
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 de abril 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. 

ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Venho através de minhas palavras 

pedir aos 10 vereadores para que pensem um pouco sobre o nosso lado, ou seja, o bairro 

que fica afastado da cidade. Naquele local também falta emprego. Então, vamos colocar a 

mão na consciência para que seja aprovada mais uma empresa. Ela vai gerir emprego tanto 

para o pessoal do Barão como também para o pessoal de Itapira. Senhor presidente, poucas 

pessoas sabem... É até bonito de ver o momento em que o pessoal chega e sai do ônibus das 

empresas Nutron e Estrela. Muitas pessoas estão trabalhando nessas empresas. Fico muito 

contente com essa situação. Vamos pensar no povo daquela localidade. Vamos lutar em 

prol da população itapirense. Vamos trazer mais essa empresa para Itapira. Em nome do 

José e do Miguel peço o apoio de todos os vereadores. É um apelo que faço a todos vocês. 

Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Boa noite a todos. Quero primeiramente dar meus parabéns pelo dia do 

jornalista. Seria o dia 7 de abril. Gostaria de parabenizar a todos em nome do Beto do jornal 

Tribuna. E com seriedade que falo do Beto. Ele é uma pessoa muito séria. Ele sempre leva 

as notícias com muita seriedade. Acredito no trabalho dele. Gostaria que todos fossem 

como ele. Em nome do Beto do jornal Tribuna queria parabenizar todos os profissionais da 

área jornalística. Ontem fiquei surpresa quando abri meu facebook. Estavam metralhando 5 

vereadores. Eles disseram que esses vereadores não aprovam a vinda de indústrias. Meu 

caro vereador Marangoni, tenho certeza que nenhum de nós vereadores é contra a vinda de 

indústrias para a nossa cidade. Também fico muito feliz quando vejo que ainda funciona a 

Estrela e a Nutron. Fico muito feliz porque na época foi feita a doação do terreno e não 

vendido. Quando é doado já é difícil a empresa vir para a cidade. Imaginem para ela 

comprar o terreno. Pelo contrário o que diz o panfleto, queremos indústrias para a nossa 

cidade. Queremos indústrias, Saúde, transporte mais digno para levar os nossos doentes 

para outras cidades, além de outras situações. Vale ressaltar que a porta de algumas 

ambulâncias estão sendo amarradas com arame. Muitas pessoas tem medo de ser 

transportadas nessas ambulâncias. Penso que se pessoal tem dinheiro para fazer um 

panfleto mentiroso, deveriam colocar a mão na consciência e comprar remédio para colocar 

no PS do Hospital porque não tem dipirona e plasil para os enfermos serem medicados. 

Meu colega levou sua filha no domingo, passou pelo médico, mas no momento de voltar 

para a enfermaria para ser medicada alegaram que não havia medicamento. O pai da 

criança foi até a farmácia para comprar remédio. O senhor acha justo essa situação, Antonio 

Marangoni? Sem falar nos exames que não estão sendo realizados. Peço para que o pessoal 



acredite em nós. Nós também não estamos querendo que a cidade ande para trás. Falo para 

o José e para o Miguel que acreditem em nós. Queremos uma cidade futurista e melhor para 

o povo. Assino agora se alguém levantar e me falar onde foi parar o dinheiro da venda do 

SAAE e das verbas dos médicos do SAMU. Eles estão sem receber. Quero que me digam 

onde foi parar a verba da psiquiatria infantil do Bairral. Vocês poderiam me responder? 

Quem cala, consente. Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna para falar de um 

assunto bem especial. É um assunto que se tem tornado polêmico nesta Casa. Seria a 

questão de uma alienação de terras no Barão. Como bem falou o nosso companheiro 

vereador Toninho Marangoni, essa terra vem sim no intuito de fomentar o desenvolvimento 

daquela região, trazer empregos para a nossa cidade, dentre outras situações. Para que 

vocês entendam, essa terra deve passar pela Câmara quanto a aprovação dessa venda. 

Muito vai se questionar sobre a Art. Móveis. Ontem procurei saber e foi sim para uma 

empresa que a Prefeitura fez a doação de um terreno. Foi uma empresa que articulou e 

tentou de todas as formas se desenvolver em nossa cidade. Porém, acho que não é novidade 

para ninguém que o nosso país vive uma crise econômica e moral. Essa empresa, como 

inúmeras outras, não conseguiu a instalação em nossa cidade. Dentro desse projeto 

aprovado na Câmara quanto a Art. Móveis a Prefeitura foi notificando a empresa com o 

passar do tempo até chegar em um ponto onde retomou a área doada. Muito se fala que a 

Prefeitura quer vender esse terreno para consertar um rombo financeiro. Acaba a vereadora 

de falar que faltam algumas situações na Saúde. Tentamos fomentar o desenvolvimento em 

nossa cidade. Esse projeto não é simplesmente chegar e vender uma área. É um projeto que 

conta com todas as salvaguardas possíveis. É um projeto onde o município, em nenhum 

momento, deixa a empresa e faz um leilão de uma terra. Esse projeto possui salvaguardas e 

um edital que vai controlar todo esse plano. Tenho certeza que o nobre vereador Rafael vai 

comentar a fala de nosso prefeito Paganini onde fala que tem empresas pedindo uma área. 

