
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de maio 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 e MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

Ausente o Vereador Sr. 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. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente 

gostaria de falar da realização da festa de São José ocorrida no bairro de Barão Ataliba 

Nogueira. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a população daquela localidade. Esse 

tipo de evento já ocorre há mais de 100 anos. Estive presente na festa e posso dizer que foi 

um sucesso. Parabéns a todos os envolvidos. Da mesma forma queria parabenizar a 

comunidade do bairro Tanquinho. Também realizaram uma festa nesses últimos dias. Um 

dos assuntos desta noite é que tenho uma indicação no sentido de melhorias na escola 

Joaquim Vieira do bairro de Eleutério. A parte elétrica já está sofrendo algumas melhorias. 

Também estão realizando toda a reforma do muro e a parte de escoamento de água das 

chuvas. Outros pedidos feitos com referência a estrada Terrazan, digo que estive 

conversando com o Paulinho. Para nos certificarmos elaborei a reivindicação da população 

nesta Casa. Estou vendo o Zé Maria Rostirola que sempre atende as nossas reivindicações. 

Obrigado, Zé Maria. Sou uma pessoa chata, pois ligo para ele todos os dias. Faz parte, mas 

agradeço a sua atenção. Hoje está presente o Amilton e o Mazola que estudaram comigo em 

Pinhal. Tem um projeto de minha autoria declarando utilidade pública o segundo grupo de 

escoteiros. Está presente nesta Casa um dos dirigentes do grupo. O projeto será lido e 

encaminhado para as comissões. Agradeço a presença de vocês e pelo trabalho que 

realizam com nossas crianças e jovens. Parabéns pelo trabalho. É importante para 

direcionarmos os nossos jovens para o caminho do bem. Outro assunto está relacionado a 

um projeto de desdobro e desmembramento. São algumas reivindicações dos moradores e 

proprietários. O projeto será encaminhado para as comissões. Agradeço a atenção de 

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

a todos. Queria saudar o meu sobrinho Rogério. Ele cuida dos animais desta cidade. Muitas 

pessoas abandonam seus animais. Um fato que me deixou triste foi quando mataram um 

bezerro macho no Recinto Agropecuário. É chocante... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Luis Hermínio Nicolai: Um bezerro morreu. Os outros três foram doados. Consegui salvá-

los... Continuando o orador: Parabéns, Mino. Quero parabenizar você por ser solidário. 

Ontem estava assistindo o programa do Ratinho. O João Doria está fazendo um trabalho 

sem custo. Eles revitalizaram a Praça Airton Senna com a participação do povo. Algumas 

pessoas de nossa cidade jogam lixo nas ruas. Precisamos conscientizar o povo. Acho que as 

escolas devem trabalhar esse assunto com os alunos. Eles precisam aprender desde 

pequenos. Infelizmente o povo não é educado. Muitos poluem as ruas e rios. O João Doria 

está há 4 meses na administração de São Paulo, mas parece que já está há 4 anos. Digo isso 



porque ele já conseguiu fazer muitas coisas. Isso é muito fácil fazer. É somente alguém 

encabeçar a ideia. Quero parabenizar as pessoas que cuidam dos animais. Também queria 

parabenizar o Flávio que trabalha junto ao meu sobrinho. Há alguns dias um senhor 

abandonou uma cachorra com 4 filhotes. Lembro-me que ele a abandonou depois da ponte 

que dá acesso ao meu sítio. Quem cuida dos animais merece respeito. Quero agradecer o 

povo de Itapira que foi solidário para com o leilão da APAE. Conseguiram angariar uma 

boa arrecadação para a entidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje uso o Pequeno 

Expediente para agradecer a Igreja Batista em nome do Rodrigo. No sábado passado 

tivemos um bate papo. No começo estava um pouco nervosa, mas depois fui ficando 

tranquila. Estava muito gostoso. Disse ao pessoal para que frequentem mais a Câmara 

Municipal. É uma forma de saber o que está acontecendo na política Itapirense. O pessoal 

jovem não tem muito interesse. Vejo que muitos não têm interesse em entrar para a política. 

O pessoal deve ficar mais atento. Existem péssimos políticos no Brasil, mas também temos 

ótimos políticos. Queria convidar o pessoal para visitar esta Casa com mais frequência. 

