
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de junho de 2017. Presidente: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome do 

Neno Tossini. Hoje vou falar sobre dois assuntos. Queria pedir o apoio de todos os 

vereadores. Não sei onde o nosso país vai parar. Queria registrar, senhor presidente, caso 

seja possível, um voto de repúdio direcionado àquela juíza que liberou o Sr. Roger 

Abdelmassih. Ele estuprou mais de 600 mulheres. Ele pegou 178 anos de cadeia. A juíza, 

depois de 2 anos de prisão, acabou liberando essa pessoa para morar em sua residência. 

Caso não começarmos a fazer os nossos votos de repúdio... Depois, Beth, gostaria de ver o 

nome da juíza. Caso ninguém assinar, digo que assinarei sozinho. Não é possível. Uma das 

vítimas disse o seguinte: “Existe diferença entre bandidos? Existe nível para bandido? Um, 

dois ou três? Porque se ele está doente, então quem está com tuberculose, aids ou outra 

doença grave também deve ser liberado.” A pessoa que tem uma fortuna e que consegue 

fugir para outro país, onde passou três anos no Chile, foi liberada por essa juíza. Vai acabar 

tudo em pizza. O nosso país continua sem rumo. Outro assunto está relacionado ao nosso 

presidente Temer. Ele disse na Noruega que o nosso país está saindo de uma grave crise. Os 

juízes que são favoráveis ao PT tentam cassar os integrantes do partido PSDB. Os que são 

favoráveis ao PSDB, dentre outros, tentam cassar outros partidos. É uma pouca vergonha 

generalizada. O que vamos fazer? Pasmem todos. Vocês viram o que será votado no 

Senado? Como é vetado o caixa 2 em campanha, digo que será votado a retirada de 3 

bilhões do orçamento da República para financiar campanha política para o próximo ano. 

Caso não fizermos um voto de repúdio para isso também vão dizer que político é tudo 

farinha do mesmo saco. Não gostaria que meu nome estivesse dentro desse saco. Acho que 

cabe mais um voto de repúdio. Itapira possui 70 mil habitantes. Não é grande, mas também 

não é um vilarejo. Caso a população não começar a se movimentar e não aceitar esse tipo 

de situação, digo que estaremos próximos do fim. Estamos com os dias contados. Muitas 

pessoas vão morrer de fome e de doenças. Não tem dinheiro e remédio para os hospitais de 

nosso país. Os caras roubaram muito dinheiro. Acredito que daria para comprar meio 

planeta em relação ao que levaram desse país nos últimos 10 anos. Deixo o meu pedido 

registrado. Peço o apoio de todos os vereadores. Esse dinheiro deve ser direcionado para os 

hospitais e creches de nosso país. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Primeiramente queria 

agradecer o Zé Maria por ter atendido os meus pedidos. Esses pedidos vieram da 

população. Muito obrigada. Queria falar que hoje pela manhã estive em Araras. Estive 

marcando presença na sede da Intervias. Fui falar a respeito da rotatória no Distrito de 



Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Peço o apoio dos vereadores, pois muitos moradores 

daquela localidade clamam por melhorias. Muitas vidas foram ceifadas nessas regiões. Já 

foi falado nesta Casa sobre o valor de uma vida. Queria pedir o apoio do pessoal para que 

melhorias sejam concretizadas. É uma forma de trazer maior segurança para as pessoas que 

transitam diariamente naquela região. (A seguir, a vereadora reproduz um áudio através de 

seu celular) Foi protocolada a solicitação. Outra notícia que gostaria de transmitir, Mino, é 

que não teremos pedágio. Obrigada.” 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 20ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 19 de Junho de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

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

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de Lei. 2º) Projeto de 

Lei nº. 0034/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre denominação da Academia ao Ar Livre. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 62/2017.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscreve, instada 

que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 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 

favoravelmente à tramitação da propositura. Acordou, no entanto, por apresentar uma 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei "sub studio", por indicação da nobre Vereadora 

Professora Marisol, com a seguinte redação: EMENDA ADITIVA Nº 01/2017. Art. 1º - 

Acrescenta-se Artigo 2º com a redação a seguir, renumerando-se os artigos seguintes e 

altera os Artigos que passam a constar como Art. 3ºe 5º. "........Art. 2º - O artigo 11 da Lei 

