Carlos Sampaio. Estive presente em seu 

gabinete reivindicando essas melhorias. O deputado Marquezelli também ajudou a nossa 

cidade. Recebi outros ofícios, pois no final do ano passado protocolei no gabinete do 

deputado Carlos Sampaio pedidos direcionados para a Saúde. Ele diz que essa solicitação 

foi feita como emenda parlamentar no Orçamento Geral da União. São duas emendas. Uma 

delas é de 500 mil e outra de 300 mil. São emendas que devem ser cumpridas. A emenda de 

300 mil será direcionada para a UBS. A outra emenda de 500 mil poderá ser usada para 

infraestrutura. Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas podem ser construídas. Tudo o que 

se refere a infraestrutura pode ser beneficiado. São emendas garantidas para a nossa 

cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Gostaria de 

parabenizar vossa excelência. O Carlinhos é uma pessoa muito ligada ao deputado Carlão 

Sampaio. É um exemplo para todos os vereadores. Oposição e situação devem buscar 

recursos oriundos de verbas federais e estaduais. Acredito que o Carlinhos já trouxe por 

volta de 1 milhão de reais para Itapira. Queria deixar a minha congratulação para com vossa 

excelência... Continuando o orador: Também gostaria de falar que o Rotary completa 112 

anos de fundação. É a ONG mais antiga do mundo. Em Itapira completará 64 anos de 

existência. O nosso 1º Presidente foi o senhor Jader Sarkis. Hoje o atual Presidente do 

Rotary é o companheiro vereador Rafael Donizete Lopes. Também já ocupei a cadeira da 

presidência por dois biênios. Fui o único presidente nomeado por duas vezes. Lembro que o 

pai do Betusca também foi presidente. Na época trabalhou para a construção do Lar São 

José. Muitas outras situações também foram angariadas e concretizadas. O próximo evento 

será no Lar Gracinda Batista. Queria parabenizar todos os rotarianos, pois o dia 23 de 



fevereiro é o dia do rotariano. Participar de uma ONG onde a mesma presta bons serviços 

para a comunidade é muito gratificante. Outro assunto seria que estive no gabinete do 

prefeito para reivindicar melhorias no que envolve o bairro Della Rocha. O pessoal veio 

nos procurar e trouxeram um abaixo assinado quanto a limpeza do bairro e o transporte 

para as crianças. Várias reivindicações foram feitas. A limpeza do bairro está bem 

adiantada. Os outros pedidos serão concretizados ao longo do tempo. Também gostaria de 

falar que o nosso prefeito esteve em Brasília junto ao Deputado Barros Munhoz. Eles 

visitaram o Ministério das Cidades a fim de reivindicar verbas e melhorias para a nossa 

cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Imprensa escrita e falada, colegas vereadores, 

presidente da Casa, boa noite. Ontem tivemos aqui a prestação de contas. Foi realizada uma 

audiência pública. Foi a primeira vez que participei. Fiquei um pouco perdida porque tudo 

o que foi perguntado, eles não tinham resposta. Peço para que quando vierem, tragam bem 

elaborado. É uma forma de passar para o povo sobre o que foi feito. Aproveitando o 

momento, gostaria de solicitar algumas situações com extrema urgência porque trabalho no 

PPA da Vila Ilze e resido naquelas adjacências. O antigo distrito está desativado. Aquele 

local está horrível. Tem colchão servindo de motel. Usuários de droga estão frequentando 

aquele local. O pessoal do bairro está solicitando a demolição daquele local ou uma 

reforma rápida. A Prefeitura paga aluguel em relação a outros locais. Aquele local poderia 

servir para alguma coisa favorável. O visual é lamentável. Chegando do trabalho fui 

abordada por um casal onde a moça está grávida. Ela estava chorando porque é a terceira 

vez que ela fica grávida e não consegue acompanhamento médico. Ela tem um problema e 

necessita tomar uma injeção que se chama Clexane. O medicamento custa por volta de R$ 

700,00 reais. Ela terá que tomar todos os dias até o final de sua gestação. Fiquei muito feliz 

hoje quando vi, através das redes sociais, que um bloco da cidade ficou com R$ 20.000,00. 