Todos devem entrar pela porta da honestidade. Serão muito bem vindos. Obrigada.” A 

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

noite a todos. Como o nosso vereador Dirceu falou, na semana passada participamos de 

dois eventos. O Dirceu falou de um e o Carlinhos de outro. Pude acompanhar os dois. O 

primeiro seria o leilão do Asilo São Vicente. Acho que o cidadão itapirense abraça essa 

causa. Quando se pede uma doação, digo que é ganhar e receber. Vivenciei isso quando fui 

presidente do Lar Gracinda. Sei o tanto que a população nos ajuda. Parabenizo toda a 

diretoria e todo o pessoal envolvido. Sei que o Dirceu também participou da organização 

desse evento. É muito bacana. São mais de 100 idosos que vivem no Lar São Vicente. 

Sempre devemos apoiar essa causa. Foi um prazer participar desse evento. Após o leilão fui 

para a festa de São José no Barão. Encontrei os vereadores Carlinhos e Toninho Marangoni, 

assim como também o nosso prefeito Paganini. Foi uma festa muito bem organizada. Ficam 

registrados os meus parabéns para toda a organização. Pude acompanhar a procissão. A 

comunidade se reuniu para organizar essa importante festa. Fico contente de participar e 

apoiar esses eventos. Vi muitas pessoas de outras cidades prestigiando os nossos eventos. 

Continuando essa onda de eventos, hoje demos início a Festa de Maio. São 129 anos de 

tradição. Esse ano conta com cenário artístico, opções culturais e musicais. A Secretaria de 

Cultura junto a Prefeitura estão mostrando empenho. Vejo o nosso amigo Bicudo 

participando dos serviços públicos. Fico contente em ver o empenho de todas as 

Secretarias. Esse tipo de evento recebe milhares de pessoas. Parabéns a todos os 

envolvidos. Falando em serviços públicos, queria dizer que algumas ações resultaram na 

coleta de 80 caminhões de entulho. Na primeira sessão foi abordado o assunto do apoio da 

população. A nossa parte está sendo feita. Peço novamente o apoio de toda a população 

para que nos ajude nessa causa. Todos devem evitar o acúmulo de lixo nas guias e praças 

públicas. A nossa cidade merece respeito. Queria convidar a todos para a abertura da 40º 

edição dos Jogos dos Trabalhadores. Teremos a participação de mais 5 empresas. Fico 

muito feliz com essa situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Pegando um gancho nas palavras do 

Luan, queria dizer que acho que está na hora de fazermos uma lei que penalize as pessoas 



que jogam lixo em vias públicas. É um absurdo. Já vi pessoas jogarem pneu, sofá, geladeira 

e até mesmo fogão nos rios de nossa cidade. Quando vamos interrogar essas pessoas, as 

mesmas acabam ficando bravas e agressivas. Uma lei deve existir. Podemos aprovar essa 

situação. Caso alguém for pego em flagrante, acho que uma multa de R$ 500,00 deve ser 

emitida. Caso não doer no bolso, acho que outra medida deve ser tomada. Vejo pessoas 

jogarem lixo do lado de uma caçamba rural apropriada. Muitas pessoas tem preguiça de 

jogar o lixo em local adequado. Quero deixar bem claro que muitas pessoas vem me 

questionando sobre a minha posição. Estão dizendo que estou light e tudo mais. É muito 

bom estar aqui, pois nesta Casa está prevalecendo o respeito. Trate as pessoas da forma que 

você quer ser tratado. Estão dizendo que mudei de lado e que sou amigo do presidente. 

Como sou irmão do ex-prefeito dessa cidade, sei o quanto é importante a amizade. Com 

respeito seremos respeitados. Quero aproveitar a presença do Zé Maria e do Luan pelo fino 

trato que ambos tem perante a minha pessoa. Como líder do prefeito que você é, Luan, 

acredito que muitos pedidos chegam até você. Muitos pedidos também chegam até minha 

pessoa. Muitos de meus pedidos foram atendidos pelo Luan. São coisas tão pequenas que 

caso não ajudarmos, acredito que a população ficará magoada. Como não tenho alcance a 

certas situações, tenho passado muitos pedidos para o Luan. Ele sempre me atendeu. Espero 

continuar da forma que está. Graças a Deus ninguém quis ser o pai da criança em relação ao 

projeto do Barão. O nome de todos os senhores foi publicado. Tudo foi feito dentro da lei. 

Isso me deixa muito feliz. Lamento muito a Rádio Clube não estar mais presente entre nós. 

