
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 de abril de 2017. Presidente: MAURÍ-

CIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª Secretá-

ria: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Li-

vro 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 ora-

dor inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa 

noite a todos. Já tivemos uma prévia reunião junto a comissão e o sindicato. Todos os vere-

adores participaram. Também estamos recebendo a pauta. A Cristina nos passou a pauta 

para que possamos tomar conhecimento das reivindicações do Sindicato. Vamos estar no-

vamente nos reunindo com o pessoal das comissões, do sindicato e os vereadores. Sejam 

bem vindos a esta Casa. Os assuntos desta noite se referem a uma matéria no que tange ao 

sinal de internet que existia no Parque Juca Mulato. Estou pedindo para que sejam feitos os 

reparos necessários para que a população possa contar com esse tipo de apoio. Também 

peço para que seja ligado na Casa da Cultura para que facilite as pesquisas naquele local. É 

uma de forma beneficiar a população. Outro assunto é que estive no final do ano passado 

visitando outro restaurante. É um tipo de restaurante onde o valor da alimentação é apenas 

R$ 1 real. É feito através do Governo do Estado. Inúmeras cidades estão usufruindo desse 

tipo de benefício. Estamos em busca desse recurso para Itapira. Quando falamos apenas um 

real todos pensam que é uma alimentação sem qualidade. É muito pelo contrário. Tive a 

oportunidade de visitar o local e fazer uma refeição. Por esse motivo tenho em mãos um 

requerimento pedindo ao deputado Barros Munhoz e ao governador para que viabilizem 

essa situação para nós. Essa facilidade poderá ser levada até um bairro populoso. A maior 

carência deve ser atendida. Estamos trabalhando nesse sentido. Na semana passada foi feita 

uma propositura de minha autoria. Ao redor da Casa da Cultura existe um espaço denomi-

nado Academia do Idoso. Existe uma cerca de alambrado e um portão. Esse portão fica 

aberto. Por reivindicação das senhoras que utilizam o espaço, as mesmas solicitaram para 

que a cerca fosse retirada. Alguns moradores de rua estão frequentando o local. Precisamos 

fazer com que o espaço seja utilizado para o bom uso do cidadão e não para que seja mora-

dia de outros ou ponto de uso de drogas. O local está escondido, apagado e cercado. Acre-

dito que as pessoas de bem não vão entrar naquele local. Esse pedido foi feito para que reti-

rem a cerca daquele local. As escolas municipais terão um dia para trazer os alunos até a 

biblioteca. E um projeto que estou elaborando. Desse modo, a criança terá o hábito de vir 

até a biblioteca. O hábito de estudar e buscar informação é muito importante. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Boa noite minhas companheiras e companheiros do Hospital Municipal e do 

PPA. Fico muito feliz. Quero convidar vocês para que todas as quintas feiras estejam nesta 

Casa usando desse espaço. O povo unido jamais será vencido. Uso esta tribuna na data de 

hoje para lembrar que no ano passado também estive sentada onde vocês estão para ouvir 

sobre a licença prêmio. Ninguém sabia dessa situação. Ouvi, daqui de dentro, alguém fa-



lando que isso era imoral. Lembro que estava a Cristina do Sindicato e outras pessoas fica-

ram de costas. Senti-me a pior pessoa do mundo porque continuei sentada igual uma está-

tua. Somente Deus sabia como estava meu coração. Hoje uso do pequeno Expediente para 

me solidarizar com os colegas do Hospital Municipal e mostrar a minha indignação com a 

falta de habilidade e respeito que o senhor prefeito municipal causou aos servidores. O De-

creto 39 suspendeu o pagamento das horas extras realizadas pelos servidores, onde muitos 

contavam para o seu orçamento e sustento familiar. Ontem fui até a Prefeitura e fui aborda-

da por um funcionário com o demonstrativo em suas mãos. Ele me perguntou o que faria 

com apenas R$ 900,00. Senti pena daquele servidor. Nada impede que o prefeito regula-

mente o pagamento das horas extras nos dias de feriados e pontos facultativos. Basta ele ter 

boa vontade. Tenho acompanhado as assembleias dos servidores do Hospital Municipal. É 

mais do que justo. Os plantões de 12 por 36 com 3 folgas e os plantões de 6 horas diárias 

com 6 folgas ao mês... É uma situação totalmente possível. As escalas de trabalho com jor-

