
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 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, 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Queria agradecer a presença 

de todos nesta Casa. Quero falar que ontem fomos até Brasília... Muitas pessoas são contra 

a reforma da previdência. A aposentadoria de muitas pessoas está em risco. Anunciada por 

Temer a propaganda como necessária para que no futuro as aposentadorias sejam 

garantidas, a reforma da previdência é um atentado a todos os trabalhadores da ativa com 

ou sem carteira assinada. Ao elevar e vincular a idade mínima de 65 anos de idade com 

mais de 20 anos de contribuição, tanto para homens como para mulheres, na prática o 

governo quer que os trabalhadores se conformem em nunca receber o valor integral das 

aposentadorias e uma das consequências imediatas da reforma, se aprovada nos termos 

estabelecidos, é a fuga em massa dos trabalhadores do mercado formal de trabalho. No 

cenário o desemprego aumenta dia após dia e uma ferramenta neoliberal promove os 

índices de crescimento econômico do país à custa do empobrecimento e redução do 

consumo da população. A reforma da previdência está tramitando via proposta de emenda a 

Constituição, PEC 287, e as centrais sindicais estão unidas realizando atos desde lutas e 

mobilização em Brasília para pressionar as mudanças que estão sendo impostas. PEC do 

fim do mundo: A PEC 241 foi aprovada no Congresso e sancionada por Temer no final de 

2016, sendo ao apagar das luzes para a infraestrutura pública do país. O teto dos gastos 

reduz drasticamente o orçamento por 20 anos para ações das áreas da Saúde, Educação e 

Segurança, além de vincular a prestação de contas de Estados e Municípios aos reajustes 

salariais dos servidores públicos. Esse foi o primeiro dos retrocessos emplacados por Temer 

e por seu Congresso que não representa os anseios da população brasileira. Foi um enorme 

sofrimento em Brasília. Fomos até o Planalto e presenciamos cerca de 350 mil pessoas. 

Fomos recebidos pelos policiais com balas de borracha e bombas. O pior de tudo é que 

estamos fazendo um trabalho para o pessoal que está nos atacando. Recebemos algumas 

informações que essas pessoas formam grupos para nos atacar. Falaram que fomos até lá 

para fazer vandalismo. Espero que a imprensa brasileira não acredite nisso. Queria 

agradecer o posicionamento do Luan nesta Casa. Obrigada pela sua atuação. Queria 

lembrar que o pessoal da Morada Nova continua reclamando e dizendo que tudo está 

parado. Queria ver se isso realmente procede. A reclamação das ambulâncias ainda 

continua. Peço para que o pessoal reveja a situação. O pessoal da Saúde ainda está 

descontente com as horas extras e a falta de funcionários. Alguns de nossos colegas estão 

em desvio de função. Eles deveriam estar trabalhando no Hospital. Obrigada.” A seguir, faz 

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



Venho a esta tribuna para falar que a nossa cidade, em meio de tantas notícias ruins que 

seguem nosso país, recebeu a notícia que o Dr. Ogari Pacheco está entre os 6 mais 

influentes do país na área da Saúde. Tem um requerimento correndo nesta Casa de autoria 

do Dr. Rafael, cujo todos os vereadores vão assinar. É um requerimento de congratulação, 

pois o Dr. Pacheco leva Itapira mais além. Ele leva o nome de nossa cidade e de sua 

empresa. É uma situação que está na contramão onde o país vive atualmente. Vivemos em 

um país com total descrédito moral e econômico. Devemos reconhecer e valorizar o 

trabalho do Dr. Ogari Pacheco. Diante dessa questão, digo que o Dr. Pacheco representa 

uma enorme empresa de nosso município. De janeiro a abril de 2017 Itapira passou com 

saldo positivo no quesito de geração de empregos. Temos falhas na Prefeitura, mas as 

coisas boas estão ocorrendo. A geração de empregos é algo que me deixa muito feliz. É 

algo que o nosso Executivo nunca deixou de lutar. Itapira está muito à frente em 

comparação a outros municípios. O nosso prefeito tem que continuar incentivando e 

buscando novas empresas. Na última semana pude estar viajando até Santa Rita de Caldas. 