Isso para mim é uma enorme perca. A Rádio Clube tem uma presença enorme junto a 

população. Lamento demais essa situação. Tenho um pedido do senhor João de Freitas. Ele 

está com um grave problema de saúde. Foi deferido pelo promotor público para ser feito de 

imediato. Ele não está tendo acesso a nada. Ele me procurou na porta de minha casa. Vou 

deixar essa solicitação em suas mãos. Dirceu, estão pedindo 300 camisetas, vinho e tudo 

mais. Quando não podemos ajudar, tudo bem. O Dr. Newton me ligou e disse a ele que 

ajudaria com 15 quilos de carne para espeto. Foi um pecado o que fizeram com os bezerros. 

Isso não pode se repetir. Essa situação poderá prejudicar o leilão. Obrigado.” A seguir, faz 

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

noite a todos. Quero saudar na presença do Zé Maria, que também tem atendido meus 

pedidos, todos os presentes. Deixo a minha gratidão, Zé Maria. Muito obrigada. É uma 

pena a Rádio Clube não estar transmitindo ao vivo a nossa sessão. Por incrível que pareça, 

digo que muitas pessoas ouvem a transmissão da Rádio. Várias pessoas comentam os 

trabalhos desta Casa. É um tipo de comunicação extremamente importante para a nossa 

cidade. É de grande valor cada informação que chega até às casas de nossos itapirenses. 

Queria falar que a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, além do senador 

Paulo Pain, tiveram uma brilhante ideia. Temos 81 senadores. Eles precisavam de dois 

terços para abrir uma CPI. Fala-se muito que a Previdência está quebrada. Será que 

realmente é essa história? Existe, segundo a fala do Pain, um rombo onde muita gente vai 

parar na cadeia. A operação Lava Jato vai ser ficha pequena. Vocês vão ver, daqui a 120 

dias, como vai ser divulgado cada rombo que existe em nossa previdência. O presidente 

está dizendo que precisa fazer a reforma urgente. Imaginem. Sou totalmente contra. Foram 

anos e anos para se conseguir algumas conquistadas para os trabalhadores. Agora estão 

dizendo que essa reforma e necessária. Isso é um absurdo. Já foi aprovada a moção de 



repúdio. Todos assinaram a matéria. Peço para que vocês visitem o site do Senado e votem 

contra a reforma trabalhista. Isso deve parar. Esses políticos sem vergonha devem parar de 

pensar somente em seus umbigos. Estamos aqui para ajudar o povo. Fomos eleitos para 

defender o povo. Devemos regaçar as mangas e lutar pelo povo. Quem nos colocou aqui é o 

povo itapirense. Não adianta somente eu visitar o site do Senado. O povo deve se 

manifestar. Hoje está muito difícil termos políticos bons. Está muito difícil. Por esse motivo 

devemos dar exemplo. O pessoal acha que nós não conversamos. Às vezes tenho uma ideia 

e o senhor presidente tem outra. Temos um objetivo em comum, ou seja, o bem do povo. 

Graças a Deus aprovamos a venda das terras daquela localidade. Todos entraram em um 

consenso e quem ganhou foi o povo. Temos que viver aqui. O tempo passa rápido. Votem 

no site do Senado. Fora Temer! Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Queria citar a Maísa que foi 

candidata a vereadora. Hoje ela está à frente da UIPA. É a nova integrante que está tocando 

essa instituição. Muitos já passaram por lá e sabemos que as dificuldades são enormes. Foi 

falado sobre o bem estar animal. É um assunto relacionado a sua pasta. Temos uma 

congratulação direcionada aos nossos companheiros da patrulha. Ela será lida na íntegra. 

Agradeço a presença de todos. Dois assuntos muitos importantes que foram tocados nesta 

Casa estavam dentro de minha pauta de palavra. Uma delas é sobre a educação ambiental. 

Recebi uma mensagem às 06:16 da manhã dizendo que na Rua Cônego Henrique havia 

uma saveiro despejando lixo em uma área limpa. Realmente é uma problemática. Devemos 

multar e tomar atitudes suficientes. Essas atitudes devem doer no bolso. Aqueles que 

andam corretamente não terão nenhum problema. Na parte dos animais, digo que ainda 

vivemos com o abandono e os maus tratos. Cada vez mais isso tem ocorrido. Devido a crise 

econômica maiores são os maus tratos junto aos animais. Marisol, não posso deixar de falar 

sobre seu discurso. Sua fala foi perfeita. Como político preocupo-me com o que está 

acontecendo em nosso cenário nacional. As reformas trabalhistas e previdenciárias que 

estão acontecendo a toque de caixa... Apesar da base de meu governo estar aliada a essas 

medidas, digo que isso me preocupa. Como vai ficar a situação do trabalhador? São anos 

para se chegar a um consenso. Sei que algumas coisas devem ser mudadas como as férias. 

