
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de março 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 A Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna com o 

coração amargurado por ter sofrido, nesta semana, na pele o que meu amigo e companheiro 

de trabalho, Sr. Rafael Donizete Lopes, sofreu pelos desmandos e mandos do deputado, 

trazendo uma pessoa de São Paulo, que não sei quem é e de onde surgiu, para assinar a 

demissão do mesmo, prejudicando todos os itapirenses que precisam de seus cuidados no 

setor de ortopedia. Também falo isso porque tenho meu irmão, que trabalhou há quase 4 

anos no Bairral, e foi demitido sem justa causa. Acho muita coincidência essas situações 

que vem acontecendo com meu irmão. Acho que o deputado deveria parar com essas 

coisas. É ridícula e nojenta a atitude dele. Enoja-me mais ainda o pessoal que o obedece. 

Ele deveria colocar a mão na consciência e trazer mais indústrias para Itapira, pois há muito 

tempo está parada. Faculdades e cursos também são bem vindos. Melhorias na Saúde e no 

transporte também devem ser levados em consideração. Tem gente abandonando o 

tratamento de câncer porque não tem coragem de sair de suas casas para pegar o ônibus ou 

topique. Quem manda e quem obedece deve colocar a mão na consciência. Isso é muito 

feio. É ridículo. Deixo o meu repúdio para esse pessoal que obedece aos mandos e 

desmandos desse deputado. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna na data de hoje 

para dizer que na sexta feita passada fui até Campinas para visitar o gabinete de nosso 

deputado do PRB, Roberto Alves, e presidente da frente parlamentar itinerante contra o 

abuso sexual de adolescentes e crianças. Tivemos uma conversa muito produtiva. 

Destacamos alguns pontos do cenário político nacional e claro que fui buscar alguns 

recursos para a nossa cidade. Ele é um deputado que já ajudou Itapira destinando uma 

emenda para a Rua Lindoia. Em breve as obras serão iniciadas. Fui conversar com ele a 

respeito do projeto que ele vem lançando no cenário nacional contra o abuso sexual de 

adolescentes e crianças. Marcamos para a nossa cidade um grande evento para o 

lançamento de um material de campanha. Conversando com ele sobre Educação e situações 

da cidade ele já garantiu uma visita junto ao nosso prefeito. É possível trazer alguns 

benefícios para a nossa cidade diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Isso deverá ser fruto de conversas futuras. Quero deixar registrado e tenho 

certeza que sua assessoria está nos ouvindo. Agradeço o deputado. Vamos fazer um grande 

evento inicialmente marcado para Julho. Estamos tentando adequar para a semana da 

pedofilia. Aproveitando o ensejo gostaria de convidar todos vocês para a inauguração de 

mais uma creche escola em nosso município. Essa creche está localizada no parque 



Felicidade. Inicialmente ela atenderá a demanda da escola Wilma de Toledo Barros 

Munhoz, pois está com a estrutura um pouco danificada. Gradativamente vamos conseguir 

colocar mais crianças junto a essa creche, aumentar e atender a demanda. Vamos lutar para 

que a creche antiga passe por revitalizações. Outro assunto seria que gostaria de destacar 

um edital publicado na última quarta feira onde trás um importante programa de nossa 

Secretaria de Cultura. Fala do fomento cultural da cidade de Itapira. O que seria isso? 

Atenderá somente a demanda de nossa cidade, ou seja, contemplará projetos de músicas, 

dança, teatro, literatura, dentre outras situações. Ficam os meus parabéns quanto a 

importância desse projeto. É difícil encontrar alguma cidade que possua esse projeto tão 

importante. Em resumo será destinado 2 mil reais para cada projeto. Isso totalizará cerca de 

20 mil reais. Serão selecionados 10 projetos. Como defendo muito a música raiz sertaneja, 

vou lutar para que isso se concretize. Fica registrado os meus parabéns. Tenho certeza que 

esse novo fomento será um sucesso. O nosso presidente foi até São Paulo para visitar o 

Secretário de Desenvolvimento Social. Ele levou informações sobre o turismo em nossa 

cidade. Vi alguns produtos que são produzidos em nossa cidade. Estamos lutando com as 

nossas armas. Estamos na criatividade. O momento é crítico, mas não podemos desistir. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome de meu companheiro André 