Você quer saber o nome das empresas, vereadora?... Quando se fala cadê o nome da 

empresa, acabamos de falar que será feito um edital. Como se pode dizer o nome de uma, 

ou vinte empresas, ferindo um edital? Estamos aqui para pedir o apoio de vocês. É um 

assunto onde a Prefeitura não vai deixar passar em branco. É uma tentativa de a Prefeitura 

fomentar o desenvolvimento social de nossa cidade. Para que isso seja possível é necessário 

passar por esta Casa. O projeto está parado nas comissões há 3 semanas. O Secretário da 

pasta já mencionou e esclareceu algumas dúvidas. Mesmo assim estão barrando o projeto. 

É uma venda. O município não está perdendo e entregando para uma empresa. Estamos 

tentando fomentar o desenvolvimento daquela região. Tenham certeza que esse dinheiro 

será cobrado. Hoje em dia é muito fácil acompanhar qualquer edital. Os vereadores da 

oposição podem fazer isso muito bem. Se o edital estiver favorecendo alguma empresa, 

acredito que vocês podem questionar. A função do vereador é essa, ou seja, fiscalizar os 

atos do Poder Público. O pedido é no sentido da aprovação da alienação. Essa situação 

fomenta o desenvolvimento de uma cidade. Outro assunto está relacionado ao requerimento 

da vereadora que fala sobre a questão de um projeto psiquiátrico infantil no Bairral. 

Somente para esclarecer, nobre vereadora, esse projeto não consta no município. Não existe 

esse projeto no município. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. O tempo é muito curto e como faço parte de 



duas comissões, Itapira deve prestar atenção nas coisas. Estamos tentando levar esta Casa 

de uma maneira muito light. Está tudo dividido, ou seja, cinco a cinco. Isso é o maior 

benefício que o povo de Itapira podia ter nos últimos 30 anos. Isso nunca aconteceu nesta 

Casa. Por que digo isso? Como faço parte das duas comissões, ninguém é contra a venda do 

terreno. Os cinco vereadores do lado da situação devem acreditar no prefeito deles. Para 

que nós possamos acreditar no prefeito deles, acredito que devemos ter certeza de alguma 

coisa. O que está sendo conversado nas comissões... A primeira ideia é para que se atrelasse 

a venda do terreno com a compra de um mamógrafo. Hoje, pelo levantamento, quase 15 mil 

mulheres necessitam fazer mamografia. Isso acarretaria menos transportes para outros 

hospitais. Acredito que desafogaria a área da Saúde. Foi trazido pelo presidente da Casa, 

pelo companheiro Luan e por outros membros das comissões que pelo alto custo seria 

necessário três médicos para operar o aparelho 24 horas por dia. Seria um valor muito alto e 

que seria necessária também uma verba exclusiva para isso. Tentamos outra situação que 

beneficiaria Itapira como a compra de uma ambulância, veículos para a Guarda Municipal 

ou até mesmo aparelhos para o setor de odontologia. Alguma coisa deve ser concretizada 

porque esse terreno não é somente dos bairros Barão e Eleutério. Ele é de todos os 

itapirenses. As coisas sempre não foram feitas muito claramente quando se tem uma 

maioria na Câmara. Temos mais uma semana. Os pareceres vão ser exarados pelas 

comissões. Temos uma semana e estamos negociando. Foram feitos novos pedidos para que 

o prefeito tente alguma situação. Deve ser angariado um benefício para o povo de Itapira. 

Isso nunca foi feito. Ninguém fala nada. Não podemos deixar vender um terreno sem 

conseguir um benefício para Itapira. Ninguém quer atrapalhar nada. A gangorra está 

parada. Ela não está no lado direito e não está no lado esquerdo. Na hora em que chegarmos 

a um acordo plausível, acredito que o projeto será aprovado. Essa situação ficará parada até 

que algum benefício real seja concretizado para a população itapirense. Depois que está 

feito, não tem como voltar atrás. Depois vem uma fábrica de tomate e ninguém concretiza 

os benefícios da população. Se temos a possibilidade de angariar benefícios para Itapira, 

queria saber o porquê deixar para depois. Ninguém é contra nada. Somente queremos uma 

garantia para que a população itapirense seja beneficiada. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

todos. Presidente, nobres colegas da Casa, imprensa falada e escrita, internautas, público 

presente. Na pessoa de nosso companheiro Vanderlei, André Siqueira, Alexandre, Cassio, 

meu esposo, moradores da Morada Nova, digo o meu boa noite. Acho que meus 

companheiros já deixaram bem claro. Venho aqui, pois faço parte da comissão de 

Orçamento e Finanças. Queria deixar bem claro que somos favoráveis a geração de 

empregos e empresas em nossa cidade. Não seria somente no bairro do Barão Ataliba 

Nogueira. Tudo bem, vereador Marangoni. Acho que esta consciência do lado de vocês... 