Estive junto ao pessoal que realiza a romaria há 6 anos. Como estamos no meio político, 

além de acompanhar a romaria, passamos a observar a cidade. Analisamos o que outros 

municípios têm de bom para tentar agregar em nossa cidade. Os organizadores estão de 

parabéns. A questão da Morada Nova, digo que estive em contato com o Tiago nessa 

semana. Ele estava marcando uma nova reunião com o Jeferson para manter e pontuar essa 

parte social que pertence a Prefeitura de Itapira. Tenho certeza que o andamento vem 

acontecendo por parte da Prefeitura. Vamos continuar cobrando a Riwenda. Boa noite a 

todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Presidente, gostaria de pedir permissão para fazer uma 

pequena homenagem. Se existe uma qualidade de minha pessoa, digo que é a gratidão. 

Queria cumprimentar todas as pessoas presentes nesta Casa. Como a minha colega esteve 

em Brasília e não pude acompanha-la, digo que fiquei torcendo por você. Todos vocês 

sabem que foi feita uma moção de repúdio contra o Presidente Temer. A única reforma que 

deve ser feita é a reforma política. Esses ladrões, safados e bandidos devem estar na cadeia 

e não tirar o direito do trabalhador que levanta de madrugada e retorna a noite. Infelizmente 

algumas pessoas acham que tudo está uma maravilha. Não. Agora que o Brasil vai começar 

a caminhar. Agora é a hora de vermos a boa política. Deve ficar quem realmente pensa no 

coletivo e trabalha em equipe. Estou entrando com um requerimento e peço a colaboração 

de todos os companheiros. Peço para que assinem embaixo. Seria sobre o plano de 

manutenção da Secretaria de Educação. Gente, não tem como vir até a esta tribuna e não 

falar do que está acontecendo. As escolas estão sem portas, bebedouros estão fechados e 

não existe manutenção. Chove mais dentro do que fora. Esses problemas não são de hoje. 

Na legislatura passada o vereador Marquinhos acompanhou o Sr. Prefeito, mas nada 

aconteceu. A iluminação de alguns setores está precária. Está na hora de começarmos a 

cobrar. Onde está o dinheiro? Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador o Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Não estava querendo falar, mas a Marisol 

me deu uma luz. Estou com um documento do prefeito. O problema, vereadora, é verba. 

Sabemos que existe problema. Devemos analisar a situação de nosso país. Vai ficar pior 

porque infelizmente o nosso presidente caiu em uma arapuca. Pararam de falar do Lula e 

agora somente falam do Temer. Isso aconteceu na Argentina. O país estava começando a 



caminhar. É muito roubo. Hoje em dia não se fala em 100 mil ou 200 mil. Hoje falam em 

milhões. Sabem quanto o Palocci tem aplicado nos Estados Unidos? Um bilhão e 200 

milhões. Onde ele conseguiu arrumar isso? Ele foi prefeito de Ribeirão Preto e depois 

Ministro. Tenho aqui algumas informações sobre escolas: José Mendonça Bezerra Filho, 

Professora Maria Luiza Cruz Coelho, Professora Maria de Lurdes Trani Bellini, Professora 

Izaura da Silva Vieira, Heitor Soares, Professora Gilmary Ulbrich, Professor Marcos 

Antonio Libano, Professor Virgolino de Oliveira, dentre outras. O total disso tudo passa de 

3 milhões. Essa verba foi solicitada. Pode ser que essa verba não venha devido ao problema 

do país... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: Essa verba foi 

solicitada em Maio para o Ministro da Educação. Com toda essa crise política que o país 

vive, digo que certamente algumas demandas serão barradas. Acredito que haverá a troca 

de Ministros. Torcemos para que isso não aconteça. O nosso Ministro deve nos atender. 

Querendo ou não o nosso país vive uma incógnita. O pedido foi feito. Vamos continuar 

pedindo recursos... Continuando o orador: Caso a verba for liberada, acredito que muitos 

problemas serão sanados. Em vez de vocês irem até Brasília para se manifestar, digo para 

irem conversar com seus deputados federais. Façam o que o prefeito fez. E fácil vir aqui e 

criticar. Já conversei com a Secretária de Educação sobre algumas situações... Aparte 

concedido a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Fiz várias indicações. A 

creche em que estava trabalhando ficou alagada. Foi o maior transtorno. Obrigada.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Venho a esta tribuna para falar sobre um caso que veio à tona no último final de 

semana. É sobre um decreto da presidente do Fundo de Previdência dos Servidores 

Municipais onde devemos nos ater em relação a isso. É um caso grave e talvez um dos 

maiores imbróglios dessa administração. A presidente do Fundo também era Secretária de 