Siqueira. Gostaria de chamar a atenção de todos. Devemos tomar muito cuidado em relação 

ao que falamos nesta Casa. Isso vale para todos. A partir do momento que todos 

concordaram em sermos dois grupos divididos, mas juntos em somente um caminho... É 

difícil falar alguma coisa nesta Casa. Devemos saber o que falar. Pedimos a abertura de 

uma comissão para apurar o caso de nossa funcionária pública Cristina Moro. Naquele 

momento vossa excelência citou que por ter tido uma comissão onde uma pessoa não era 

efetivada... O que aconteceu? Estávamos fazendo um pré-julgamento. Nessa ocasião, 

quando foi votado, cinco vereadores da Casa votaram contra a abertura. Naquele momento 

vossa excelência disse que estávamos fazendo um pré julgamento antes que as coisas 

acontecessem. Não era isso que pensávamos. Queríamos levar adiante porque se trata de 

dinheiro público. Não é pouco dinheiro e sim muito. O que acontece na quinta feira? 

Discutimos um assunto onde pessoalmente não sabia de nada. No domingo saiu uma 

manchete no jornal Tribuna onde o funcionário da Prefeitura, que se dizia perseguido, 

entrou com uma ação contra meu irmão Toninho Bellini... Inclusive, existe a palavra de 

vossa excelência nos fatos ocorridos. Também acho que foi um pré julgamento. O que 

aconteceu para a nossa surpresa? Veio o Ministério Público e dá por encerrado o caso 

dizendo que o prefeito Toninho Bellini foi absolvido em todas as instâncias. A partir do 

momento que se tem essa comissão de inquérito para que possamos apurar, seria como 

dizem, ou seja, pau que bate em chico, bate em Francisco. Então, devemos tomar um 

enorme cuidado com o que se diz nesta Casa porque podemos ser penalizados pela própria 

língua. Acho que nada seria demais podermos montar essa comissão de inquérito da mesma 

forma que foi feito com o prefeito Toninho Bellini. O Ministério Público, depois de muito 

tempo, conseguiu dar o seu parecer onde o Toninho Bellini foi inocentado de toda e 

qualquer acusação feita pelo senhor Sandro Pio que se dizia perseguido e maltratado. A 

cada dia que passa sempre tem um chefe ou presidente de partido que entra com uma ação. 

Alguma coisa está invertida em nosso país. Não quero provar nada. Vocês devem provar se 



o que estou falando é mentira. Depois vou pagar por isso. Posso ser processado ou 

condenado por calúnia. Olha que situação. Nós da política estamos expostos como uma 

vidraça. Com um pequeno toque podemos trincar e quebrar. Por esse motivo devemos 

tomar muito cuidado em relação ao que falamos nesta Casa. Todos podem levar uma 

pedrada pelas costas. As coisas devem ser feitas com sabedoria, honestidade e respeito. 

Meu irmão está sendo apedrejado há cinco anos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite presidente, 

nobres colegas, funcionários da Casa, imprensa escrita e falada. Na pessoa de meu amigo 

Marcos Viola cumprimento todo o púbico aqui presente. Como o nosso amigo Mino falou, 

hoje vamos abordar vários assuntos. Vamos ter essa oportunidade. Então, já vou falar que 

fiz uma indicação que sugere ao senhor prefeito municipal a criação de uma coordenadoria 

para execução de políticas públicas voltadas as mulheres. Também vai passar nesta Casa de 

Leis o requerimento oficializando... Aproveito a presença do Secretário de Promoção 

Social, Sr. Tiago Fontolan, para solicitar informações em relação a escolha do novo 

Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. O pessoal que já fez seu mandato deve 

renovar com outras pessoas e que possa sair do papel. As coisas devem começar a andar. 

No papel tudo é mais fácil, mas precisa caminhar e desenvolver. É isso que eu e a 

vereadora Beth... Vamos ser exemplos para que outras futuras vereadoras possam estar 

junto conosco. Somos modelos. Devemos colocar a mão na massa e executar. Não adianta 

somente estar no papel. A lei foi feita para se cumprir. É árdua e penosa, mas estamos aqui 

para trabalhar para o povo de Itapira. Quando estávamos nas ruas pedindo votos olhamos 

no olho de cada eleitor. Com certeza falamos que iríamos fazer. Vamos trabalhar. Vamos 

arregaçar as mangas, trabalhar, por em execução, agir e praticar. Falar até papagaio fala, 

mas quero ver fazer. O que passou, passou. Devemos olhar à frente. Vamos modernizar e 

caminhar em prol do povo. É bom para o povo, vamos fazer. É essa a nossa gestão. Pelo 

menos é a minha visão. Acredito que também é a visão de todos vocês. Não devemos olhar 

somente para o nosso umbigo. Não podemos esquecer que foi o povo que nos colocou nesta 