nadas de trabalho ininterruptas do Bairral e Santa Casa são executadas igualmente a pedido 

feito pelos servidores. Hoje a falta de funcionários naquele hospital gera horas extras exor-

bitantes e com essa medida de contratação de funcionários, com toda certeza reduziria o 

gasto da folha de pagamento. Também reduziria muito a folha de pagamento os cargos co-

missionados em altos valores, sendo que muitos são de outras cidades. Cumprem ordem de 

pessoas para assinar a demissão de nosso colega Rafael. O nosso vice está encostado por-

que não obedeceu a uma ordem de colocar o Rafael na rua. Essa carga excessiva de traba-

lho dos servidores lotados no Hospital podem gerar inconsequências indesejáveis a saúde 

do servidor e também o número reduzido de servidores pode gerar irremediáveis conse-

quências ao paciente. Que o senhor prefeito coloque a mão na consciência e veja o prejuízo 

que ele está causando a esses valorosos servidores. Na época da dengue trabalhavam das 6 

da manhã até a noite. Fui testemunha disso porque muitas vezes passei por aquele local. 

Não tínhamos, sequer, hora para nos alimentarmos. Peço para que ele coloque a mão na 

consciência e veja o prejuízo que ele está causando na sociedade de Itapira. Obrigada.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: “Boa noite a to-

dos. Quero, na pessoa da Cristina, cumprimentar todo o pessoal da área da Saúde. Em nome 

de meu colega André queria cumprimentar todos os outros presentes. A Beth, com todo o 

conhecimento que possui sobre a área da Saúde, já começou a explanar os problemas. Vou 

deixar que o Dr. Rafael continue a explanar. Queria deixar claro que já passei outras situa-

ções. A Cristina acompanhou muito isso. Essa situação que está acontecendo nunca chegou 

a esse ponto. O que vocês precisarem, contem conosco. Tenho certeza que a sensibilidade 

de todos os vereadores será analisada. Caso vocês continuarem com esse problema, acredito 

que Itapira vai parar. Somente falta parar a área da Saúde. Sem Saúde, como as pessoas vão 

trabalhar? Vamos conversar na próxima semana. Acho que não tem ninguém que reside nas 

proximidades do Posto Coloço nesta Casa. Os comerciantes daquele local estão indignados. 

Entrei com um projeto de lei para que possamos aperfeiçoar as coisas em relação a Festa de 

Maio. Acredito que logo ela chegará até as portas do cemitério. Noventa por cento das bar-

racas que estão naquele local são de pessoas de outras cidades. Elas levam o nosso dinheiro 

e prejudicam o trânsito. Eles estão implorando para que não coloquem barracas naquelas 

imediações. Existem muitos comerciantes naquele local. É um caso onde ninguém nunca se 

atentou. Estive conversando com o João do Posto Coloço e ele me disse que muitas pessoas 



fazem churrasco defronte ao posto. É um perigo. Uma faísca pode causar uma tragédia. Os 

comerciantes vão passar por esta Casa. Falei para eles se organizarem. Alguma coisa deve 

ser feita. Se a situação esta ruim para o nosso país, imaginem para os comerciantes. O nos-

so dinheiro está indo embora. Quem compra não tem direito a troca. As pessoas são enga-

nadas por muitos comerciantes de outras cidades. A festa está crescendo cada vez mais. 

Isso tem que parar. Será que isso está beneficiando a Prefeitura? Onde está o dinheiro? 

Ninguém presta contas sobre essa situação. Devemos tomar uma atitude em relação a esse 

problema. Peço a ajuda de todos os senhores vereadores. Esse caso do posto de gasolina é 

grave. Acredito que ninguém poderia colocar barraca defronto a um posto de gasolina. É 

uma área de alto risco. Devem colocar barraca com, no mínimo, 50 metros de distância do 

posto. Espero que o projeto seja comtemplado por esta Casa. É uma forma de mudarmos 

alguma coisa no próximo ano. Do jeito que está aquela festa não pode continuar. Obriga-

do.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero deixar bem claro que nós... Estou falando como vice-

líder da oposição. Nós somos solidários a vocês. Nós não aceitamos ou concordamos com 

essa falcatrua que o prefeito está fazendo na área da Saúde. É um absurdo. Você trabalha, 

ajuda e dá seu suor, mas não é reconhecido. Isso é imoral. Também estava presente naquele 

dia em que fizemos o protesto. Viramos de costas. Fiquei questionando o porquê a Beth não 

virou, mas eu sabia que iria receber represálias caso ficasse de costas. Ela não se levantou, 

mas ela estava conosco. Ela está do lado do povo e do servidor. Ela aposentou, mas ela sabe 

o valor, o dever e a responsabilidade de cada funcionário da área da Saúde. Fiquei perplexa. 