Governo. Isso envolve o Governo Municipal. Na condição de Secretária e na condição de 

presidente do Fundo temos que nos ater. O fato de uma pessoa falecida receber 

aposentadoria pelo Fundo e o mesmo fazer parcelamento com a Prefeitura com aval da 

Câmara, digo que merece algumas considerações. Parece-me que a presidente do Fundo vai 

se manifestar amanhã. Gostaria que ela lesse atentamente e falasse para a população, 

principalmente para os servidores ativos e inativos sobre o Decreto nº41, de 07 de abril de 

2016, assinado pelo prefeito Paganini e pela senhora Estercita Rogatto. Era com relação ao 

senso dos servidores ativos, inativos e pensionistas. É inadmissível uma pessoa ter falecido 

em janeiro de 2016... Todos os servidores sabem e foram convocados para fazer o senso. 

Algumas perguntas pertinentes nesse momento: Poderia, de janeiro até maio, alguma coisa 

estar acontecendo? Poderia, mas deveria vir a público. Somente agora a presidente do 

Fundo baixou um decreto retroativo. Gostaria que ela lesse o artigo 9º, parágrafo 1º. Falava 

que os servidores que não fossem ao senso ficariam com o seu recebimento bloqueado. 

Então, quem estava recebendo certamente não foi bloqueado pelo Fundo. Vamos mais à 

frente. Após 6 meses de bloqueio, caso realmente tivessem bloqueado, seria cancelado. 

Então, ela deveria ter visto isso em dezembro de 2016. O Fundo tem órgão interno, pessoal 

que cuida da parte de contabilidade e tem uma presidente. Ela tem que falar isso para todos. 

O decreto foi assinado pelo prefeito e pela Secretária de Governo que também é presidente 

do Fundo. É inadmissível o Fundo estar na situação que está e o desvio, ou melhor, roubo... 

Alguém sendo conivente com isso. Gostaríamos que as punições fossem aplicadas e que a 



ex-secretária e presidente do Fundo se manifestasse diante desse Decreto que o prefeito fez. 

Para que serviu o senso? Todos os funcionários foram lá. Foram os funcionários da 

Câmara, os aposentados e pensionistas. Quem assinou para essa pessoa falecida? Por que 

não foi bloqueado? O morto não foi fazer o senso. Ou tiraram ele do cemitério onde ele 

descansa para fazer o senso. Caso tivesse algum beneficiário, digo que o mesmo deveria ser 

notificado para se manifestar. Cria-se uma nuvem em relação ao assunto. Acredito que vai 

chegar a um ponto onde vai faltar dinheiro para pagar os aposentados. Os aposentados que 

abram os olhos porque o Fundo é um saco sem fundo. Ela fazer um Decreto retroativo, digo 

que ela se incrimina no próprio decreto. É um absurdo. Vamos ouvir o que ela vai dizer. 

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

“Boa noite a todos. Queria saudar a presença de todos. Os assuntos que me trazem a esta 

tribuna estão relacionados a mais uma conquista de verba. Ela foi solicitada em Brasília. 

Estive lá no ano passado, juntamente com o prefeito, para solicitar 400 mil direcionados 

para uma parte de recapeamento asfáltico. Essa conquista foi possível através do deputado 

Carlos Sampaio. As ruas serão elencadas para receber tal melhoria. Será realizado todo 

trâmite legal para que isso aconteça. Queria dizer que elaborei um requerimento com 

referência a empresa Fenix. Esse pedido partiu dos moradores do bairro dos Prados. Ela 

deve voltar a fazer o itinerário naquele local. É uma reivindicação daqueles cidadãos. 

Também gostaria de falar que nessa semana faleceu o Sr. Osvaldo Fausto Greco. É uma 

pessoa que trabalhou por anos na Delegacia de Polícia como escrivão. Após sua 

aposentadoria advogou em prol a algumas entidades assistenciais. O Fausto foi casado com 

a Iris. Ele é pai do Fausto Greco Filho. Ele sempre trabalhou em prol dos menos 

favorecidos. Hoje ele se encontra junto a Deus. Uma saudação que gostaria de fazer está 

direcionada a Sra. Olga. Ela completou 101 anos de vida. É uma pessoa digna de receber 

essa homenagem. Ela sempre dedicou seu trabalho aos pobres. Segue a doutrina espírita. 