Casa. A população quer ver trabalho. Podem ter certeza que vou trabalhar durante esses 4 

anos. Deus vai me dar muita força, coragem e fé. Fica essa injeção de ânimo. Vamos 

levantar da cadeira do Legislativo e vamos por a mão na massa. Ontem houve a prestação 

de contas da Saúde. Muitas coisas não ficaram claras. Elas ficaram um pouco obscuras. O 

papel do vereador é fiscalizar. O que é certo, é certo. Dinheiro público deve ser fiscalizado. 

Nenhuma dúvida deve pairar. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar o 

Eduardo e todo público presente. Primeiramente abordando o assunto sobre a Itajaí, 

continuo afirmando e não tiro nenhum centímetro das palavras que proferi através desta 

tribuna sobre aquilo que acho do caso. Esse caso não foi estagnado em todas as instâncias e 

sim em instância inicial onde cabem recursos, sendo que muitas coisas podem aparecer. 

Hoje estou aqui para falar de alguns assuntos positivos de nossa administração e não quero 

discutir assuntos antigos e velhos. Acho que como a Marisol disse, bola pra frente. A 

inauguração de nossa creche Wilma Toledo de Barros Munhoz receberá 150 crianças. As 

80 crianças serão alocadas para esse novo prédio. É um prédio com custo de 1,6 milhões de 

reais. É uma das cinco creches escolas que estão sendo feitas em Itapira. Abrirá a 

possibilidade de mais 70 vagas de creche. Temos mais 3 creches escolas em andamento. 



Seria no Cubatão, Flávio Zacchi e no Barão Ataliba Nogueira. Não há nenhuma cidade do 

Estado de São Paulo que possua a construção de 5 creches escolas. Na verdade já 

entregamos uma no José Tonolli. Sei que a vereadora falou sobre o deputado e sobre as 

coisas. A grande vinda de emendas e creches para o nosso município, dentre outras coisas, 

digo que é por esse caminho traçado pelo nosso deputado. Se Itapira não tivesse uma força 

política de ordem maior, acredito que jamais teríamos angariado uma situação desse porte 

em relação as creches. Digo um pouco mais, pois a SP 147 também está passando por uma 

enorme construção. É uma obra no valor de 26 milhões de reais. É a obra mais cara do 

Estado de São Paulo. Não está tendo custo para o município e nem mesmo para o Estado. 

Tudo está sendo feito pela Intervias por intersecção de nosso deputado. Essa ida à Brasília 

foi pelo fato de buscarmos recursos para o Brás Cavenaghi. É um pleito antigo. A 

interligação da Manoel Pereira, dentre outras situações, é um trabalho em conjunto com o 

nosso deputado Barros Munhoz. Devíamos nos orgulhar de ter um político que faz a gestão 

pelo nosso município e pelos municípios vizinhos. Essa é a realidade. Caso não tivéssemos 

essa ajuda, acredito que jamais estaríamos no nível de desenvolvimento que estamos. 

Enquanto outras cidades estão patinando, diria que Mogi Mirim está com 30 milhões em 

débitos somente na Saúde. Cosmópolis está interrompendo o serviço público ao meio dia. 

Estamos trabalhando de forma plena em nosso município e construindo muitas situações. A 

estação de tratamento de esgoto é um ganho gigantesco para o meio ambiente de nosso 

município. Essa interligação entre os governos federal, estadual e municipal é importante. 

Isso se chama gestão. Isso é quem veste a camisa política e quem vai para cima. É como um 

time de futebol. Muitas vezes o jogador amarela. O nosso deputado e nosso prefeito não 

amarelam. Eles vão para cima. A prova disso tudo é o que está acontecendo em nossa 

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

SARTORI: “Boa noite a todos. Venho falar a vocês sobre alguns pleitos que já estão 

acontecendo no sentido de que há 15 dias falei sobre 2 emendas parlamentares que levei 

junto ao deputado Carlos Sampaio. Itapira foi atendida com a ampliação das UBSs do Istor 

Luppi e da Vila Ilze. Nesta semana ele também mandou uma mensagem sobre um pedido 

relacionado a UBS no bairro Antonio Assad Alcici, mais precisamente ao lado da creche 