Todo trabalhador é digno de seu salário. Isso também aconteceu na área da Educação e da 

Segurança. Depois ele fala na Rádio que a Saúde está bem. O pior cego é aquele que não 

quer ver. A nossa Saúde está doente e temos o dever de fiscalizar. Quando precisamos de 

voto cumprimentamos o povo, mas agora é a hora de fazer. É hora de por a mão na massa 

porque fomos eleitos para beneficiar o povo. Outra indicação que vai entrar é sobre o nosso 

aumento. Será pelo IPCA. Concordo, mas onde está a correção no ticket? Nos dias de hoje 

não conseguimos comprar nada com apenas R$ 100,00. Cada vez que vamos ao supermer-

cado os valores estão mais altos. Tenho uma sugestão para o senhor prefeito. É somente ele 

fazer igualmente o João Doria. Ele entrou e cortou 31% dos comissionados. Corte os co-

missionados. Não podemos ser omissos. Segundo informações, tem pessoa comissionada 

que faz hora e passa o dedo. Falta gestão. Onde está a gestão? Copia e cola do Doria. Pelo 

amor de Deus. Saúde é coisa séria. Não podemos deixar os cidadãos serem prejudicados. 

Os comissionados ganham um absurdo. Cortem os apadrinhados. Queremos respeito, pois 

estamos fazendo a diferença. Não existe a Câmara do amém. Aqui as coisas são questiona-

das. Em nossas reuniões as coisas são questionadas. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de falar aber-

tamente a cada olhar do servidor. Desde o primeiro dia de mandato, principalmente o César 

que fez menção ao Hospital Municipal criticando os problemas que vocês estão trazendo 

até nós, ele foi achincalhado dentro desse plenário. Trouxeram um parecer do CRM que 

não mostrava aquilo que a realidade mostrava. Tivemos a oportunidade, ao longo dos 4 

anos, de trazer a esse plenário os problemas que vivenciamos nas ruas e no nosso trabalho. 

Sempre procuramos não jogar pedra, mas devemos tentar cobrar uma gestão adequada com 

relação ao servidor. Por que com o servidor? Porque o senhor prefeito Paganini, na época 



da dengue, batia palma para o servidor toda semana. A Rosa falava na Rádio Clube que se 

orgulhava do servidor municipal. É o servidor municipal que toca o serviço. Não é o gestor 

que fica no gabinete com ar condicionado ligado. É o servidor municipal que recebe e trata 

de forma carinhosa a população itapirense. Isso deve ser mostrado. Agora vou direcionar 

algumas palavras para vossa excelência, Dr. Maurício. O senhor é do Sindicato de Saúde. 

Vossa excelência disse em alto e em bom tom, na sessão na qual presenciamos a votação da 

licença prêmio, que seria contra a assiduidade do servidor municipal. São palavras de vossa 

excelência: “Particularmente, de forma pessoal e sem medo de falar, senhor presidente, não 

acho que devemos premiarmos funcionário com assiduidade. Isso é um dever dele. Não 

tenho medo das críticas e muito menos de qualquer outra situação que me falem. Essa é a 

minha opinião.” Espero, vereador Maurício e demais vereadores, que o prefeito tenha envi-

ado assiduidade no projeto de lei. Gostaria que vossa excelência mudasse a opinião porque 

o prefeito está mandando o mesmo valor do ano passado e o senhor, com as palavras que 

proferiu, não quer que o servidor ganhe assiduidade. Com todo respeito, vereador, espero 

que você mude de opinião. Não estou apontando o dedo para vossa excelência, mas dê um 

gesto, vereador Maurício, de grandeza. Recue com suas palavras e mostre para o servidor 

da mesma forma que o senhor é do Sindicato de Saúde. Gostaria de terminar dizendo que 

devemos chegar a um consenso a fim de resolver o problema. O que nós não queremos é 

ver a população itapirense prejudicada. Acima de nós vereadores, acima do prefeito, acima 

de todos os funcionários, acredito que está o paciente que passa diuturnamente naquele lo-

cal porque as portas ficam sempre abertas. Mando um recado direcionado para o prefeito 

municipal. Ontem ele compartilhou o Canal Itapira... Guardem bem esse nome. O Canal 

Itapira fez uma nota falando que o servidor municipal supostamente rouba a hora trabalha-

da, mas é bom a população saber que toda carta, quando o servidor vai fazer hora extra, tem 

a assinatura da Secretária, tem a assinatura da chefia e tem a assinatura do prefeito. Se o 

servidor, conforme ele compartilhou no Canal Itapira, rouba hora, acredito que o prefeito 

municipal é conivente. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO 

MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. É uma questão de diálogo. Contem conosco. 