Queremos, como disse o vereador Mino, um benefício para o povo. Isso é uma forma de 

não deixar acontecer o que aconteceu com a empresa Art. Móveis. Já que o líder do prefeito 

já tomou de volta a área, queria saber o porquê não usar essa área. Qual é o problema? 

Usem essa área. Por que vender? Onde o dinheiro será aplicado? Qual é a prestação de 

contas? O papel do vereador é simples. Prestar contas e olhar. Não é do prefeito e sim do 

povo de Itapira. Achei um absurdo e uma falta de decência jogar papeis e panfletar tentando 

subestimar a inteligência do povo. Isso é subestimar a inteligência do povo. Estão querendo 



nos jogar contra o povo? Somos totalmente 100%. Que seja tudo organizado e planejado 

em relação a essa contra partida. Hoje sou professora e dou aula em duas EMEBS 

municipais. Sabem o que as crianças receberam na data de hoje? Receberam um pequeno 

ovo. Com esse dinheiro que foi gasto para panfletar, acredito que dava para aumentar o 

tamanho do ovo. Vou questionar o tamanho do ovo porque dou aula em duas escolas. A 

grande maioria somente tem esse pequeno ovo. Os meus filhos e o filho de vocês vão ter 

um ovo melhor, mas a grande maioria daquelas crianças recebeu apenas um pequeno ovo. 

O dinheiro que foi gasto com a panfletagem... Para mim isso é politicalha. Prefiro ter meu 

nome... Não tenho vergonha, pois ando de cabeça erguida. Não tenho meu nome na lista da 

Lava Jato. A população deve participar das sessões da Câmara. Prefeito, fale a verdade. Por 

que querem vender o terreno no afogadilho? Devemos seguir os trâmites corretos. Estão 

falando mal. Tenham a santa paciência. Olhem os escândalos que estão acontecendo. 

Queremos fazer uma política limpa e às claras. Estamos em crise, mas devemos ter 

sabedoria. Devemos por a mão na consciência e dormir com a cabeça tranquila. Boa noite.” 

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

noite a todos. O assunto realmente é polêmico. Não faço parte de nenhuma comissão, mas 

tomo à frente como vereador. Cada um tem um posicionamento nesta Casa. Digo que um 

país onde está com 13 milhões de desempregados, na maior crise econômica que já passou 

na história, quando a vereadora fala o porquê vender, digo que é porque você não precisa 

fazer a doação. Se existem empresas interessadas, acredito que deve haver uma 

concorrência pública. Não é assim onde qualquer empresa vai chegando e comprando. 

Abre-se uma concorrência pública, a empresa compra, ela tem os mesmos requisitos de 

uma doação e o município angaria a parte financeira. Sei que nas comissões existiu uma 

divisão. Dentro da comissão de Justiça e Redação, Meio Ambiente e Obras já temos o 

parecer favorável que está nesta Casa na data de hoje para ser lido. A única comissão que 

está restringindo é a comissão onde estão presentes o Dr. Rafael, a Beth e a Marisol. Nessa 

altura do campeonato... Está dentro do prazo, mas é a única comissão que não exarou 

parecer em relação a isso. Nessa atual conjuntura onde todas as cidades estão buscando 

empresas, uma Câmara Municipal se começa a segurar muito... Esse projeto de lei deu 

entrada na dia 9 de março. Estamos há mais de um mês parados. Os vereadores sabem bem 

que não podemos fazer barganha com o Poder Público Executivo. O que devemos fazer é 

uma boa fiscalização. A Art. Móveis não cumpriu, a mesma devolveu. Estive conversando 

com o Sr. Benedito Vestin e o mesmo foi categórico comigo. O Bendito Vestin é o diretor 

Regional de Saúde. Nós temos um mamógrafo credenciado na Clínica Bruzasco em Itapira 

e não podemos ter o equipamento. O SUS não subsidia o equipamento para nós. Temos a 

responsabilidade para com o povo. Quantos pais e mães de família ficarão 

desprivilegiados? Temos uma empresa que poderá gerar 60 novos empregos para Itapira. 

Direcionamento não haverá. A concorrência pública é aberta e será aberta. Por isso não tem 

como você mensurar para quem vai e para quem não vai. Isso é impossível. Esta Casa 

recebeu o Secretário e o mesmo explicou a situação. Existe um desespero. Quem não quer 

uma empresa na cidade? Quem não quer trazer emprego ou até mesmo arrecadação? 