Dr. José Alberto de Mello Sartori. Ontem ele me ligou dizendo que uma parte da verba para 

a construção dessa nova UBS já estará na conta da Prefeitura. Não deu para atendê-lo 

porque o celular estava sem bateria, mas ele encaminhou uma mensagem de voz para meu 

celular. (A seguir, o Vereador reproduz uma mensagem de voz através de seu aparelho 

celular.) É mais uma emenda solicitada junto ao Carlos Sampaio. Acho que os vereadores 

devem buscar recursos. Esse deputado tem marcado com seu trabalho. Várias situações já 

foram concretizadas. Faltam alguns documentos da Prefeitura, mas estou trabalhando em 

relação a cobertura da quadra do Barão e do Eleutério. Estamos aguardando as 

documentações. Existe um trâmite que está um pouco enroscado. Tão logo vamos 

conseguir a cobertura. Vamos trabalhar e buscar recursos. Conquistamos 5 creches para 

essa cidade graças ao apoio de nosso deputado Barros, assim como também dos vereadores 

que aprovaram o projeto. É muito difícil uma cidade receber 5 creches escolas. Somos 

modelo da região. Se estamos aqui é porque recebemos o voto de confiança da população. 

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 Solene, realizada no dia 15 de Março de 2017. 

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

23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e 

votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Março de 2017. 

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

23 de Março 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 ao Projeto de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0011/2017.- Em que o 

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

Denomina de José Florindo Gardesani Moriconi a Rua Projetada localizada no bairro Barão 

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

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

havendo mais Projeto Lei passamos 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. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0029/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Bernadetto Bueno de Lima, mais conhecido 

como Neto Lima. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0030/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Bernardi Zanqueta. Autoria. Todos 

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

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

Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida Bueno da Costa. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Batista de Moraes. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) 

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

0033/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Benedito Garçon. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0034/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José de Andrade. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

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

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0035/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Pereira da Silva. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2017.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sr. José Roberto Alves. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

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

Voto de Pesar nº. 0037/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elza Molão Mota. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Cândido Pereira. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0039/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Raimundo Jesus de Brito. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

23 de Março 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. 15º) 

Requerimento nº. 0047/2017.- Moção de Repúdio ao Congresso Nacional, pela discussão 

da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 287, que trata da Reforma Previdenciária. 

Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 0055/2017.- Oficiar a Concessionária Intervias, 

solicitando estudos para melhor disciplinar o tráfego de veículos na SP-352, no trevo de 

acesso a Usina Nossa Senhora Aparecida (IPI-60). Autoria. Toninho Marangoni. 

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

23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) Requerimento nº. 

0056/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo José de Oliveira, Secretário Municipal 

de Serviços Públicos, pelos relevantes serviços prestados ao Município. Autoria. Dirceu de 

Oliveira. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu de Oliveira manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 0057/2017.- Voto de Congratulação com toda diretoria e funcionários 

do Laboratório Cristália pelas comemorações dos 45 anos de atividades. Autoria. Luan 

Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 0058/2017.- Voto de Congratulação com os integrantes da nova 

Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

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

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0059/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) Requerimento nº. 



0060/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes de Zago Lauri, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0061/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Dilma de Oliveira 

Guardia, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de março. 

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

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

Presidente. 23º) Requerimento nº. 0062/2017.- Voto de Congratulação com diretores, 

funcionários e membros da CIPA da Prefeitura pela realização da 9ª SIPAT. Autoria. 

Professora Marisol. Beth Manoel A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 0063/2017.- Voto de 

Congratulação com a Associação Down de Itapira (ADI), na pessoa do Presidente José 

Aníbal Puggina, pelas comemorações ao Dia Internacional da Síndrome de Down ocorrido 

neste dia 21 de março. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Cassimiro de Lima – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0064/2017.- Voto de 

Congratulação com o médico ortopedista Dr. Rafael Donizete Lopes, pelos 14 anos de 

serviços prestados a comunidade itapirense através do Serviço Municipal de Saúde. 

Autoria. Mino Nicolai. César Augusto da Silva. Professora Marisol. Beth Manoel 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 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento 

nº. 0065/2017.- Requer oficiar a Secretaria da Promoção Social, solicitando informações 

em relação a escolha do novo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Autoria. 