Vamos conversar para que esse problema seja sanado. Diálogo é a solução. Estou fazendo 

uma indicação para o pessoal da chácara Terrazan. Eles estão com um problema. A Intervi-

as quer tirar a entrada deles. Estou pedindo ao prefeito para que uma rua seja construída. É 

uma forma de dar acesso àquele condomínio. Estive conversando com um engenheiro e 

soube que as Prefeituras tem o direito de fazer um requerimento junto ao DNPM. Todo o 

material permanente usado para melhorar as estradas pode ser angariado através de financi-

amento. É uma forma de economizar dinheiro. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Ve-

reador 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 11ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 13 de Abril de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDA-

DE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Li-

ma - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que pro-

ceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de Lei. 2º) Pro-

jeto de Lei nº. 0021/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 



Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Maestro Lafayete Vieira o palco lo-

calizado no Parque Juca Mulato. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presi-

dente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 3º) Emenda Aditiva de nº. 

001/2017 ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2017.- Acrescenta parágrafo 2º ao arti-

go 1º do Projeto de Lei Complementar nº 01/2017, que Dispõe sobre alienação de terreno 

pertencente ao município, localizado no Loteamento denominado “Distrito Industrial Her-

melindo Ruette de Oliveira".. Autoria: Bancada Oposição. DESPACHO: ÀS COMIS-

SÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Mau-

rício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 21/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

01/2017.- A Comissão Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Dispõe sobre aliena-

ção de terreno pertencente ao município, localizado no Loteamento denominado “Distrito 

Industrial Hermelindo Ruette de Oliveira", acorda por exarar parecer favorável. Quanto ao 

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

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 22/2017.- Ao Projeto de Lei nº 15/2017.- As Co-

missões 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 15/2017, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, que Altera o parágrafo único do artigo 1° da lei 5.179, de 28 de ou-

tubro de 2013, tendo em vista o comparecimento do Secretario de esportes e Lazer, Sr. 

Marcos Gasparino Schimidit, bem como da Presidente do Conselho Municipal de Esporte e 

Lazer, Sra. Natalia Franco de Almeida Lima, em que os mesmos demonstraram total acordo 

com o texto do Projeto de Lei em epígrafe, inclusive com apresentação de ata em que o 

Conselho aprova que o Fundo Municipal de Esportes tenha contabilidade própria, acorda-

ram 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 

Rostirola requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminha-

da 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 20 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 23/2017.- Ao Projeto de Lei nº 

17/2017.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Am-

biente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

15/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Altera o artigo 1º e 9º da lei 5.544, de 22 

de novembro de 2016, tendo em vista o comparecimento do Secretario de Defesa Social, 

Sr. Carlos Aparecido Jamarino, onde o mesmo elucidou as duvidas dos membros das co-

missões com relação ao Projeto de Lei em tela, acordaram por exarar parecer favorável, eis 

que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tra-

mitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o pare-



cer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirola 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 An-

tonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PA-

RECER nº. 24/2017.- Ao Projeto de Lei nº 20/2017.- 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 20/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 710.000,00, após minudentes e 

acurados estudos sobre a propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que ine-

xiste 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 se-

guir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirola requer e a Casa aprova por unani-

midade, 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 Anto-

nio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, 

não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos 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. 8º) Requerimento nº. 00101/2017.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria da Glória Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 03 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 9º) Requerimento nº. 00102/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Solange Vieira Sartori, pelo transcurso de seu aniversá-

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) Requerimento nº. 00103/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria do Carmo Cardoso, pelo transcurso de seu aniver-

sário de nascimento celebrado dia 06 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPA-

CHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento nº. 