Estamos reclamando das faltas que existem. A empresa vai gerar ICMS. Não há o porquê 

esta Casa atravancar o projeto. Não há o porquê esta Casa segurar ou reprovar. Se votarmos 

contra a vinda de uma empresa, vamos votar favoráveis ao quê? Tudo começa na base do 



emprego. Não estou querendo falar de situação ou oposição. Sei que existem prazos 

regimentais. É um absurdo e é imperdoável nossa Casa votar contra uma situação desse 

porte. Não podemos, de maneira nenhuma, restringir essa situação. A concorrência pública 

estará sendo feita. Sei que existem interesses no Barão. Temos a Cargil, a Estrela, a Estação 

de Tratamento de Esgoto, dentre outras situações. Para que doar terreno se podemos 

angariar terreno? A venda tem restrições. Se a empresa não cumprir o contrato, é retomado 

como foi feito com a Art. Móveis. O que está rodando nesta Casa é de muita 

responsabilidade. Quanto mais tempo demorarmos, acredito que outra cidade vai tomar 

essa empresa de nossa cidade. Não estou falando de situação ou oposição. Sei que tem 

prazo regimental, Dr. Rafael, mas a responsabilidade é grande. Existem apontamentos e 

fiscalizações. O que não podemos é permitir a possibilidade de a empresa vir até a nossa 

cidade e a oportunidade passar pelos vãos de nossos dedos. É somente isso. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Olha gente, o 

vereador Maurício deve voltar uns dois anos seu discurso e falar nesse plenário com relação 

a Art. Móveis. Geraria, Maurício, 150 empregos no Barão. Arrecadaria, Maurício, 42 

milhões de reais por ano. Cobramos nesta Câmara a situação da Art. Móveis durante 2 

anos. O que os vereadores da situação fizeram? Votaram contra. Agora vem falar para o 

povo que está reavendo a área. Poderiam ter cobrado isso há um ano e meio e doado a área 

para outra empresa. Querem falar para o Barão que estão levando emprego, mas falem para 

o Barão quanto a data 02 de fevereiro de 2015. Analisem se existe a foto da Art. Móveis. É 

somente terra. É terra onde a Prefeitura fez a terraplanagem para a Art. Móveis. Vocês 

votaram contra quando nós cobramos. Pasmem. Se tem a possibilidade de doar uma área, 

qual empresa vai vir para Itapira comprando? Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Aguaí tem terra 

para doar. Barão, atentem-se. Isso aqui são 25 requerimentos e indicações do Toninho 

Marangoni, que é vereador da situação, pedindo providências na Saúde, iluminação 

pública, asfalto e segurança. Vão falar que nós somos contra? É um vereador da base do 

Paganini. O Barão está na mesma situação em comparação ao restante da cidade. Não tem 

emprego lá e não tem aqui. As outras cidades doam a área. O prefeito quer vender a área. 

Onde vai enfiar esse dinheiro? Venderam um monte de terreno da Prefeitura e do povo de 

Itapira no Brás Cavenaghi. Onde vocês enfiaram o dinheiro? Venderam terrenos e até 

mesmo área institucional no Jardim Guarujá. Onde enfiaram o dinheiro? E eu vou aceitar 

sem ter uma contrapartida da administração? Aceitaria se tivesse transparência. Um 

governo mentiroso. Um governo fajuto. Um prefeito que fala que é mais difícil ser 

empresário do que prefeito em Itapira não merece sentar na cadeira. Ele não ajuda os 

empresários. Ele falou na Rádio: “É melhor ser prefeito do que empresário.” O que vamos 

entender do Paganini que foi presidente da Associação Comercial? O que fazer com a 

cidade? Esse folheto não é da Prefeitura, Marisol. Esse panfleto foi feito por algum 

aprendiz de político. Nós sabemos quem foi. É tão falso e fajuto que nem assinou o papel. 

Isso é coisa de moleque. Falamos publicamente. Obrigado por ser meu ouvinte no 

facebook, Luan. Obrigado. A população deve saber o que estamos votando. O Barão 

precisa de pediatra, pois o mesmo passa uma vez a cada 15 dias. Precisa de ginecologista. 

Caso uma coitada tiver um sangramento a mesma deve aguardar 15 dias na fila de espera. É 

isso. Pare de balela. O Aimberê veio me criticar no facebook dizendo que precisamos 

vender terras para arrecadar. Arrecadar para um prefeito incompetente desses? Um pau 



mandado? Nunca. Não podemos aceitar. Caso não falarem qual empresa virá, por que 

mentir para a população? Quantos empregos serão gerados? Por isso que o povo vai 

trabalhar em Jacutinga. Em 2012 vi muitas pessoas do Barão indo para Jacutinga. Jacutinga 

disponibiliza terra gratuita para o empresário. Aqui essa corja quer vender terra para 

apadrinhado político ou sabe-se lá para quem. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

primeiramente para dizer que quando a Beth esteve aqui... Gente, vocês estão em 5 

vereadores. Nós também somos em 5. Em 2017 veio para Itapira mais de 2 milhões. Silvio 

Torres, Carlos Sampaio, Mara Gabrielli, Aluísio Nunes, Miguel Lombard, Nelson 

Marquezelli, José Aníbal, Francisco Everaldo, Tiririca... São verbas para Itapira. Vocês são 

iguais a nós. Vocês também podem. Vocês não tem deputado na Assembleia? Está 

faltando? É obrigação suas correr atrás. Temos veículo oficial e motorista. Vão atrás de 

recursos para Itapira. É muito fácil. Fique quieta. É fácil vir a esta tribuna para criticar. 