Acredito que deva ter essa modificação, mas da maneira que está sendo tocada e gerida, 

digo que é muito preocupante. Como funcionário me sinto lesado em alguns pontos que 

podem ser definidos logo em breve. De forma geral, as reformas trabalhistas estão aí. Não 

temos noção de como ficará a nossa aposentadoria. Belas as palavras, Marisol, onde muitas 

pessoas devem ser presas em relação a isso. Acho que a Lava Jato ficará pequena em 

relação ao rombo na Previdência. Vamos pagar por isso, além de nossos filhos. Sei que isso 

não é de âmbito municipal, mas são leis que estarão sendo enfiadas goela abaixo. Temos 

que discutir junto a sociedade. Caso não conseguirmos fazer nada, digo que na formação de 

opinião das pessoas deve ser feito. Em relação a Rádio Clube, digo que também tenho um 

enorme apreço pela mesma. É um órgão de enorme utilidade. Somente gostaria de trazer 

alguns números para a sociedade. É uma forma de que entendam a decisão da presidência. 

O contrato da Rádio Clube é de R$ 4.554,00 ao mês. Isso resulta em R$ 54.540,00 anual. É 

um gasto alto. Hoje temos a internet. Existe a transmissão ao vivo para quem quiser. Temos 

os jornais que fazem as coberturas nesta Casa. Isso é uma maneira de gerirmos o dinheiro 

público. Não quero desmerecer, em momento nenhum, a Rádio Clube como órgão 



transmissor ou jornalístico. Porém, esta Casa pagava apenas um veículo de mídia sendo que 

existem vários veículos de mídia que trabalham em nossa cidade. Portanto, esses foram os 

motivos da não renovação do contrato da Rádio Clube. Obrigado.” Não havendo mais 

nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente 

solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para que da 

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

da 3ª Sessão Solene, realizada no dia 25 de Abril de 2017. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 27 de Abril de 2017. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Passamos ao Requerimento de Licença: 3º) 

REQUERIMENTO Nº. 00135/2017.- Requer Licença para Tratar de Assuntos 

Particulares Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Encontrando-se presente no recinto da Câmara o 1º 

Suplente da Coligação PCDOB, PSD, PROS, PRP; Sr. FABIO GALVÃO DOS SANTOS, 

o Sr. Presidente convida-o para adentrar ao Plenário e que em pé, com a mão direita 

estendida, e em voz alta, repita o seguinte Termo de Compromisso: "PROMETO 

EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, 

RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Isto 

feito, esta presidência declara-o empossado, podendo tomar o assento na Casa. Em seguida, 

o Sr. Presidente informa que recebeu a Declaração de Bens, Direitos e Obrigações do 

Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS que tomou posse nesta data. Informa, 

ainda, que de acordo com a Lei Federal nº 8.730 de 10 de Novembro 1993, a referida 

declaração está arquivada na Secretaria da Casa. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos 

itapirenses. Primeiramente queria agradecer a Deus por esse momento único em minha 

vida. Agradeço ao meu pai e a minha mãe Roseli, assim como também todos os meus 

eleitores. Pegando a palavra do pessoal, digo que queria deixar o meu voto de repúdio as 

questões da reforma trabalhista e previdenciária. Acredito que deveriam ouvir o povo e não 

tomando decisões ao pensar deles. Estão pensando em si próprios. Queria aproveitar a 

presença do Mino, assim como também dos colegas que se fazem presentes, lembrando que 

atuo na área de Direito, vejo muitas reclamações quanto aos medicamentos de alto custo. O 

medicamento de alto custo não está sendo entregue. Existem reclamações diariamente. 

Chega-se, até mesmo, a solicitação de prisão do Secretário da Saúde. É uma situação que 

não queremos que aconteça. É uma medida para ajudar o povo. Sei que a responsabilidade 

não é somente da Prefeitura, mas como vereadores devemos nos empenhar nessa cobrança. 