Acharia muito bacana o setor da Saúde ajudar esse casal. Quando ela foi em minha casa ela 

estava desiludida. Peço, presidente, que você leve ao setor competente. O Luan também 

pode levar a situação. O casal conseguiu comprar um frasco em 01/02/2017. A minha 

assinatura está aqui. Ela não consegue seguir o tratamento porque está grávida. Espero ser 

ajudada. Prometo a população que voltarei a esta mesma tribuna para agradecer caso 

conseguirmos ajudar esse casal. Peço a colaboração do Maurício e do Luan... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Acho extremamente importante esse 

pedido. Pedimos para que o líder converse com o setor responsável do Hospital. Esse tipo 

de medicamento é disponibilizado no Hospital Municipal. Talvez exista medicamento 

suficiente para que essa pessoa consiga seguir seu tratamento até o final da gestão. Então, 

Luan, gostaria que vossa excelência buscasse essas informações. Obrigado... Continuando 

a oradora: O casal procurou ajuda e foi orientado que deveria ser através de processo 

judicial. Qual é a preocupação? Seria a demora da tramitação do processo. Peço ajuda. 

Quem tiver disponibilidade, agradeço. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: “Hoje existe uma enorme preocupação entre todos os gestores municipais. Seria 

tanto no quesito judicial que envolve as vagas de creches como também da Saúde. Hoje 

existe uma problemática onde o Judiciário intervém diretamente dentro do Executivo. Beth, 

você disse sobre uma medicação de R$ 700,00 a ampola. Existem medicações de 10 a 15 

mil reais. O Judiciário, muitas vezes, obriga o Executivo a pagar. Para termos uma ideia, o 



Estado e a Federação enviam um pouco mais 20 mil reais por mês quanto ao custo de 

medicação. O resto é custeado pelo município através de impostos e arrecadação. É um 

tema delicado e difícil. Apesar da abordagem do Rafael sobre a possível disponibilização 

da medicação, é uma situação muito delicada. Todo município vive as questões de 

processos judiciais de vagas de creches e medicações. 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. Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício 

SG-DAO nº 86/2017.- Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 02/2017, que Dispõe sobre 

cessão em comodato de imóvel ao Centro Espírita "Padre Pedro de Carvalho", para 

melhores estudos. Autor: Prefeito Municipal. . DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Razões de Veto. 

2º) Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 01/2017, ao item I do artigo 2º, referente ao 

Projeto de Lei nº 84/2017, Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e 

prazos que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 3º) 

PARECER nº.05/2017.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 01/2017.- As 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/2017, de autoria da Mesa da Câmara, que "Dispõe sobre a 

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

e ação do Município durante o biênio 2016/2017", são de parecer favorável à tramitação, 

eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, opinam pela aprovação, pois os nomes indicados pela Associação Feminina Pró 

Cidadania, para receberem a Medalha Carmen Ruete de Oliveira, são de mulheres 

dedicadas, competentes, que se destacaram nas mais diversas áreas profissionais, portanto, 

merecedoras da homenagem em tela. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Luan dos 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 23 de Fevereiro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) PARECER nº. 06/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 05/2017.- 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 05/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação 

de logradouros públicos no Loteamento de Chácaras de Recreio Jardim Planalto." 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 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 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

5º) PARECER nº. 07/2017.- Ao Projeto de Lei nº 06/2017.- 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 06/2017, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Denomina o Circuito de Blocos de Carnaval de Itapira de “Zezo 

Marconi” (José Maria Marconi)." 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. Acordaram, no entanto, por 

apresentar uma emenda aditiva/modificativa ao Projeto de Lei "sub studio", com a seguinte 

redação: EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA Nº 01/2017. Art. 1º - Altera a redação 

do Art. 1º e acrescenta-se parágrafo único ao mesmo, com a seguinte redação: Art. 1º) 

Fica denominado de “ZEZO MARCONI” (José Maria Marconi) o Circuito de Blocos 

de Carnaval de Itapira. Parágrafo Único) O Trajeto do Circuito de Blocos de 

Carnaval de Itapira, será definido a critério da Secretaria Municipal de Cultura. 

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

seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos 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 23 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. 6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José de Oliveira, mais conhecida como Irmã Zezé. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 7º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0023/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Roberto Tonolli. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Aurélio Delalana. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 9º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0025/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zilda Rogato Mancini. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 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. 10º) Requerimento nº. 0022/2017.- 

Voto de Congratulação com o técnico de enfermagem Sr. Moacir Silvério da Silva, pelos 



50 anos dedicados à Santa Casa de Itapira. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo o Moacir. 