Deixo um grande abraço para a tia Olga. Agradeço os ensinamentos que ela me passou. 

Parabéns. Tivemos uma reunião junto ao prefeito e os responsáveis pelo setor de 

engenharia e planejamento. Discutimos sobre a reforma da cozinha da APAE. São recursos 

muito importantes. Carlos Sampaio recebeu os votos dessa cidade e está nos ajudando. 

Vários setores estão sendo comtemplados. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria agradecer o 

Alexandre, grande companheiro de campanha. Com certeza os votos dele nos trouxeram até 

aqui. Obrigado. Queria, presidente, dizer sobre as prestações de contas do Toninho Bellini. 

Quando comentei sobre as contas de 2011 o senhor disse que continuaria. Agora veio as de 

2010 e algumas pessoas comentaram que vossa excelência não estava presente. Como você 

está presente, queria dizer mais uma vez para termos certeza sobre o que acontece sobre a 

política. O Toninho Bellini teve 8 contas aprovadas com ressalvas. Elas foram rejeitadas 

pela Câmara Municipal e o Ministério Público fez retornar a situação. O Barros Munhoz 

teve 5 contas rejeitadas, mas foram aprovadas pela Câmara Municipal. Isso é o fim do 

mundo. É a contramão da história. Como o presidente citou que meu irmão poderia ter feito 

alguma coisa irregular, digo que o Toninho Bellini provou que em 8 anos ele foi limpo e 

honesto em uma política de gente desonesta. Para mim é um grande orgulho ser irmão do 

Toninho Bellini. Pessoas desonestas citaram coisas absurdas. Queria parabenizar os 

vereadores pelas verbas conquistadas. Disse que o Barros Munhoz tem uma língua tão 



grande que ele fala em milhões como se fala em tostões. Estamos vendo no Brasil 30 

bilhões ou trilhões de dólares. O que esses caras roubaram em 8 anos... Todos viram que 

não é somente um partido. Estão juntos e misturados. Saiu no jornal que o Deputado Barros 

Munhoz vai trazer 10 milhões para a mobilidade urbana. Quem vai investigar onde está? 

No jornal é maravilhoso. Cadê os 10 milhões? Agora estão dizendo sobre escolas... Aparte 

concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Quero perguntar para os 

vereadores se algum de vocês perdoaria uma dívida de 1,8 milhões. Não aceito vereador 

dizer que falta verba para manutenção... Continuando o orador: Esse 1,8 milhões é da 

Cristina. Essa dívida foi perdoada. Acredito que ninguém perdoaria. Existe até defunto 

recebendo dinheiro em nossa cidade. Não vai sobrar dinheiro para os vivos e muito menos 

para as escolas. 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. 2º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 18 de Maio de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

referente ao mês de abril/2017. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos 

Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 007/2017.- Em que 

o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e dá 

outras providências. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e 

a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões 

e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 

008/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera o § 2º do artigo 66 da Lei Complementar 4.877/2012. 

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

25 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. 6º) Projeto 

de Lei nº. 0026/2017.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui no âmbito do Município de Itapira o movimento 

"MAIO AMARELO", para conscientizar aos motoristas, pedestres e ciclistas sobre a 

segurança no trânsito. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 0027/2017.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o horário de funcionamento do 

comércio e atividades de prestação de serviços no Município de Itapira e dá outras 



providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) Parecer de nº 43/2017- Ao Projeto 

de Lei Complementar nº 03/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2017, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, "Aumenta número de cargo no quadro de Pessoal do 

Magistério Municipal de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre a matéria, 

opina pelo ADIAMENTO da propositura por 15 dias, para melhores estudos. É este o 

parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Parecer de nº 44/2017.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 07/2017.- 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 Complementar nº 07/2017, de autoria da Mesa da Câmara, 

que "Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e 

dá outras providências", acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à propositura, eis 

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

tramitação. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente 

as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 

íntegra. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2017.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Aparecido Roberto Vieira, mais conhecido como Mineiro. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio Marangoni Neto manifesta interesse 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Alves dos Santos, mais conhecido como Tininho. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Flávio Aparecido Secchinatto. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0072/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Fausto Greco. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Sem sombras de dúvidas todos tiveram a sua importância para 