O prefeito deve lutar em relação a esse assunto. O povo não pode pagar a conta. Queria 

agradecer a todos. Boa noite.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Quero desejar ao vereador uma boa vinda nesta Casa. Fico feliz em ver o 

Galvão nesta Casa. Vejo os jovens mais participantes na política. Parabéns. Vocês devem 

disputar as eleições dignamente. Parabéns ao povo de Itapira por ter escolhido mais um 



jovem para integrar o rol de cadeiras desta Casa.” A seguir, justifica o voto a Vereadora 

Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Seja muito bem vindo em nossa 

Casa de Leis. Nós disputamos juntos uma enorme campanha. Quantas vezes acordamos de 

madrugada para disputar as eleições? É isso. Quanto mais pessoas de bem fizerem parte 

desta Casa, melhor. Pode ter certeza que você é uma pessoa do bem. Devemos defender o 

povo. Devemos pensar nas pessoas que não tem condições e que pela justiça já possuem o 

direito, mas, infelizmente, não são comtempladas. Que a Prefeitura possa tomar as medidas 

cabíveis. Parabéns pelo seu discurso e pela presença. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Que você seja bem vindo, 

Galvão. Parabéns. Existem políticos ruins, mas existem os bons. Que você entre pela porta 

da honestidade. Queria falar também que somos muito bem remunerados para buscarmos 

os interesses do povo. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO 

MARANGONI NETO: “Fábio, seja bem vindo. Já nos conhecemos há muito tempo. Sei 

de sua honestidade e dedicação. Acredito que você ira fazer muito pelo povo. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Parabéns por estar 

aqui. Fico contente em saber que você substituirá o Rafael à altura. A nossa Câmara está 

sendo muito bem representada. Acho que isso somente trás benefício para a população. 

Conte conosco e vamos à frente.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLA: “Não poderia deixar de parabenizar o meu querido amigo 

Faustinho. Deixo os meus votos de sucesso para você. Sei sobre o tanto que você lutou e 

trabalhou para receber a quantidade de votos que recebeu. Parabéns. Você está aqui como 

vereador. Seja muito bem vindo. Desejo sucesso nessa nova caminhada.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Seja muito bem vindo, Fábio. É 

filho de meus amigos Galvão e Roseli. Que você tenha sucesso em sua vida política, 

trilhando sempre o caminho que seus pais lhe ensinaram. Com certeza você não fará 

diferente. Você está aqui para defender a população. Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Esta presidência também queria agradecer a presença de vossa excelência. 

Aproveitando o ensejo de vossa excelência ser advogado, clamo a vossa categoria para que 

tenha pena de nosso município. Entrem com ações contra o Estado e não contra o 

município em relação as medicações. Os valores repassados pela federação são muito 

baixo. Recebemos cerca de 18 mil reais e gastamos mais de 200 mil reais. Então, leve à sua 

categoria para terem pena de nosso município. Os desvios estão acontecendo. Em nome 

dessa presidência, clamo esse pedido. Não entrem com ações judiciais medicamentosas 

contra o município e sim contra o Estado e a Federação. Desse modo, acredito que cada um 

ajudará a nosso município a progredir. Obrigado.” Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo 

mais Requerimento de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2017.- Em que o Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que 

se destacaram durante o biênio de 2016/2017. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei 



Complementar nº. 003/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta número de cargo no quadro de Pessoal 

do Magistério Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 004/2017.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta 

número de cargos na área da Saúde que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0022/2017.- Em que o 

Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0023/2017.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Declara de Utilidade Pública o GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES 

DE B. P. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante 

que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para 

que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o 

Vereador solicitar na íntegra. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2017.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antônio Roberto Cremasco. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0060/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa 

Maria de Araújo. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0061/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Pompeu. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Osmar Fernandes Galego Junior. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

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

Voto de Pesar nº. 0063/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renato Franco de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio 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. 14º) Requerimento nº. 00122/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Beatriz Porcelli Gardinalli, pelo transcurso de seu 81º 



aniversário de nascimento celebrado dia 15 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento nº. 

00123/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Teonilha Pinheiro Hamagutti, pelo 

transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 16º) 

Requerimento nº. 00124/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Elizabeth Facce Ruete, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 00125/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Terezinha Rodrigues 

Moreira, mais conhecida por "Tera Cabelereira", pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00126/2017.- 

Voto de Congratulação com o casal Sr. José Aparecido Perentel Rostirolla e Sra. Luciana 

Aparecida dos Santos Rostirolla, pelas comemorações de Bodas de Prata. Autoria. Luan 

Rostirolla. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Queria 

parabenizar vocês. Desejo a vocês muitos anos vida para que essa união perdure por muito 

mais tempo. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Também gostaria de cumprimentar o casal. Envie os 

parabéns para ele, Luan. Que essa união perdure por muito tempo. Hoje estamos em uma 

sociedade onde troca-se de marido ou namorada como se troca de camisa. A coisa não é 

bem assim. Devemos relevar. Não é fácil. Graças a Deus meu casamento está com 27 anos. 