Tive a oportunidade de trabalhar um determinado período com ele. Sei como ele trata o 

doente. São 50 anos de dedicação nessa área. Não é fácil. Nesses longos anos na Santa Casa 

passou por momentos difíceis. Ele sempre tratou seu semelhante com carinho e respeito. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Também gostaria de congratular-me e assinar essa propositura. Antes de vir para cá, 

senhor presidente, tem um paciente internado na Santa Casa de Misericórdia e o Moacir 

está lá. Ele está firme e forte. É uma pessoa educada e prestativa. É uma pessoa envolvida 

com aquilo que aprendeu ao longo dos anos. A cada ano foi se aprimorando cada vez mais. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também 

não poderia deixar de parabenizar o Moacir. O meu irmão ficou uns 4 meses internado no 

passado. O Moacir sempre nos ajudava. Quando meu irmão melhorou, lembro-me que foi 

tirada uma fotografia. Parabéns e que Deus abençoe. É uma pessoa muito competente. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Também deixo registrado os meus parabéns ao Moacir. Ele é tio do vereador 

César, assim como também é meu tio. Ele é o primeiro funcionário da Santa Casa a chegar 

50 anos de trabalhos ininterruptos. Parabéns e que Deus abençoe.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento nº. 0023/2017.- 

Voto de Congratulação com a aluna Giovana Sartorelli Venturini, formanda do curso de 

Medicina da Faculdade de Bragança Paulista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 12º) Requerimento 

nº. 0024/2017.- Voto de Congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora da 

Penha, pelos 170 anos da Igreja Matriz. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento nº. 0025/2017.- 

Requer oficiar a Telefônica/Vivo, solicitando a instalação de linhas telefônicas no bairro 

Liberato Barel. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento nº. 0026/2017.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Pedro Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 23 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0027/2017.- 

Voto de Congratulação com o empresário Sr. Camilo César Galizoni Bertini, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de fevereiro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

16º) Indicação nº. 0023/2017.- Sugere instalação de toldos ou outro tipo de proteção contra 

os raios solares e as chuvas na UBS do Pé no Chão. Autoria. César Augusto da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) Indicação nº. 



0031/2017.- Sugere determinar à Guarda Municipal, a realização de uma ronda escolar 

mais ostensiva. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 18º) Indicação nº. 0032/2017.- Sugere determinar à 

Secretaria de Saúde, a criação de um cronograma para vacinação dos servidores públicos 

municipais contra a febre amarela. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) Indicação nº. 0033/2017.- Sugere 

instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Rua João Gonçalves Fontes, 

defronte os numerais 74 e 258, Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) Indicação nº. 0034/2017.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Odette Coppos. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) Indicação nº. 0035/2017.- Sugere limitar o 

estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Rua Santo Breda, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 22º) Indicação nº. 0036/2017.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Vereador Paulo de Tarso da Rocha Salgado. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 23º) Indicação nº. 0037/2017.- Sugere instalação de dois redutores de 

velocidade tipo lombada na Rua Joaquim Alves da Silva em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 0038/2017.- Sugere instalação de dois redutores de 

velocidade tipo lombada na Rua José Domingues Porcini em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 25º) Indicação nº. 0039/2017.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo 

lombada na Av. Brasil, próximo ao numeral 2.187. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 26º) Indicação nº. 0040/2017.- Sugere 

sinalização de solo e vertical na Rua Eugênio Consorti, bairro Cubatão. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 27º) 

Indicação nº. 0041/2017.- Sugere revitalização da Av. Brasília, no trecho localizado 

embaixo do Viaduto Tiradentes. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 28º) Indicação nº. 0042/2017.- Sugere 

instalação de bueiros na Rua Nicanor Pires de Oliveira, esquina com a Rua Sebastião Mira, 

no Flávio Zacchi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 29º) Indicação nº. 0043/2017.- Sugere estudos 

objetivando a cobertura da quadra poliesportiva de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

30º) Indicação nº. 0044/2017.- Sugere execução de pavimentação asfáltica no trecho 

localizado atrás do distrito industrial "Hermelindo Ruete de Oliveira", em Barão Ataliba 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 31º) Indicação nº. 0045/2017.- Sugere execução de 

recapeamento asfáltico das principais vias de acesso ao bairro de Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 32º) Indicação nº. 0046/2017.- Sugere poda de árvores nas ruas Natálio 