Jogar pedra é muito fácil. Fui estilingue e o Mino também. Também fomos vidraça... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Quero continuar sobre 

essa situação. Enquanto puder vou trazer a verdade para a população. Falou-se sobre muitas 

coisas, mas todos esqueceram de falar sobre emprego. A responsabilidade é nossa de 

fiscalizar. Caso esse projeto atravancar na Câmara, acredito que não haverá emprego em 

nossa cidade. A responsabilidade será dos vereadores que votarem contra. Vou para as 

mídias sociais para falar quem são os vereadores, o porquê estão fazendo e a consequência 

futura... Continuando o orador: Vamos aguardar o prazo. Caso vocês não concordarem o 

projeto será rejeitado. É uma vergonha o que está acontecendo aqui. Caso aprovarem o 

projeto serei o primeiro a parabenizá-los. A Beth disse que é independente e faz parte do 

lado do povo. Quando tem reunião ela está presente. Como ela não tem grupo? Ela tem 

grupo que não é dela. Faz parte da política. Queria pedir ao Dr. Rafael para que respeite o 

povo. Não precisa gritar. Ninguém é surdo nesta Casa. Você fez um discurso muito belo na 

Vila Ilze. Você disse que cuidaria da Saúde. O primeiro passo que você fez foi pular de 

galho. Sabe o porquê pulou de galho? Porque você não iria conseguir trazer nada para 

Itapira. Gritar é muito bonito... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luan dos Santos 

Rostirolla: Somente para aproveitar esse gancho, acho muito bonito quando o Rafael sobe 

na tribuna e fala do prefeito Paganini. Ele esqueceu que o mesmo foi eleito 

democraticamente. 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 ao Sr. Vereador XXX para que da 

tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata 

da 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Abril de 2017. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril 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 Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 

002/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores 

municipais e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



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

dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0018/2017.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 1º 

da Lei 2.997, de 02 de junho de 1998. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0019/2017.- Em que o Sr. José 

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

o §2º, do inciso II, do artigo 48, da Lei 4.198, de 19 de dezembro de 2007, alterada pela Lei 

4.581, de 28 de abril de 2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0020/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 710.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

6º) PARECER nº. 17/2017.- Ao Projeto de Lei nº 14/2017.- 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 14/2017, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Altera o inciso I do artigo 1º da Lei nº 5583/17", 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 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 18/2017.- Ao Projeto de Lei nº 

16/2017.- 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 

16/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o Artigo 4º e revoga o Artigo 6º, 

da Lei 4.717, de 16 de março de 2011", 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 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 19/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2017.- 

A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2017, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao município, localizado no 

Loteamento denominado “Distrito Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira", após 

minudentes e acuradas análises sobre a propositura, acordaram por maioria de seus 



membros, com o voto vencido do Vereador Luis Hermínio Nicolai, exarar parecer 

favorável ao Projeto de Lei "sub studio" 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. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 20 /2017.- Ao Projeto de Complementar nº 01/2017.- A 

Comissão de Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei Complementar nº 01/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre 

alienação de terreno pertencente ao município, localizado no Loteamento denominado 

“Distrito Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira", após minudentes e acuradas análises 

sobre a propositura, acordaram por maioria de seus membros, com o voto vencido do 

Vereador Luis Hermínio Nicolai, por exarar parecer favorável ao Projeto de Lei "sub 

studio" eis que inexiste qualquer impedimento que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0045/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Iolanda Christianini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0046/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido Moura. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0047/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Martins. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0048/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sônia Aparecida Vieira 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0049/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Percídia de Godoy Moraes. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rute 

Viola. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Marilena A. R. Santa Lúcia. Autoria. Todos Os Senhores 

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



Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Galvão Guerra. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril 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. 18º) 

Requerimento nº. 0089/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria da ACEI, em nome 

do presidente José Aparecido da Silva, assim como com os comerciantes de nossa cidade, 

pela brilhante realização do 27º Super Feirão de Ofertas. Autoria. Beth Manoel. A seguir, 

pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 0090/2017.- Requer oficiar a Cúria Diocesana de Amparo, para que 

promova em parceria com o poder público local, a urbanização do Cristo Redentor, na Vila 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0091/2017.- Requer do Sr. 