00104/2017.- Oficiar a Concessionária Intervias, solicitando estudos para adequação do 

acesso ao Condomínio de Chácaras Terrazan. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 12º) Requerimento nº. 00105/2017.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Governo, solicitando informações 

quanto ao funcionamento da Infovia no Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sarto-

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

aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento 

nº. 00106/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa de 

Leis, planilha de pagamentos de aluguel do imóvel onde está instalada a empresa Artmó-

veis. Autoria. Bancada Oposição. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Esse requerimento é um pedido de informações quanto ao valor 



pago pela empresa, uma vez que a mesma deixou de cumprir aquilo que foi aprovado nesta 

Casa com relação ao número de empregados e com relação ao valor que seria arrecadado 

dentro do município. Tenho uma análise bem crítica com relação a forma que o governo 

municipal trata os empresários. Muitos empresários itapirenses estão em grandes dificulda-

des e estão fechando as portas, além de demitir seus empregados, porque não tem condições 

de pagar aluguel. A Prefeitura, através de uma lei aprovada nesta Casa, deu um imóvel, 

pagou aluguel para essa empresa e não cumpriu aquilo que aprovamos nesta Casa em rela-

ção ao que estava no projeto. Seria no que tange ao número de empregos e a arrecadação. 

Para mostrar uma transparência e uma isonomia para todos os empresários, sendo aqueles 

que trabalham no município e aqueles que tem intenção em vir para o município, estamos 

propondo essa matéria. Causa-me uma enorme estranheza pagar aluguel para uma empresa 

ao passo que não cumpriu a lei. Acho que esse dinheiro pode muito bem voltar para os co-

fres públicos e abastecer a Saúde, pois está faltando remédio e tudo mais. Seria uma boa 

medida e uma boa gestão. Reaver o dinheiro que saiu dos cofres públicos é plausível. Espe-

ro, Luan, que os vereadores aprovem por unanimidade esse requerimento.” A seguir, pela 

ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirola manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento 

nº. 00107/2017.- Requer oficiar a Secretaria da Câmara, para que faça um levantamento 

dos requerimentos propostos na Casa em relação a empresa Artmóveis, nos anos de 2015 e 

2016. Autoria. Bancada Oposição. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rosti-

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cas-

simiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00108/2017.- Requer, nos termos es-

tabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Municipal de Recursos 

Materiais, para esclarecer à edilidade acerca do processo de licitação da "Zona Azul". Auto-

ria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirola 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00109/2017.- Requer, nos termos estabelecidos 

no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Municipal de Saúde, para esclarecer à 

edilidade acerca da suspensão do pagamento de horas extras no setor da Saúde. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel. Professora Marisol A seguir, pela ordem, o vereador 

Luan dos Santos Rostirola manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPA-

CHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00110/2017.- 

Requer do Sr. Prefeito e Secretário de Esportes, informações sobre a cancha de bocha do 

Córrego do Coxo. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: APROVADO POR UNA-

NIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimi-

ro de Lima – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00111/2017.- Requer do Sr. Prefeito Mu-

nicipal, informações sobre a indicação n° 1/17, que sugere implantação de iluminação pú-

blica na Av. Mário Covas, sentido bairro/centro. Autoria. Professora Marisol. A seguir, faz 

uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Gostaria 

de saber se o pessoal do bairro do Istor Luppi não paga IPTU. Abandonaram aquele bairro. 



Cadê a isonomia entre os bairros de nosso município? Cadê a iluminação? Muitos acidentes 

estão ocorrendo na Mário Covas. Passo todos os dias naquela localidade. Não tem calça-

mento e iluminação. Acho que o pessoal não está pagando o imposto. É dos impostos mais 

caros da região. Senhor prefeito, por favor. Por que não atender as solicitações daquele 

bairro? Dou aula no Dr. Marcos Antonio e vejo quanta coisa para se fazer. O ex-vereador 

Marquinhos levou o prefeito até a escola e nada foi providenciado. Na semana passada 

ocorreu um acidente naquela avenida. A mulher quase morreu. Está muito escuro. Todos os 

bairros possuem o mesmo direito. O mesmo direito que vai atender o bairro onde moro, 

mais especificamente a Avenida João Brandão Junior, que daqui há três meses, segundo o 

líder do prefeito falou que vai estar tudo lindo e maravilhoso... Foi falado isso na semana 

passada. Até anotei. São três meses. Vocês tiveram reunião junto ao prefeito e falaram isso. 