Bianchesi e Rua Stélio Augusto de Lima Penante, principalmente no local de treinamento e 

exames de CNH. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 33º) Indicação nº. 0047/2017.- Sugere execução 

revitalização da Praça "José Cássio Nogueira", defronte o Ginásio de Esportes "José 

Bonifácio Coutinho Nogueira", no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

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: 

34º) Secretaria Municipal de Saúde: Respostas em atenção ao Requerimento nº 

449/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Associação dos Coletores de 

Resíduos Sólidos de Itapira: Prestação de Contas referente a outubro/2016. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Gilmar Bortoloto: Assunto: Dengue. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 única discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 001/2017.- 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. Autoria: Mesa da Câmara. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. Vejo essa 

concessão da Medalha Carmen Ruette de Oliveira e ao longo as mulheres de destaque são 

do município de Itapira. Elas se destacaram no biênio 2016/2017. Tivemos a oportunidade 

ao longo de nosso mandato anterior... Ao longo desses anos homenageamos diferentes 

mulheres em diferentes atividades profissionais. Sempre falamos que essas mulheres 

faziam e continuam fazendo o bem para o município de Itapira. Em mais uma 

oportunidade, através desse decreto assinado pelo Presidente e pelos 1º e 2º Secretários, 



vamos prestar justa homenagem ilustríssimas mulheres abaixo relacionadas. A primeira 

seria Beth Manoel. Um histórico de vida e uma biografia que é condizente a essa justa 

homenagem. Possui antecedente familiar e também pelo propósito do bem que vossa 

excelência pratica no desempenho de suas funções próxima a sua aposentadoria. É uma 

justa homenagem. Coincide no momento em que nós tivemos na última eleição uma 

votação de vossa excelência que a torna com a maior votação proporcional da história de 

Itapira. É uma justa homenagem. Sinto-me muito a vontade e honrado em poder, nesse 

próximo mês, fazer esta justa homenagem em nome e na memória de seus familiares. 

Número 2 seria a Dra. Maíra Calidone Recchia Bayod. Também é uma pessoa conhecida 

nos meios jurídicos de nosso município. Ela está à frente do setor Feminino da OAB de 

Itapira. Ela faz parte da diretoria. É muito bem administrada e gerida pelo Dr. Thomaz. 

Também parabenizo pela profissional exemplar que é, além dos trabalhos que vem 

desenvolvendo ao longo dos últimos anos, não somente no município de Itapira, mas 

também em outras comarcas e municípios da região. Sinto-me a vontade e muito feliz em 

poder participar desta justa homenagem direcionada a Dra. Maíra. Número 3. Marisol de 

Fatima Garcia Raposo. É uma profissional que gradua no setor mais importante de nosso 

país, ou seja, a Educação. É uma das áreas menos respeitadas e remuneradas do país. Muito 

do que ocorre hoje a nível federal se deve ao longo dos anos desde o descobrimento do 

país. O desrespeito aos professores. São aqueles profissionais que me ensinaram a ser um 

profissional. Eles ensinaram a todos desde a pré-escola até a formação. Isso nunca termina 

porque a vida é um aprendizado. Sinto-me à vontade de fazer parte dessa legislatura e 

prestar essa justa homenagem pelo trabalho que vossa excelência executa com os alunos da 

municipalidade. Dona Nadir Martins da Silva Lavoura. Faço as mesmas palavras que 

direcionei a vossa excelência. Aposentou na grade de ensino do Estado e hoje está no 

comando do setor de Educação do município de Itapira. Certamente é uma extensa 

biografia, pois além de colocá-la na altura que está os antecedentes e históricos familiares 

também a qualifica para receber essa homenagem. Dona Nilza Aparecida Fracarolli, esposa 

do Sr. Luiz Fracarolli. É uma pessoa excepcional. Conheci-a quando ela estava à frente do 

Conselho Tutelar de Itapira. Em muitas oportunidades, companheiros, a Dona Nilza 

chegava de madrugada no Hospital Municipal para desempenhar seu papel. Era quando 

uma mulher ou uma criança sofria alguma agressão. É uma homenagem justa nesse 

momento. Sinto-me muito à vontade em poder participar dessa homenagem. Vicentina 

Natalina Rodrigues. Mais conhecida por Tina. Há anos está juntamente com o presidente, 

Dr. Maurício, à frente do Sindicato dos Servidores de Saúde do município de Itapira. Faz 

parte da diretoria. Em nossa legislatura anterior tivemos a oportunidade de prestar uma 

justa homenagem ao presidente da Federação das Associações de Saúde do município, Sr. 