Itapira, mas não poderia deixar de comentar sobre o Mineiro. Era uma pessoa maravilhosa e 

encantadora. Quando uma pessoa é do bem e passa uma vida construindo o bem, digo que 

muitas pessoas sentem falta. Muitas pessoas marcaram presença em seu velório. Isso 



mostra a humildade e a simplicidade do Mineiro. Ele era muito querido pelo povo de 

Itapira. Às vezes pessoas importantes e com nome político não terão a mesma tratativa no 

momento do velório. Não é qualquer pessoa que leva tantos itapirenses ao velório em um 

domingo chuvoso no período da tarde. Para resumir deixo um grande abraço para a família 

do Mineiro.” A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 

77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede 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. 00161/2017.- Voto de Congratulação 

com o médico e empresário Dr. Ogari de Castro Pacheco, reconhecido pelo Prêmio 100 

Mais Influentes da Saúde. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00162/2017.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes da 6ª Romaria Ciclística à Santa Rita 

de Caldas (MG). Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos 

Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00163/2017.- Voto de 

Congratulação com o Padre Bruno Pereira Gandolphi, comissão organizadora, fiéis e 

participantes da Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia. Autoria. Luan Rostirolla. 

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

25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 

00164/2017.- Voto de Congratulação com a direção da Fatec "Ogari de Castro Pacheco", na 

pessoa do diretor Prof. Paulo Fernando Balbieri, pelo sucesso na realização de mais uma 

edição do projeto "Fatec de Portas Abertas". Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00165/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Elenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de maio. Autoria. Professora Marisol. A seguir, 

pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00166/2017.- Voto de Congratulação com o Major Ricardo Augusto de 

Mello Araújo, pela conquista da patente de Coronel da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, ocorrida no dia 24 de maio. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00167/2017.- 

Requer a convocação do Diretor de Odontologia da Secretaria Municipal da Saúde, para 

prestar esclarecimentos a esta edilidade sobre a aplicação de recursos no setor de 

Odontologia e Prótese. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: SUSPENSA A 

TRAMITAÇÃO DE ACORDO COM O ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2017. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 00168/2017.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de 

Educação, solicitando informações quanto a existência de um plano de manutenção e 

melhorias em creches e escolas municipais. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00169/2017.- 

Requer nos termos e prazo estabelecidos pela LOMI, oficiar a Secretaria Municipal de 

Governo, para que preste esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei Municipal nº 

5548/16. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00170/2017.- Requer 

oficiar a Presidente do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, para que esclareça 

os motivos de não ter cobrado o Executivo quanto ao não cumprimento da Lei Municipal nº 

5548/16. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Aprovamos uma lei de número 5.548 do dia 24 de 

novembro de 2016 e apresentei uma emenda para esse projeto falando no artigo 5º que 

obriga o Poder Executivo a enviar mensalmente para a Câmara Municipal relatório 

analítico da execução financeira e orçamentária dos parcelamentos em aberto com seus 

devidos pagamentos, aportes financeiros juntamente com os comprovantes de pagamentos 

das obrigações previdenciárias patronais mensais. Então, essa emenda foi aprovada por 

unanimidade pelos dez vereadores da época. Infelizmente até a data de hoje nenhum 

relatório do Fundo ou da Prefeitura... Talvez nesses relatórios tenha esse absurdo de morto 

recebendo na Prefeitura. Com a aprovação unânime dessa Casa, acredito que devemos 

cobrar isso. Devemos cobrar do Fundo e da Prefeitura. Vergonhosamente era a mesma 

pessoa. Defendia o Executivo ao mesmo tempo em que deveria fiscalizar o Fundo. 

Fiscaliza o Fundo e deveria cobrar a lei perante a municipalidade. Espero que a Estercita 

fale isso amanhã na entrevista que a mesma dará junto a imprensa. Isso aqui é grave. Afeta 

o prefeito, Secretaria de Governo e, principalmente, o Fundo Municipal. A lei não está 

sendo cumprida.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Em relação a esse requerimento observamos a gravidade do caso. Estamos diante 

de um dos maiores absurdos do Fundo Municipal. Talvez estamos diante de uma das 

maiores recusas de envio de documentos para esta Casa de Leis. É obrigação por lei. 