É a família em primeiro lugar. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns ao Zé Maria e a Sra. Luciana. Também 

queria parabenizar o Luan. É muito legal ver essa linda união. Tive o privilégio de ver meus 

pais comemorarem bodas de ouro. E uma alegria muito grande. Parabéns” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: “Parabéns ao casal. 

Infelizmente vocês não nos convidaram para uma festa. Que ele chegue a bodas de ouro e 

de diamante. O Dirceu é o nosso tutor e deve estar chegando a quase em bodas de ouro. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLA: “Não poderia deixar de passar essa data em branco. São 25 anos de 

casados. Falo até hoje que esses dois são os pilares de minha luta na campanha. Eles 

sempre me acompanharam e me ajudaram. Agradeço pelos pais que tenho. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Queria 

parabenizar seus pais. Não é fácil. Parabenizo vossa excelência pela iniciativa. É um 

exemplo que deve ser seguido pela sociedade. Uma família bem estruturada é muito 

importante nos dias atuais. Que muitos anos de vida conjugal sejam concretizados. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também se 

congratula para com a família. Parabéns. Digo pessoalmente que essa situação nos trás uma 

sensação positiva. Digo isso porque no sábado passarei para time dos casados. Parabéns.” 

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



05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00127/2017.- Voto de Congratulação com o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, eleito 

recentemente presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Essa congratulação se dá 

principalmente pelos problemas que os municípios vêm enfrentando. A união entre os 

municípios é uma batalha que deve ser muito bem gerida. O Jonas vem lutando para uma 

melhor distribuição do ISS e ICMS para os municípios. Ele também vem discutindo sobre a 

judicialização da Saúde e Educação. Os prefeitos, gestores e vereadores, de forma geral, 

devem se unir. Por esse motivo essa congratulação junto ao prefeito e a todos os demais 

prefeitos independente de cunho político.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMINIO NICOLAI: “Fiquei muito feliz em ver essa situação. O Jonas é um amigo 

pessoal. Estive no PSB por quase 15 anos. Ele foi um companheiro que nunca me deixou na 

mão. Conheço seus assessores de gabinete. Campinas não aparece com notícias ruins. O 

Jonas deve possuir 44 anos de idade. Ele é muito jovem. É um político importante. Ele vai 

galgar enormes patamares na política de nosso país. O Jonas vai conseguir fazer muitas 

coisas boas para a nossa região. Acho que vai ser um bom momento para conversarmos. 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00128/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria do Lar São 

Vicente de Paulo, pela brilhante realização do leilão beneficente. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. Luan Rostirolla. Dirceu de Oliveira. Mino Nicolai A seguir, pela ordem, o vereador 

Dirceu de Oliveira manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00129/2017.- Requer, 

nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação da Secretária Municipal de 

Saúde e do coordenador médico do SAMU, para esclarecer à edilidade acerca da regulação 

do telefone 192. 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00130/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, 

solicitando informações sobre a reforma da UBS do Pé no Chão. Autoria. Beth Manoel. 

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

05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00131/2017.- Voto de Congratulação com os integrantes da Comissão Organizadora da 

Festa de São José, extensivo aos moradores de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00132/2017.- Voto de Congratulação com a comunidade católica do 

Tanquinho, pela realização da festa em Louvor à Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00133/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Carlos 

Franco, o Chicão, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços 



prestados à municipalidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 04 de 

Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00134/2017.- Voto de Congratulação com os integrantes da Defesa Civil, Patrulha 

Ambiental e voluntários pelo empenho nas buscas pela aeronave acidentada em nosso 

município recentemente. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 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 04 de 

Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 

00166/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a criação de uma Secretaria ou 

Coordenadoria Municipal da Mulher. Autoria. Professora Marisol. Beth Manoel 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 

00167/2017.- Sugere implantação de sistema de iluminação de segurança no Viaduto 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 29º) Indicação nº. 00168/2017.- Sugere reforma do ponto de ônibus central da 

Praça Bernardino de Campos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00169/2017.- Sugere revitalização da 

Praça Ricardo Passarella, no Jd. Guarujá. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 00170/2017.- Sugere serviço 

de ajardinamento em rotatória localizada entre a Rua Laudelino Pires de Monteiro e Av. 