Edson Laércio. Nas oportunidades onde ele estava presente nesta Casa, lembro-me que ele 

falou na pessoa da Tina. Sinto-me muito à vontade de fazer essa justa homenagem. A 

Viviana Camargo Robles, para quem não a conhece, faz parte do Conselho do Amor de 

Quatro Patas. É uma das diretoras desta entidade que batalha junto ao município em prol 

dos animais abandonados. O vereador Mino, há duas semanas, citou neste plenário sobre a 

tentativa de políticas públicas sobre os animais. Então, nos sentimos muito a vontade em 

poder homenageá-la. Faço menção a cada nome por esta justa homenagem. É o que eu 

tinha para falar. Voto favorável. Parabéns a todas as homenageadas.” Não mais havendo 



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

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017. Aprovado menos duas abstenções das 

Vereadoras Sras. Marisol de Fatima Garcia Raposo e Elisabeth Donisete Manoel. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Queria justificar 

as abstenções das vereadoras. Ambas estão envolvidas diretamente no projeto. Elas serão 

agraciadas com a comenda justa. Por uma questão de hombridade as duas se abstiveram dos 

respectivos votos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 005/2017.- Dispõe sobre denominação de logradouros 

públicos no Loteamento de Chácaras de Recreio Jardim Planalto. Autoria: José Natalino 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 05/2017. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 006/2017.- Denomina o Circuito 

de Blocos de Carnaval de Itapira de “Zezo Marconi” (José Maria Marconi). Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos novamente. Vou ser breve, senhor presidente. Sem sombras 

de dúvidas, acho que muitos de Itapira não puderam deixar o companheiro Zezo Marconi. 

Animou-nos em muitos carnavais cantando e participando. É um amigo particular. É um 

grande companheiro em nossas pescarias. É nosso salvador na pescaria. É uma homenagem 

maravilhosa, Zezo, por tudo o que você fez. Você sempre participou da música e trouxe 

alegria para todos. Com certeza é uma homenagem muito justa. Acho que é pouco em 

relação ao que você merece. Lembro-me das festas do passado. A população de Itapira 

sabe. Acho que os mais novos não te conhecem. Parabéns a todos que participaram desse 

projeto. Sem sombras de dúvidas você ficará presente em nossa memória. O mais 

importante é você estar presente nesta justa homenagem. Deus te abençoe e que você fique 

muitos anos conosco. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos novamente. Infelizmente, seu Zezo, não o 

conheço como o Mino deve conhecê-lo ou talvez mesmo como o Betusca conhece o 

senhor, mas durante essa semana, ao saber do projeto, soube que o senhor era o símbolo do 

carnaval. O Mino comentou do senhor. Você era um grande contador de piadas. Quero 

ouvir uma piada do senhor. É gratificante para mim mesmo não conhecendo o trabalho do 

senhor. Em pouco tempo que conversamos o senhor mencionou o nome de meu avô. É 

muito importante, com minha pouca idade, poder votar um projeto tão importante como 

esse. Tenho certeza que é de total merecimento. Parabenizo o prefeito Paganini por enviar 

esse projeto. Parabenizo também o nosso Secretário de Cultura e Turismo, Sr. Tiago, assim 

como o diretor daquele setor, Sr. Ricardo. Tenho certeza que buscaram esse nome de total 

merecimento. É um prazer poder aprovar esse projeto. O bloco será muito bem 

representado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. Gostaria de cumprimentar o Tiago 

Fontolan. Certamente o senhor deve ter participado ativamente junto ao Executivo nesta 

justa homenagem ao senhor Zezo Marconi. Com certeza que o senhor está tão emocionado 

quanto nós. Isso aqui, seu Zezo, passam as administrações e aquilo de bom fica para a 



história. Certamente outras legislaturas passarão por aqui. É o direto de representar a 

população. Em momentos como esse devemos mostrar para a população o que uma pessoa 

fez para merecer o título José Maria Marconi, Circuito de Blocos de Carnaval de Itapira. 