Complementar Municipal nº 4.877, de 4 de abril de 2012, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 11 – O provimento de cargos em comissão a que se refere o inciso II do artigo 

anterior se dará na seguinte conformidade: I – Diretor de Escola de Educação 

Infantil, Diretor de Creche e Diretor de Escola de Ensino Fundamental: por 

nomeação, pelo Prefeito Municipal, daquele que, entre os servidores municipais e/ou 

estaduais do convênio da municipalização, tiver a melhor votação em escrutínio 

realizado por seus pares, dentre os integrantes do quadro do magistério que 

preencham os requisitos e condições estabelecidas por esta Lei Complementar e atuem 

na modalidade de ensino correspondente ao cargo para o qual for designado. II – 

Vice-Diretor de Escola de Educação Infantil e Vice-Diretor de Escola de Ensino 

Fundamental: por nomeação, pelo Prefeito Municipal, daquele que, entre os 

servidores municipais e/ou estaduais do convênio da municipalização, tiver a melhor 

votação em escrutínio realizado por seus pares, dentre os integrantes do quadro do 

magistério que preencham os requisitos e condições estabelecidas por esta Lei 

Complementar e atuem na modalidade de ensino correspondente ao cargo para o qual 

for designado. III – Assessor de Ensino e Supervisão Escolar, Assessor de Inspeção e 



Planejamento Escolar, Assessor de Orientação Educacional, Assessor Pedagógico do 

Ensino Fundamental, Assessor Pedagógico de Educação Infantil e Assessor 

Pedagógico de Educação Especial: por nomeação, pelo Prefeito Municipal, daquele 

que, entre os servidores municipais e/ou estaduais do convênio da municipalização, 

tiver a melhor votação em escrutínio realizado por seus pares, dentre os integrantes 

do quadro do magistério que preencham os requisitos e condições estabelecidas por 

esta Lei Complementar e atuem na modalidade de ensino correspondente ao cargo 

para o qual for designado. § 1º - O procedimento de escolha constante do inciso I, II e 

III, terá como base a análise, pelos pares, de proposta de trabalho apresentada pelos 

servidores que almejarem a designação para o cargo em comissão e será 

regulamentado por edital da Secretaria Municipal de Educação. § 2º - Os ocupantes 

dos cargos definidos nos incisos I, II e III deste artigo, terão mandato de dois anos, 

findo o qual poderão ser reeleitos, sem restrições para novas eleições”. Art. 2º - O Art. 

2º passa a constar como Art. 3º, com a seguinte redação: "......Art. 3º - Os Anexos da 

Lei Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012, passam a vigorar com a alteração 

estabelecida nos artigos 1º e 2º desta Lei Complementar. Art. 3º - O Art. 4º passa a 

constar como Art. 5º, com a seguinte redação: "...Art. 5º - Esta Lei Complementar entra 

em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do ano letivo de 2018, 

revogadas as disposições em contrário. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. O presente projeto 

de lei complementar, que altera um dispositivo do Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério de Itapira, representa um anseio da classe dos docentes, em sua unanimidade. A 

para de não aumentar ou gerar custos adicionais ao Município, cria um mecanismo de 

escolha para cargos do suporte pedagógico do Magistério plenamente adequado ao espírito 

democrático, que deve nortear a Administração Pública. Sua aprovação, certamente, dará 

aos docentes maior motivação e apaziguará eventuais dissidências sobre a atual forma de 

nomeação dos cargos de suporte pedagógico. É este o parecer. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) PARECER nº. 61/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 30/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao 

Projeto de Le nº 30/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Autoriza o Município 

de Itapira a constituir, com outros municípios limítrofes, Consórcio Intermunicipal de 

Guardas Civis Municipais", é de parecer favorável à tramitação, não havendo óbice de 

natureza financeira que lhe inquine a tramitação. Acordou no entanto, por apresentar uma 

Emenda Aditiva nº 01/2017 à propositura, o que faz com a seguinte redação: EMENDA 

ADITIVA Nº 01/2017. Art. 1º - Acrescenta-se § 2º ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 30/17, 

renumerando-se o Parágrafo único, que passa a constar como § 1º. ..........Art. 1º - ............ § 

1º - ......................... § 2º - Fica condicionado o encaminhamento do instrumento contratual 

do Consórcio ao Poder Legislativo Municipal, antes do colhimento das assinaturas, para 

apreciação do Colendo Plenário. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. 