João Brandão Júnior, Jd. Camboriú. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00171/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, execução de reforma no telhado do pátio da Emeb "Prof. João Simões, na Vila 

Boa Esperança. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 00172/2017.- Sugere execução de 

reforma na parte elétrica da Escola Municipal "Joaquim Vieira", em Eleutério. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00173/2017.- Sugere construção de rampa de acesso para cadeirantes na 

Escola Municipal "Joaquim Vieira", em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 

04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 

00174/2017.- Sugere reparos no sistema elétrico da praça central de Eleutério. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) 

Indicação nº. 00175/2017.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na 



Rua Paulo Afonso Pereira Ulbricht. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00176/2017.- Sugere 

construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Nhambiquara de Tupã. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) 

Indicação nº. 00177/2017.- Sugere roçagem e limpeza dos jardins da Emeb "Dr. Marco 

Antônio Libano dos Santos", no Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00178/2017.- Sugere 

serviços de roçagem e limpeza de galerias na estrada rural do Terrazan, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio 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: 40º) Educandário Nossa Senhora 

Aparecida; Oficio nº 222/2017: Relatório circunstanciado trimestral, Recurso Municipal e 

Listagem de Usuários. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Educandário Nossa 

Senhora Aparecida; Oficio nº 223/2017: Relatório circunstanciado trimestral. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Educandário Nossa Senhora Aparecida; 

Oficio nº 224/2017: Relatório circunstanciado trimestral. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 43º) Educandário Nossa Senhora Aparecida; Oficio nº 225/2017: Relatório 

circunstanciado trimestral. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Educandário Nossa 

Senhora Aparecida; Oficio nº 227/2017: Relatório circunstanciado trimestral. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Educandário Nossa Senhora Aparecida; 

Oficio nº 228/2017: Relatório circunstanciado trimestral. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 46º) Conselho Regional de Odontologia de São Paulo: Convite para a posse 

dos Conselheiros eleitos para o Biênio 2017/2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 

minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 

após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 00128/2017.- Voto de 

Congratulação com a diretoria do Lar São Vicente de Paulo, pela brilhante realização do 

leilão beneficente. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Luan Rostirolla. Dirceu de Oliveira. 

Mino Nicolai. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir a esta tribuna para falar a respeito do trabalho 

do pessoal do Asilo São Vicente. Os trabalhos iniciaram na manhã de sexta feira. Quero 

deixar um abraço ao meu companheiro Flávio Anísio Pavinato por estar à frente do asilo. E 



uma pessoa que se dedica muito. O Flávio trabalha muito e faz festas para os velhinhos. 

Quando ele faz, faz bem feito. É uma pessoa muito digna. Convivi com o Flávio nesta 

Casa. É uma pena perdermos o Flávio na Promoção Social. Ele sempre se dedicou nesse 

setor. Ele se dedica 24 por dia em seu trabalho. Parabéns. Quero deixar o meu abraço ao 

pessoal da diretoria. Também queria deixar o meu abraço ao Paulo Sabadini. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 128/2017. Aprovado por unanimidade. 

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

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

Requerimento nº 00129/2017.- Requer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, 

a convocação da Secretária Municipal de Saúde e do coordenador médico do SAMU, para 

esclarecer à edilidade acerca da regulação do telefone 192. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

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

DOS SANTOS ROSTIROLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) 

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

00133/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Carlos Franco, o Chicão, pela 

conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Companheiro por 20 anos nesta Casa, o Chicão sempre 

nos ajudou. Não sabemos tudo o que ocorre nesta Casa. Geralmente quem nos ensina são os 

funcionários desta Casa. O Paulinho, o Chicão, o Germano, o Ronaldo e o Tuia sempre me 

ajudaram. Quero parabenizar o Chicão pela merecida aposentadoria. Grande companheiro e 

parceiro. Que Deus lhe dê muita Saúde. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Como disse o Dirceu, digo que 

também não poderia deixar de vir a esta tribuna para agradecer o Chicão. O André, o 

Paulinho, o Osmar, o Rodrigo que também esteve aqui, o Elias, a Fátima, a Edna, entre 

tantos outros que estiveram nesta Casa, deixo o meu muito obrigado. Trabalhamos com 

pessoas maravilhosas. Aprendemos a conviver e passa a ser um grande tempo de nossas 

vidas. O Chicão representa todos os funcionários desta Casa. Eles estão em um lugar onde 

existe uma enorme dificuldade. A pressão política que existiu em tempos passados foi 

enorme. Quando havia 17 vereadores, os funcionários foram heróis para poder levar essa 

situação à frente. Deixo os meus parabéns a todos os funcionários, em especial ao Chicão. 