Isso aqui não é um histórico que está surgindo na data de hoje. O senhor participa há 

décadas nas marchinhas como cantor conforme foi falado pelo diretor da Rádio Clube. O 

Betusca é parte do setor cultural de nossa cidade. O que o Mino falou é muito importante. É 

você ter a oportunidade da forma que estamos fazendo na data de hoje, ou seja, olhando no 

olho da pessoa. As homenagens em vida tem um peso maior. São homenagens em que o 

homenageado compartilha com seus familiares, amigos e a população. Podem mudar as 

administrações, mas o circuito de blocos de carnaval de Itapira está registrado para a 

eternidade. Zezo Marconi “José Maria Marconi.” Parabéns pelo feito e é o mínimo que 

podemos oferecer para o senhor. Parabenizo o autor do projeto, no caso o prefeito 

municipal, e também o Secretário de Cultura, Sr. Tiago Fontolan. Parabéns pela justa 

homenagem a uma pessoa do tamanho do propósito Cultural de nossa cidade. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de saudar todos os presentes na pessoa do Tiago Fontolan. Quero falar sobre o Sr. 

Zezo. Não sabia da história do peixe. Do carnaval eu sabia. Sempre fui bom no carnaval. 

Lembro-me de todos nesta cidade. Tínhamos o Clube XV, o Salão de Cor, além de outros 

locais. Tínhamos carnaval em muitos lugares. É uma homenagem muito justa. Tenho 

certeza que foi o Tiago Fontolan, o prefeito e os demais setores competentes que indicaram 

seu nome. A escolha foi maravilhosa. Parabéns. É muito importante fazer homenagens em 

vida. É sempre bom fazer em vida para a pessoa certa. Parabéns.” A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite 

novamente. Fiquei muito curiosa, Sr. Zezo. Cheguei aqui e perguntei onde ele estava. Será 

que ele veio? As nossas reuniões são realizadas todas as segundas feiras. Seu nome foi 

apresentado. Como não o conhecia, Sr. Zezo, hoje tenho o prazer de conhecê-lo. Estou 

gostando de sua figura. Você é muito simpático e agradável. Parabéns ao Tiago e ao 

Executivo pela escolha desse nome. Depois vamos tirar uma foto. Vai ser um prazer tirar 

uma foto com o senhor. Parabéns. Com certeza é muito merecida essa homenagem. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite a todos novamente. É uma alegria para nós termos o Zezo Marconi neste 

plenário. O Zezo como carnavalesco em nossa cidade sempre fez sucesso. Lembro-me da 

Banda Sapos do Brejo, dentre outros. Sempre abrilhantou os eventos sociais. Não poderia 

deixar de falar que o Zezo faz um trabalho social em prol as nossas entidades. Tive a 

oportunidade de trabalhar com ele no Lar São José. Ele trabalhou muito para que a sede da 

Seicho-No-Ie fosse realidade. Quantas festas de Maio foram feitas a fim de arrecadar 

fundos? Muitas. Outras entidades também recebem o apoio do Zezo. Ele faz a parte da 

contabilidade do Lar. Lembro-me dele quando trabalhou na indústria Penha. É uma justa 

homenagem. Ela ficará registrada nesta Casa. Parabéns a você e a todos que compartilham 

desta noite feliz. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Também gostaria de parabenizar o Sr. Zezo por tudo aquilo 

que construiu na vida. O que esta Câmara está propondo não nasceu por acaso. Nasceu sob 

uma construção de uma vida. É uma vida digna, de luta e de felicidade. É uma vida onde o 

senhor somente trouxe alegria para a população. O ato da benevolência faz a construção de 



um ser humano. Esta Câmara está homenageando o que realmente é a essência de todos. É 

a pureza e a beleza. A simplicidade encanta a todos. Queria parabenizar o Tiago. O cara 

tem um pé de coelho. Ele acerta em muitas decisões. Espero que o nome do Sr. Zezo venha 

trazer para Itapira o resgate daquele carnaval gostoso. Que possamos, cada vez mais, 

alimentar o lado cultural de nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos.” Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 06/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva Modificativa nº 

01/2017. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos 

Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 06/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva Modificativa nº 

01/2017. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE 

LEI 06/2017 E EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA Nº 01/2017. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 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. 