É este o parecer. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Junho 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. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eunice 

Pinaffi Turcatti. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0086/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alaide Pires de Souza, mais conhecida 

como Alaide Breda. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0087/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carmello Bosso. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Amaziles de Oliveira Ghezzi, mais conhecida como Zila. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Pedro Dias dos Santos. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0090/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Aparecida 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Benedita de Jesus Salvador. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ailton 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2017.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Thereza Antonelli. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

22 de Junho 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. 00211/2017.- Voto de Congratulação com os dirigentes e membros da 

Igreja Presbiteriana Central de Itapira, pelos 143 anos de fundação em nossa cidade. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento nº. 00212/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Antônia Zanqueta Cardoso, a "Dona Nega", pelo transcurso de seu aniversário de 



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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00213/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Antonieta Zago Guerreiro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00214/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 14 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00215/2017.- 

Voto de Congratulação com o Sr. João Alves da Silva, Presidente do Conselho Municipal 

do Idoso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00216/2017.- Voto de Congratulação com a advogada 

Maíra Calidone Recchia Bayod, pela criação por meio da OAB e DDM do serviço de 

acolhimento às mulheres vítimas de violência. 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 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00217/2017.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria de Recursos Materiais, 

cópia do processo licitatório e do contrato com a Viação Rápido Fenix. Autoria. Mino 

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

Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00218/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cláudia Boretti, 

administradora da Casa de Repouso Alan Kardec, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00219/2017.- 

Voto de Congratulação com os proprietários da Fazenda Boa Vista, na pessoa do Sr. 

Fernando Schnitzer, pela realização de mais uma grandiosa Festa Junina. Autoria. Toninho 

Marangoni. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00220/2017.- Oficiar o Deputado Barros Munhoz, para 

que faça gestão junto ao governo estadual e Intervias, objetivando a implantação de 

lombadas eletrônicas em trechos que especifica. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

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

22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00221/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Anderson Rodrigo Sartori, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00222/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cleonice Moreira de 



Carvalho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00223/2017.- Voto de Congratulação com a jornalista 

Karina Tofanello de Mattos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

223/2017. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00220/2017.- Sugere estudos 

para instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Av. José Rocha Clemente, 

Istor Luppi. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00221/2017.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Nathalino Zanquetta. Autoria. Maurício Cassimiro 

de Lima. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) 

Indicação nº. 00222/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de rotatória na 

confluência das ruas Godofredo Arruda com Francisco G. Pinella. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00223/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine a Secretaria de 

Educação, a instalação de "cuba" na cozinha da CEI "Sebastião Olbi Neto". Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) 

Indicação nº. 00224/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, instalação de brinquedos no playground 

próximo a Rua Jacir Nunes de Mattos, no Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 

00225/2017.- Sugere execução de reforma nos aparelhos de ginástica da academia ao ar 

livre do Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 00226/2017.- Sugere 

execução de limpeza dos bueiros do bairro José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 

00227/2017.- Sugere construção de bueiro tipo boca de lobo na Rua Minervina Bueno de 

Lima, defronte o numeral 422, no bairro José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

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

00228/2017.- Sugere instalação de Academia ao Ar Livre na Praça "Ana Maria Godoy 

Pizzi" (Aninha), no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00229/2017.- Sugere 



melhorias e recapeamento asfáltico na Rua Sizi Vieira Cintra, na Vila Bazani. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00230/2017.- Sugere denominar Academia ao Livre a ser instalada na Vila 

Dr. José Secchi de "Maria Madalena Ribeiro". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 

00231/2017.- Sugere a substituição de grade existente na Rua Sizi Vieira Cintra por 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 

1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 39º) APAE Itapira: Ofício 348/2017. 

Assunto: Programa de Estimulação Essencial. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Prefeitura Municipal: Solenidade de inauguração do Palco Maestro Lafayete Vieira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) APAE Itapira: Ofício 347/2017. Assunto: 

Equoterapia. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Expresso Fênix: Resposta ao 

Oficio nº 243/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Intervias: Resposta ao 

Ofício nº 110/2017 - Requerimento nº 69/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) 

Deputado Barros Munhoz: Resposta em atenção ao Ofício nº 159/2017. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 45º) Prefeitura Municipal de Itapira: Resposta ao Requerimento nº 

169/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) ASCORSI Itapira: Prestação de 

Contas Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho 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 