Infelizmente devemos cobrar via requerimento uma coisa que já deveria estar nos anais 

desta Casa. Improbidade administrativa e talvez forjamento de contas. Cabe a nós cobrar 

essa situação. Como servidores municipais queremos que o Fundo seja um órgão 

transparente e justo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Com certeza, faço das minhas palavras, as suas. Como 

funcionária e vereadora não posso admitir essa situação. Se existe coisa errada, acredito que 

deve aparecer. É dinheiro do funcionário e do Fundo de Pensão. Isso deve ser 

regulamentado. Foi votado, mas não apareceu nenhuma documentação. É um verdadeiro 

absurdo. Isso não pode acontecer. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Lembro-me que no passado deveria acontecer estudos 

sobre o Fundo Municipal. Foi feito um acordo onde havia uma dívida de 2 milhões de reais. 

Esse fato de não aparecer esses balancetes, digo que é muito grave. Isso deveria ser 

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

MANOEL: “Como aposentada exijo que seja esclarecida essa situação. Tudo que é feito as 

claras, ninguém tem problema em mostrar. Estou atenta as informações. Vários pedidos de 



minha autoria não foram atendidos. Espero que a Estercita seja bem clara em suas 

informações. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Queria esclarecer a 

situação. Existiu uma conversa e todos aprovaram por unanimidade. A presidente do Fundo 

foi eleita pelos funcionários. Acredito que todos vão receber seus esclarecimentos. As 

explicações vão ser encaminhadas a esta Casa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00171/2017.- 

Congratulação com o padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade católica, pela 

brilhante realização da Festa de São Benedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00172/2017.- Voto de Congratulação com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, 

pela brilhante programação religiosa e festiva da Festa de São Benedito. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00173/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Olga Passini Brandão, 

pelo transcurso do seu 101º aniversário de nascimento, celebrado dia 06 de maio. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00174/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Augusto Eriberto Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 18 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00175/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Odete Ricciluca Bizinelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00176/2017.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Benjamim Hermenegildo, pelo transcurso de seu 87º 

aniversário de nascimento, celebrado no dia 22 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00177/2017.- Voto de Congratulação com o Dr. Antônio Fidelis Guil, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados na da saúde em nosso município. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00178/2017.- Requer a nomeação e formação de uma 

Comissão Especial de Investigação (CEI) nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar 

irregularidades no Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00179/2017.- Requer oficiar Secretário de Defesa Social e comando da 

Guarda Civil Municipal, para que se intensifique a ronda na Etec "João Maria Stevanatto" 



no horário noturno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00180/2017.- Requer oficiar o 

comando da Polícia Militar do Interior, para que se intensifique a ronda escolar na Escola 

Estadual "Benedito Flores de Azevedo". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00181/2017.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações a Casa de Leis, quanto à 

instalação de placas denominativas em ruas, bairros e estradas rurais do município. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00182/2017.- Oficiar à direção da Viação Fenix, para 

que restabeleça o antigo itinerário do ônibus que atende a região dos Prados, passando pelo 

Cais "Irmã Angélica", na Penha do rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00183/2017.- Voto de Congratulação com o Conseg pela posse da nova diretoria, na pessoa 

do presidente José Bernardes, extensivo ainda aos demais integrantes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00196/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a realização de 

obras e melhorias no Cemitério da Paz. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00197/2017.- Sugere 

instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Av. Mário Covas, próximo ao 

trevo de acesso ao bairro José Tonolli. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00198/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, que determine a manutenção do bebedouro dos alunos e instalação de portas nos 

sanitários da EMEB "Dr. Marco Antônio Libano dos Santos". Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 

00199/2017.- Sugere estudos junto aos órgãos competentes, objetivando a criação e 

instalação de um Ponto de Taxi na Praça "Virgílio de Oliveira, bairro Istor Luppi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00200/2017.- Sugere que os banheiros públicos da Praça Bernardino de 

Campos permaneçam abertos diariamente até às 22h00. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

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: 

42º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM031779/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 



Educação no valor de R$ 76.587,20. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM040596/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 18.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM040595/2017: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 258.972,66. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Câmara 

Municipal de São João da Boa Vista: Cópia da Moção de nº 16/2017. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 46º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Entrega do Título de 

Cidadania Guaçuana ao Sr. Daniel Aparecido da Silva. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 47º) SAAE Itapira: Segunda Edição do Projeto Limpo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 48º) Rotaract Itapira: Realização da 1ª Edição da Feira Profissões 

na Cidade de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) FMAP Itapira: Ref. 