Prefeito e Secretaria Municipal de Administração, informações quanto ao número de cargos 

comissionados existentes no quadro de pessoal da Prefeitura. Autoria. Beth Manoel. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que é muito 

oportuno esse requerimento porque existe uma ação da Promotoria Pública de Itapira que 

está cobrando informações. Inclusive, está convocando os funcionários comissionados da 

administração para prestarem esclarecimentos junto à população itapirense. É importante 

também nesse sentido sabermos quanto se gasta com apadrinhados políticos da 

administração.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 0092/2017.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de 

Administração, informações quanto ao número de cargos no setor de roçagem e limpeza de 

ruas no município. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol 

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

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 0093/2017.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do 13º Motor Rock de Itapira, pelo 

sucesso na realização do evento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

0094/2017.- Voto de Congratulação com o Promotor de Justiça e Deputado Federal Carlos 

Henrique Focesi Sampaio (PSDB), pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 31 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Nessa oportunidade de voto de 

congratulação junto ao deputado federal Carlos Sampaio, digo que fiz questão de elaborar 



essa mensagem direcionada a ele. Ele sempre ajudou Itapira a progredir enviando recursos 

para a Educação, Saúde, Cultura, etc. Acho que é um importante legislador. Ele sempre nos 

atendeu. Faço questão de falar porque todas as emendas solicitadas foram apreciadas pelo 

deputado. Outras emendas estão por vir. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0095/2017.- Voto de 

Congratulação com o Padre Ademir Bernardelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de Abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0096/2017.- 

Voto de Congratulação com os profissionais de jornalismo de nossa cidade, pela passagem 

da data de 07 de abril, Dia do Jornalista. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0097/2017.- 

Voto de Congratulação com a Santa Casa e Rotaract Club pela realização da IX Feira da 

Saúde. Autoria. Beth Manoel. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo o pessoal do Rotaract pela iniciativa. É um 

trabalho muito importante para a nossa cidade. Isso resgata a sociabilidade em prol da 

Saúde itapirense. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0098/2017.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quanto a vinda de recursos para o 

Projeto de Psiquiatria Infantil. Autoria. Beth Manoel. A seguir, pela ordem, o vereador 

Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento nº. 

0099/2017.- Voto de Congratulação com a ex-primeira dama do município, Sra. Maria 

Aparecida Grassi Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00100/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria das Graças Santos Souza, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 30º) Indicação nº. 

00130/2017.- Sugere poda de árvore na CEI "Marina Luisa Jacomini Rampim", em Barão 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 00131/2017.- Sugere esforços para 

aquisição de rolo compactador "pé de carneiro" para manutenção de estradas rurais. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 32º) Indicação nº. 00132/2017.- Sugere roçagem e limpeza de guias e sarjetas 

em canteiro entre as ruas Timóteo Soares e Benedito Alves Lima, no José Tonolli. Autoria. 



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

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) 

Indicação nº. 00133/2017.- Sugere a instalação de ponto de ônibus coberto na Av. Antônio 

Baldassin, próximo ao nº 33, Istor Luppi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 00134/2017.- Sugere roçagem 

e limpeza de guias e sarjetas na Rua Romeu Paschoalin, bairro do Cubatão. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) 

Indicação nº. 00135/2017.- Sugere instalação de bueiro na Rua Antônio Massarotti, Nosso 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00136/2017.- Sugere construção de praça pública no 

Loteamento Santo Expedito, Vila Dr. José Secchi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00137/2017.- Sugere 

a retirada do alambrado que cerca a Academia do Idoso ao lado da Casa da Cultura "João 

Torrecillas Filho". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00138/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar à Secretaria de Meio Ambiente, desenvolver um projeto de arborização e 

paisagismo na CEI "Carmella Faria Sartori", no José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 13 de Abril 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: 

39º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM026275/2017: 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$ 326.102,25. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM026276/2017: 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$ 828,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Câmara 

Municipal de Itapira: Convite para Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão 

Itapirense ao Sr. Eurípedes Humberto Higino dos Reis, a realizar-se no dia 25 de abril de 

2017, às 19:30, na sede deste Poder Legislativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 167/2017: Resposta ao 

Requerimento nº 48/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 

de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Secretaria Municipal 

de Saúde de Itapira: Resposta em atenção ao ofício nº 44/2017. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 44º) Detran SP: Ofício nº 114/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Abril 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 Lei nº 0014/2017.- Altera o 

inciso I do artigo 1º da Lei nº 5583/17. 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 14/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0016/2017.- Altera o Artigo 4º e revoga o Artigo 6º, da Lei 4.717, de 16 

de março de 2011. 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 

16/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0077/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Luiz da Rocha, o 