Professora Marisol. Beth Manoel DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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

Presidente. 27º) Requerimento nº. 0066/2017.- Requer nos termos do artigo 131 do 

Regimento Interno, artigo 28 da LOMI, convocar o Diretor Jurídico Dr. Vitor Belli de 

Carvalho, para que preste esclarecimento acerca do PAD 06/2016. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: ARQUIVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 0084/2017.- Sugere 

instalação de lixeiras com tampa ou containers no cruzamento da Rua Godofredo Arruda 

com a Av. Brás Ayres. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

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

Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 0091/2017.- Sugere recapeamento 

asfáltico na Avenida Nelson Orcini, acesso a Eleutério. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 

0092/2017.- Sugere pavimentação asfáltica na estrada do Graví, acesso ao Condomínio 

Recanto do Bié. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

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



Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 0093/2017.- Sugere roçagem, limpeza e 

poda de árvores na Rua Cira Aparecida Viera Serra, no Assad Alcici. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) 

Indicação nº. 0094/2017.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na 

Rua Bandeirantes, entre os numerais 968 e 1024. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 0095/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, limpeza e interdição do antigo prédio do 1º Distrito da Polícia Civil. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 0096/2017.- Sugere recapeamento asfáltico no cruzamento da Rua Emílio 

Ribas com a Av. Henriqueta Soares, no Jd. Soares. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

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

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 0097/2017.- Sugere 

ao SAMA estudos para correta destinação final de vasilhames, tambores e outros tipos de 

materiais utilizados no acondicionamento de agrotóxicos. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 

0098/2017.- Sugere melhorias no pátio utilizado como estacionamento do SAMA. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) 

Indicação nº. 0099/2017.- Sugere execução de reparos na rede elétrica e melhorias na CEI 

"Maria Lici Rodrigues", em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00100/2017.- Sugere 

construção de galeria para escoamento da água da chuva no cruzamento das Ruas General 

Osório e Francisco Glicério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

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

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00101/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar o Departamento de Trânsito, melhor disciplinar o trânsito de veículos 

nas Ruas General Osório, Francisco Glicério e Embaixador Pedro de Toledo. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00102/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a criação de uma 

coordenadoria para criação e execução de políticas públicas voltadas às mulheres. Autoria. 

Professora Marisol. Beth Manoel DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

Presidente. 41º) Indicação nº. 00103/2017.- Sugere a construção de rampa de acesso para 

portadores de necessidades especiais ao gabinete dentário na UBS Central. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00104/2017.- Sugere a construção de rampa de acesso para portadores de 

necessidades especiais na Secretaria de Educação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

de Março 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: 

43º) Família do Saudoso Luiz Carlos Machado: Manifestação de agradecimento aos 

senhores vereadores. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Fevereiro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Prefeitura Municipal 

de Itapira: Ofício Convite SG-DAO nº 136/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

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

45º) Virgolino de Oliveira: Convite para a missa de abertura da safra 2017/2018, em 

louvor a Nossa Senhora Aparecida, que se realizará no dia 24 de março de 2017, às 09 

horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Câmara Municipal de Mogi 

Guaçu: Convite para a solenidade de entrega de Título de Cidadão Guaçuano. 

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 

Requerimento nº 0045/2017.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 

informações sobre a destinação e aplicação de recursos no setor de Odontologia e Próteses. 

Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 45/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0047/2017.- Moção de Repúdio ao Congresso 

Nacional, pela discussão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 287, que trata da 

Reforma Previdenciária. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: COM VISTAS A 

VEREADORA MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0048/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para 

que informe esta Casa de Leis, os critérios adotados para definição de cobrança da taxa de 

uso de solo no Mercado Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 48/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0053/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso do 

aniversário de nascimento do saudoso Comendador Virgolino de Oliveira celebrado dia 15 

de março. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 53/2017. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Esse é um requerimento que enaltece a Câmara. O saudoso Virgolino ajudou 

muito a nossa cidade. Os mais jovens não sabem quem é a Dona Carmen. Parabéns pela 

aprovação. Quero me congratular com a Dona Carmen e toda sua família. Obrigado.” 



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

23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão 

o Requerimento nº 0056/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo José de Oliveira, 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município. Autoria: Dirceu de Oliveira. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0062/2017.- Voto de Congratulação com diretores, funcionários e 

membros da CIPA da Prefeitura pela realização da 9ª SIPAT. Autoria: Professora Marisol. 

Beth Manoel Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 62/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0064/2017.- Voto de Congratulação com o médico 

ortopedista Dr. Rafael Donizete Lopes, pelos 14 anos de serviços prestados a comunidade 

itapirense através do Serviço Municipal de Saúde. Autoria: Mino Nicolai. César Augusto da 

Silva. Professora Marisol. Beth Manoel DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Março 

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. 