Tem gravação aqui. Por que não atender na Avenida Mário Covas?” A seguir, pela ordem, 

o vereador Luan dos Santos Rostirola manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00112/2017.- Oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao 

governo estadual, objetivando a vinda para o município do programa "Bom Prato". Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Verea-

dor Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 

20º) Indicação nº. 00139/2017.- Sugere a canalização com recipiente Gabião do córrego 

que atravessa a Av. João Brandão Jr., Jd. Camboriú. Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, 

pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 

DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Indicação nº. 

00140/2017.- Sugere instalação de iluminação e ciclofaixa na Avenida João Brandão Juni-

or, Jd. Camboriú. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassi-

miro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 00141/2017.- Sugere contratação de serviços 

de Geologia para licenciamento do município para extração de materiais de uso permanen-

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presi-

dente. 23º) Indicação nº. 00142/2017.- Sugere retirada de entulho e instalação de placa 

proibindo jogar lixo em terreno baldio localizado na rua Prof. José da Silveira Souza, anexo 

a CEI "Dr. Marco Antônio Libano dos Santos", Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 

de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 

00143/2017.- Sugere execução de limpeza do forro da Casa da Cultura "João Torrecillas 

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

PAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 00144/2017.- Sugere promover reparos no sistema 

elétrico e substituição de lâmpadas ao redor da Casa da Cultura "João Torrecillas Filho". 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presi-

dente. 26º) Indicação nº. 00145/2017.- Sugere ampliação lateral de ponte existente na es-



trada "José Martins da Costa", no Machadinho. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00146/2017.- Sugere 

a substituição de lâmpadas queimadas nas salas de aula da Emeb "Dr. Marco Antônio Liba-

no dos Santos", Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PRE-

FEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurí-

cio Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00147/2017.- Sugere a substituição 

de calhas e de lâmpadas queimadas nas salas de aula da Emeb "João Simões", Jd. Soares. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Ve-

reador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presiden-

te. 29º) Indicação nº. 00148/2017.- Sugere limpeza e poda de árvores na CEI "Sebastião 

Olbi", na Vila Figueiredo. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEI-

TO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00149/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar à Secretaria Municipal de Educação, a reposição de um profissional de limpeza 

na escola "Dr. Marco Antônio Libano dos Santos". Autoria. Professora Marisol. DESPA-

CHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 00150/2017.- Su-

gere ao Sr. Prefeito, aplicar o índice do IPCA também no reajuste do ticket alimentação, 

abono assiduidade e abono de natal dos servidores públicos municipais. Autoria. Bancada 

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

Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indica-

ção nº. 00151/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, que atenda reivindicação dos servidores muni-

cipais da Saúde pela definição da jornada de trabalho e pagamento de benefícios. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. Mino Nicolai. Beth Manoel. Professora Marisol. César Augusto da 

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

aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 

00152/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Dirce Baldi-

ni Quaiotti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNI-

CIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 00153/2017.- Sugere implantação de redutor de velo-

cidade tipo lombada na estrada municipal "João Gonçalves Fontes", próximo a propriedade 

dos Fuini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICI-

PAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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: 35º) Câmara Municipal de Itapira: Ofício Circu-

lar nº 07/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Câmara Municipal de Serra Ne-

gra: Ofício 446/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Deputado Barros Mu-

nhoz: DBM/SP OF. nº 120/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Deputado Bar-

ros Munhoz: DBM/SP OF. nº 121/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Prefeitu-



ra Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 185/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Ve-

reador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presiden-

te. 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 Ses-

são, 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 0015/2017.- Altera o 

parágrafo único do artigo 1° da lei 5.179, de 28 de outubro de 2013. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Conforme foi conversado e combinado entre todas as comissões, o vereador teve a oportu-

nidade de levar até o Secretário o comunicado para o possível comparecimento dele junto 

as comissões com a presença da presidenta do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Na 

segunda feira conseguimos, com todos os membros das comissões, tirar algumas dúvidas e, 

principalmente, ter a oportunidade de ouvir o Secretário Marquinhos. Também ouvimos a 

Natália, presidenta do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Todos os vereadores sana-

ram suas dúvidas. É esse o papel das comissões. Quem dá o aval se o projeto é legal, cons-

titucional ou jurídico são as comissões. Cada uma delas está dentro das competências que 

lhes são atribuídas. Por que deve haver transparência e saber o que se está decidindo nas 

comissões? Porque o projeto vem para o plenário. O plenário é soberano. O reajuste do 

funcionalismo está nas comissões e a Comissão tem o poder de chamar para conversar. 