Toninho Finelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 26 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. 77/2017. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0082/2017.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, informações sobre a indicação n° 22/17, que sugere execução de obras e reparos 

na encosta do córrego da Avenida João Brandão Júnior, Jd. Camboriú. Autoria: Professora 

Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero falar um boa noite especial para minha 

filha Mirasol. Ela veio passar a páscoa junto a família. Para quem não sabe ela está 

estudando em Volta Redonda. É uma universidade federal. Ela está cursando Direto para a 

honra e glória do senhor Jesus. Já passei por lá a fim de averiguar a situação. Metade da 

indicação que fiz foi atendida. Agora falta a outra parte da revitalização do córrego. Foi 

consertado porque estava muito perigoso. É próximo a EMEB Vereador José Francisco 

Martins. Muitos motoqueiros passam pela localidade. Toda semana acontece algum 

acidente envolvendo motocicleta. Estava um perigo aquela região. Como sou moradora 

próxima da localidade não poderia deixar de cobrar o setor competente. Já havia feito uma 

indicação, mas o problema ainda não tinha sido resolvido. Agora veio como requerimento e 

eu mesmo fui pessoalmente até a localidade. Graças a Deus foi mais uma conquista. É 

sempre assim. Estava comentando com o presidente que trabalho em duas escolas 

municipais. Como eu gostaria de ter apenas um período para constatar os problemas. 

Acredito que iria fazer muito mais. Vai chegar a hora com a graça de Deus. Eu me viro nos 

30 para fazer e manter. Faço com muito gosto. Amo o que eu faço. Amo ser professora e 

ser vereadora. Amo atender o meu povo. Espero que cumpram o restante da solicitação. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Venho 



a esta tribuna para falar a respeito de algumas situações. É um enorme bairro. Passei por lá 

e estive conversando com o prefeito. Não ficou bom ainda. Vamos fazer uma malha com 

muro de arrimo. E uma forma de evitar maiores problemas. O grupo cobrou o prefeito e o 

mesmo disse que em breve vai colocar outro poste. Tudo vai ficar bom. Quanto a 

iluminação, os dois lados serão atendidos. Creio que no máximo daqui uns 3 meses estará 

pronto. Pode cobrar. Sou vereador e também ando pela cidade verificando problemas. O 

serviço do vereador é isso. O trabalho do vereador não é somente na Câmara. O trabalho do 

vereador também é nas ruas. Para ser um vereador bom, acredito que deve andar pela 

cidade. O mais importante é ouvir as críticas da população. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

relação a esse requerimento tivemos a oportunidade de analisar a situação. Solicitei vistas 

da matéria para averiguar a situação da avenida. Observei que as devidas ações já tinham 

sido realizadas. Como o nosso vereador Dirceu falou, acredito que ainda faltam algumas 

situações. Ficamos felizes em saber que uma nova canalização será construída. Tenho 

certeza que futuramente será instalada naquela via. Fico muito feliz com a situação. Quanto 

a questão de iluminação, queria ressaltar que a nossa ideia é iluminar com luminárias 

ornamentais. Na próxima semana entrará nesta Casa um pedido de ciclofaixa. Estive 

conversando com o nosso amigo Beto e o mesmo disse que aquela localidade é muito 

importante. Acho fundamental lutarmos por mais essa conquista. As correções estão sendo 

feitas. Boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 82/2017. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0083/2017.- Requer ao Prefeito Municipal, 

informações sobre o contrato de um imóvel localizado na Av. Brasil, nº 1555, bairro dos 

Prados. Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 83/2017. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores da Casa. 

Somente queria deixar registrado que fui averiguar a questão desse móvel. Ele serviu por 

algum tempo como ecoponto do SAMA. Por problemas judicias o contrato não pode ser 

pago. Não conseguíamos fazer o pagamento devido ao inventário. Por esse motivo a família 

pediu o prédio novamente para a Prefeitura... Elisabeth Donisete Manoel: Você sabe me 

informar quanto tempo está vazio?... Maurício Cassimiro de Lima: Somente para efeito 

de informação, o prédio não é da Prefeitura. É um prédio locado. Não foi celebrado esse 

contrato de localização por problemas judiciais. Ele está sendo esvaziado no momento para 

ser devolvido aos proprietários do imóvel... Elisabeth Donisete Manoel: Virá uma 

documentação dizendo quem é o dono?... Maurício Cassimiro de Lima: Sim. Virá como 

você requereu.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0084/2017.- Requer ao Prefeito Municipal, 

informações sobre o contrato de um imóvel localizado na Rua Emílio Delalana, nº 41, no 

Jardim Itamaracá. Autoria: Beth Manoel. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Pude apurar e conhecer um pouco sobre esses 



fatos. Esse local, Beth, funcionou por muito tempo como Centro Espírita Padre Tadeu. 