Esclarecimentos Caso Antonio Medeiros. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Resposta ao Requerimento nº 106/2017. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 51º) Prefeitura Municipal de Itapira: Resposta ao Requerimento nº 

111/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira: 

Resposta aos Requerimentos nºs 91, 92 e 105/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 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 primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2017.- Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos 

servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 07/2017. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla 

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

seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 07/2017. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento Voto de Pesar nº 

0069/2017.- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Roberto Vieira, mais 

conhecido como Mineiro. Autoria. . A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. O Mineiro era uma pessoa muito 

bacana e estava sempre sorrindo. Ele é um exemplo a ser seguido. Que Deus o receba de 

braços abertos. Deixo registrado os meus sentimentos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

todos. Fiquei muito triste quando recebi a informação de que o Mineiro havia falecido. O 

Mineiro era uma pessoa maravilhosa e encantadora. Ele sempre estava alegre e sorridente. 

Deixo registrado os meus sentimentos a todos os familiares do Mineiro. Ele vai fazer falta. 

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

“Boa noite a todos. Também estive no velório de nosso amigo Mineiro. Era uma pessoa 

muito querida em nossa cidade. Conheço os seus familiares. Deixo registrado os meus 

sentimentos a todos os familiares. Era uma pessoa que sempre procurava ajudar o próximo. 

Ele vai fazer muita falta. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Não vou até a tribuna porque vou ser breve. Dizem que o 

Mineiro era o Milton Neves. A paixão dele pelo esporte era enorme. Com toda certeza ele 

vai fazer muita falta. Deixo registrado os meus sentimentos a todos os familiares. Que Deus 

o receba de braços abertos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 69/2017. 

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

OLIVEIRA: “O Mineiro foi um grande esportista em nossa cidade. Deixo registrado meus 

pêsames aos familiares do Mineiro.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Também não poderia deixar de registrar os meus sentimentos 

em relação ao Mineiro. Não vi o Mineiro jogar bola, mas me lembro quando meu avô 

frequentava seu bar. Tenho certeza que o Mineiro deixou grandes histórias. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Também gostaria 

de externar as condolências a família. Era uma pessoa sensata e muito boa. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também deixa registrado os 

sentimentos direcionados aos familiares do Mineiro. Quando a pessoa constrói uma vida 

boa, digo que a mesma recebe o apoio de todos. O Mineiro morou atrás da Rua José de 

Alencar. Frequentei muito a casa do Mineiro. É uma enorme perda. Obrigado.” 

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

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

Requerimento nº 00162/2017.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes da 6ª Romaria Ciclística à Santa Rita de Caldas (MG). Autoria: Luan 

Rostirolla. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DIRCEU DE OLIVEIRA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00165/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Elenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de maio. Autoria: Professora Marisol. A seguir, 

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



noite a todos. Falar da Dona Elenir, que coisa boa. Não fui aluna dela, mas tive o prazer de 

trabalhar ao lado dela na Secretaria de Educação de nossa cidade. Aprendi muito com essa 

mulher. Ela tem um enorme coração. Por esse motivo não poderia deixar de lembrar o 

aniversário da Dona Elenir. Quero deixar registrado os meus parabéns para essa pessoa 

maravilhosa. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “A Marisol me deu a oportunidade de falar sobre a Elenir. Fui aluno da Elenir 

no Júlio Mesquita. Ela era uma professora exemplar. Naquela época os professores eram 

respeitados como pai e mãe. Ela sempre elaborava peças de teatro. Nunca vou me esquecer 

disso. Queria deixar os meus parabéns. Que Deus lhe dê muitos anos de vida com muita 

saúde... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Hoje em dia muitos jovens 

vão à escola para brincar. Tive o prazer de conviver com o neto dela. Parabéns... 

Continuando orador: Quero parabenizar todos os professores de Itapira em nome da 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 165/2017. Aprovado por 

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

“Queria desejar muitas felicidades a professora Elenir. Ela foi minha professora de 

português. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Maio de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00169/2017.- 

Requer nos termos e prazo estabelecidos pela LOMI, oficiar a Secretaria Municipal de 

Governo, para que preste esclarecimentos sobre o não cumprimento da Lei Municipal nº 

5548/16. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

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

Requerimento nº 00178/2017.- Requer a nomeação e formação de uma Comissão Especial 

de Investigação (CEI) nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar irregularidades no 

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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 e seus colaboradores, internautas, os funcionários 

da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA.  