Esse projeto seguiu a mesma tramitação. Já ocorreu na legislatura anterior alguns projetos 

serem derrubados pelo Ministério Público, assim como também serem revogados. As co-

missões seguem o que está no livro, ou seja, um prazo regimental. Ele deve ser seguido 

para não macular o próprio parecer. Às vezes, algumas pessoas, de uma forma traiçoeira, 

falsa ou mentirosa, vão a público e fala que a comissão está segurando determinado projeto. 

É importante tomar ciência a respeito disso. Devemos trazer em plenário para que os verea-

dores formem uma opinião. Desse modo, todos poderão votar de acordo com a sua própria 

consciência. É um projeto relacionado ao esporte e ao lazer. Tivemos a oportunidade de 

ouvir e tirar as dúvidas. Está no plenário para ser apreciado. Votaremos favorável ao proje-

to. Vereador Luan, o senhor se comprometeu em trazer o Secretário e assim o fez. Essa 

explanação é uma complementação do trabalho que o senhor fez. Parabéns pelo trabalho, 

líder. Isso mostra o interesse que vossa excelência tem pelas comissões. Obrigado.” Não 

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

única votação o Projeto de Lei nº 15/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0017/2017.- Altera o artigo 1º e 9º da lei 5.544, de 22 de 

novembro de 2016. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador que-

rendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

17/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Da mesma forma em relação a fala anterior, possuía algumas dúvi-

das em relação a corporação da Guarda Municipal. O Carlão Jamarino, além de duas guar-

das municipais, veio para esclarecer algumas dúvidas. O projeto foi aprovado. É essa a 

transparência que cobramos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VO-

TAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. 



a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0020/2017.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 710.000,00. 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 20/2017. Aprovado por unanimida-

de. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presi-

dente. 4º) 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. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 92/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vere-

ador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Agradeço imensamente a bancada da situação 

por votar junto ao requerimento. É visto na prática a situação de cada bairro. A vereadora 

Marisol já falou sobre esse assunto. Precisamos fazer medidas emergenciais para diminuir 

esse tipo de problema em todos os bairros da cidade.” A seguir, justifica o voto a Vereadora 

Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Como fiz esse requerimento, contra 

fatos não há argumentos. Como já justifiquei na semana passada, acredito que não são os 

funcionários. Felizmente a nossa cidade possui cerca de 75 mil habitantes. A nossa cidade 

cresceu e precisa de uma demanda maior. É nesse sentido. Agradeço pelo atendimento de 

alguns pedidos. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “No sentido da roçagem, vale a pena ressaltar que nesse final de semana a 

equipe estará trabalhando durante esses dias atendendo as necessidades da cidade. Obriga-

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

aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discus-

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

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

los Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a Próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PROXIMA SESSÃO. SS. "Verea-

dor Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

6º) Em única discussão o Requerimento nº 0098/2017.- Requer oficiar a Secretaria Muni-

cipal de Saúde, solicitando informações quanto a vinda de recursos para o Projeto de Psi-

quiatria Infantil. Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 98/2017. Aprova-

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

Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00106/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Muni-

cipal, para que envie a esta Casa de Leis, planilha de pagamentos de aluguel do imóvel on-

de está instalada a empresa Artmóveis. Autoria: Bancada Oposição. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. SS. "Vereador Anto-

nio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00107/2017.- Requer oficiar a Secretaria da Câmara, 

para que faça um levantamento dos requerimentos propostos na Casa em relação a empresa 

Artmóveis, nos anos de 2015 e 2016. Autoria: Bancada Oposição. DESPACHO: COM 



VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. SS. "Vereador Anto-

nio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00108/2017.- Requer, nos termos estabelecidos no 

Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Municipal de Recursos Materiais, para 

esclarecer à edilidade acerca do processo de licitação da "Zona Azul". Autoria: Rafael Do-

nizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassi-

miro de Lima - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00109/2017.- Re-

quer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Muni-

cipal de Saúde, para esclarecer à edilidade acerca da suspensão do pagamento de horas ex-

tras no setor da Saúde. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel. Professora Marisol 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Abril de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00111/2017.- Requer do Sr. Pre-

feito Municipal, informações sobre a indicação n° 1/17, que sugere implantação de ilumi-

nação pública na Av. Mário Covas, sentido bairro/centro. Autoria: Professora Marisol. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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 funcioná-

rios da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONS-

TAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