Parabéns pela aposentadoria. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Também quero 

cumprimentar a nossa companheira Maísa. Ela é defensora de nossos animais. Não poderia 

deixar de vir aqui para parabenizar. Não sabia que era o Chicão desta Casa. Que pena que 

não de tempo de sugar os benefícios de seu trabalho. A Tânia, esposa dele, me disse para 

colar nele pelo fato de que ele sabe muita coisa. Agradeço o Chicão pela atenção dada a 

todos os vereadores. Existe uma equipe dando suporte e assessoria. Agradeço a todos os 

funcionários em nome do Chicão. Que possamos também chegar à fase de nossas 

aposentadorias. É uma vitória. Ficam registrados os meus parabéns. Obrigada.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Boa noite a 

todos. Conheço o Chicão há muito tempo. Ele conhecia o meu avô. O Chicão está aqui há 

muito tempo. Ele presenciou a passagem de meu avô, assim como também a minha 



passagem por esta Casa. Trabalhei 4 meses com o Chicão. Quando chegamos aqui temos 

aquele sentimento gostoso. Quando entramos nesta Casa somos recebidos pelas 

funcionárias Fátima, Karen e Edna. Abrimos a porta e damos de cara com o Beto. Depois 

um pouco mais à frente encontramos o nosso amigo Elias. Antes encontrávamos o Chicão 

junto ao nosso amigo Thiago. Após o Elias encontramos o Paulinho e o André. Por fim, 

encontramos o Osmar. Acho que o grande recado que Chicão nos deixou é vocês. É gostoso 

vir a esta Câmara para conversar e trocar ideias. Parabéns pela aposentadoria. Tenho 

certeza que deixou um grande legado como diretor. Parabenizo todos os funcionários desta 

Casa. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 133/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Acho que é importante ressaltarmos o apoio de todos os funcionários desta Casa. É muito 

importante esse apoio. Deixo meus parabéns ao Chicão pela merecida aposentadoria. 

Sabemos do valor dos funcionários desta Casa. Foi uma enorme jornada de trabalho junto 

ao Poder Legislativo. Ele findou esse processo com muita saúde e alegria. Parabéns. Que 

Deus o abençoe nessa nova jornada da vida. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Parabenizo o Chicão novamente. 

Também queria agradecer o Zalberto. Ele também faz parte do time da Câmara. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Parabenizo 

o Chicão. Bem na minha posse fui surpreendido com essa notícia. Ele prestou muitos 

serviços junto a população itapirense. Conheço ele há muito tempo. Ele é amigo de minha 

família. Agradeço a todos os funcionários da Casa pela receptividade. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Em minha justificativa, 

presidente, agradeço o Chicão pelo apoio disponibilizado a minha pessoa. O Zalberto disse 

que o Chicão está nos ouvindo. Gostaria de solicitar uma salva de palmas para o Chicão. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO: 

“Quero agradecer o pessoal da Câmara, em especial o time de funcionários. Apesar do 

pouco tempo de convivência junto ao Chicão, ele sempre esclareceu as minhas dúvidas 

nesta Casa. Agradeço a Fátima, a Karen, a Edna, o nosso fotógrafo Zalberto, o Beto, o 

Paulinho, o André, o Thiago, o Osmar e o Elias. Muito obrigado por me acolher. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Quero fazer de minhas palavras, as palavras do Mino. Você falou tudo. Cada 

funcionário mora dentro de meu coração. Conheço o Chicão desde criança. Ele era um 

rapaz muito bonito. Tenho admiração por cada funcionário. Parabéns e que Deus abençoe.” 

A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência sabendo que o Chico está nos 

ouvindo não pode deixar de parabenizá-lo. Esta Casa sempre estará aberta para ele. Fará 

muita falta. Tive a oportunidade de conversar muito com o Chico. Ele tem muita saúde e 

inteligência. Graças ao seu bom trabalho ele foi aposentado. Que ele possa aproveitar o que 

a vida lhe trouxe de melhor. Parabéns. Esta Casa, com seus funcionários, funciona como 

um único organismo. Apesar da saída de um ente, todos os vereadores quiseram e fizeram 

homenagem a todos os funcionários. Isso mostra o quão é grande o trabalho de todos. 

Chico, você vai fazer muita falta.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00134/2017.- Voto de 



Congratulação com os integrantes da Defesa Civil, Patrulha Ambiental e voluntários pelo 

empenho nas buscas pela aeronave acidentada em nosso município recentemente. Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Maio 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.  