Hoje os diretores do Centro Espírita não desejam continuar seus trabalhos. Então, a partir 

disso a Prefeitura está aguardando uma notificação oficial por parte dos diretores para que 

possa reaver o prédio. Desse modo, poderá ser utilizado de outras formas... Aparte 

concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Fui atrás disso porque tem 

pessoas interessadas em alugar aquele local. Estão solicitando informações adequadas. Até 

mesmo estão reformando aquele local... Continuando o orador: Como tudo tem suas 

etapas, vamos aguardar a etapa de notificação dos diretores... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Na verdade é um comodato de uso por 30 

anos. Exemplo disso são algumas igrejas da cidade. No caso o Centro Espírita não tem mais 

interesse de continuar o comodato. A Prefeitura está tomando as medidas cabíveis para a 

retomada do imóvel. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 84/2017. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0088/2017.- Voto de Congratulação 

com a comunidade católica de São Judas Tadeu, na pessoa do padre Tadeu Francisco 

Bonetti, pelas comemorações dos 50 anos da Paróquia. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

única votação o Requerimento nº. 88/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Nessa passagem do jubileu de 

ouro da construção e da comunidade de São Judas Tadeu fiz questão de estar fazendo essa 

matéria no sentido de agradecimento ao povo do Cubatão. É um dos bairros mais antigos da 

cidade. É uma comunidade forte e unida. Parabenizo todos àqueles que contribuíram para 

com o crescimento do bairro e da igreja. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0089/2017.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da ACEI, em nome do presidente José Aparecido da 

Silva, assim como com os comerciantes de nossa cidade, pela brilhante realização do 27º 

Super Feirão de Ofertas. Autoria: Beth Manoel. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo na pessoa do José Aparecido todos os 

diretores e todas as pessoas que participaram ativamente desse feirão. Somente vou deixar 

um registro no sentido de que na sexta feira o pessoal que estava trabalhando e comprando 

teve uma grande dificuldade pelo fato das chuvas. Muito brejo e barro. Muitos carros 

tiveram dificuldades para sair do estacionamento. Então, que fique registrado o voto de 

congratulação, mas que a administração tenha um olhar bastante pensante para o próximo 

ano. O lugar é um ambiente bom e espaçoso. Infelizmente muitos carros atolaram na 

localidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 89/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente queria lembrar que foi 

um evento de ordem particular. É cedido o espaço público sem custos para a Associação 

Comercial. É um espaço que está sendo bem utilizado. Muitas vezes os interessados 

também podem contribuir para com o município.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Foi um evento particular, mas a Prefeitura participa e o 



prefeito, somente a título de informação, fez parte da Associação Comercial. Então, com 

todo o respeito, pode ser um evento particular, mas existe o apoio da Prefeitura. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Nobre 

vereador Rafael, sei que houve alguns problemas. Equipes da Prefeitura estiveram no 

espaço sanando esses problemas a fim de trazer um pouco mais de conforto para os 

visitantes. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Queria deixar meus parabéns pela realização do evento e dizer ao Rafael que o problema 

existiria caso chovesse dentro do ginásio. Não choveu lá dentro, acredito que está bom 

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

Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0092/2017.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Administração, informações quanto ao número de cargos no setor de roçagem 

e limpeza de ruas no município. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Itapira possui 

aproximadamente 75 mil habitantes. Às vezes, paro e penso como a cidade cresceu. Já 

escutei várias pessoas falarem sobre um número X de servidores nesta parte de roçagem. 

Gostaria de saber quantos colaboradores existe nesse setor. Não é viável se tem X de 

servidores atuando somente nesse setor. É impossível esse pessoal dar conta do recado. 

Quero ajudar. É uma questão de gerenciamento e gestão. Existe um requerimento da 

vereadora Beth solicitando quantos cargos comissionados existem. Sei que o prefeito tem 

essa autonomia, mas não podemos aceitar salários com valores exorbitantes. Acredito que 

daria para atender a demanda de nossa cidade. Não é cobrar do funcionário e sim da parte 

gestora da pasta. O pouco tempo que possuo dá para conversar com os responsáveis. Quero 

que venha documentada a quantidade desse setor. Meu objetivo é gestão pública. Corte um 

pouco. O Doria enxugou a máquina pública. Preciso da quantidade exata de servidores 

dessa pasta. Eles limpam, mas não dão conta da demanda. Nossa cidade está crescendo 

cada vez mais. É uma forma de termos ampla gestão nessa questão. É mato para todo lado. 

O pessoal faz das tripas, o coração. Onde está a falha? Na parte gestora. Quando ouvimos o 

povo, acredito que conseguimos alcançar nosso objetivo de consertar. É no sentido de 

ajudar os meus colaboradores. Obrigada.” DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

13 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Em única discussão 

o Requerimento nº 0093/2017.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 13º Motor Rock de Itapira, pelo sucesso na realização do evento. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 

0098/2017.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações 

quanto a vinda de recursos para o Projeto de Psiquiatria Infantil. Autoria: Beth Manoel. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Abril 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. 