00216/2017.- Voto de Congratulação com a advogada Maíra Calidone Recchia Bayod, pela 

criação por meio da OAB e DDM do serviço de acolhimento às mulheres vítimas de 

violência. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. O que falar dessa 

pessoa maravilhosa? Dra. Maíra, em minhas orações sempre peço a Deus e ao Senhor Jesus 

que coloque pessoas amorosas, de boa índole e carinhosas na minha presença e no meu 

caminho. Você foi uma delas. Admiro muito você como mulher e como mãe. É uma 

excelente profissional e defensora de nossa classe. Não poderia deixar passar em branco 

esse voto de congratulação. Você iniciou e deu um pontapé em nossa cidade. Foi o pontapé 

para fazer o gol. Mulher é a coisa mais preciosa que Deus formou. Não queremos ser mais 



que os homens. Queremos estar ao lado dos homens para que juntos possamos ter sucesso e 

vitória no trabalho, em nossas vidas e famílias. É de grande importância a parceria que você 

fez nesta cidade. Estava vendo algumas reportagens e constatei que de 2006 a 2012 muitas 

mulheres sofreram agressões psicológicas e físicas. Conheço muitas mulheres que passam 

por essa situação. Devo agradecê-la em nome de todas as mulheres itapirenses por trabalhar 

em nossa defesa. Itapira possui uma importante representante da classe feminina. Deixo as 

minhas homenagens e agradecimentos direcionados a você. Você mora em meu coração. 

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

“Boa noite a todos. Em nome de todas as pessoas que fizeram parte para que a DDM fosse 

concretizada em nossa cidade, parabenizo a Dra. Maíra pelo empenho e dedicação. Cansei 

de ver, Dirceu, muitas mulheres vítimas de agressão no Hospital Municipal. Geralmente 

elas iam com duas ou até mesmo três crianças a fim de passar por atendimento médico. 

Essas crianças também sofriam agressão. Observávamos no semblante das mães, Beth, que 

elas não poderiam estar em uma condição pior porque não queriam passar aquilo aos 

pequenos filhos. Observei e é fato. Cada vereador reside em um determinado local. 

Devemos procurar passar para as diferentes pessoas de nossa cidade que isso é uma 

realidade. Precisamos que o órgão oficial do município faça uma divulgação ampla em 

relação ao assunto. Fica esse pedido, Luan. O jornal oficial é distribuído nos 4 cantos da 

cidade. É um importante meio de divulgação. Peço, em nome dessa Casa, que o líder passe 

esse recado ao prefeito. Caso cada um fizer a sua parte, acredito que faremos uma ampla 

divulgação. A violência está em todos os cantos. Esperamos que as mulheres possam ter um 

atendimento digno, pois muitas sofrem violência em suas residências. Vamos divulgar esse 

benefício nos 4 cantos da cidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

216/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU 

DE OLIVEIRA: “Queria parabenizar a Maíra. É muito importante essa situação. Muitas 

mulheres ficam com seus maridos porque não tem para onde ir. É um trabalho árduo. Não é 

fácil. Vocês vão encontrar situações de todos os tipos. Muitas crianças acabam vendo suas 

mães apanhando. É complicado. Parabéns. Espero que vocês realizem um importante 

trabalho. Caso necessitarem de meu apoio, estarei à disposição. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Também queria 

parabenizar a Dra. Maíra. É uma pessoa que eu adoro. Admiro você pela sua coragem, 

competência e profissionalismo. O meu coração se alegra quando te vê. Falando em 

resgate, vi nas redes sociais um assunto relacionado a um casal. A moça tem problemas 

mentais e foi rejeitada pela família. Ela está morando com um rapaz que a agride. Os dois 

usam drogas. Ela é muito sofrida. Dói o nosso coração ver uma situação desse tipo. Peço a 

colaboração do pessoal. Parabéns, Maíra.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Em relação ao requerimento, queria parabenizar a Dra. 

Maíra e todo o pessoal da OAB. Tenho certeza que todos realizarão um importante 

trabalho. Muitas mulheres não possuem instrução adequada para resolver esse tipo de 

problema. Esse apoio e acolhimento serão essenciais para as mulheres. Com relação ao 

casal, digo que entrei em contato com o Tiago. Hoje os dois não se encontram no local. 

Eles foram acolhidos. O rapaz está no Samaritano. Ela também foi acolhida. Nenhum dos 

dois está em situação de risco. Deixo os meus parabéns ao Tiago Fontolan. Obrigado.” A 



seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Queria parabenizar 

a Dra. Maíra. Não teríamos uma pessoa melhor para direcionar esse tipo de trabalho. O 

pessoal deve colocar a barba de molho. Vamos fazer a nossa parte. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Queria 

que uma foto fosse tirada para oficializar esse momento importante. Conte conosco, Maíra. 

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

“Também queria parabenizar a Dra. Maíra pelo importante trabalho que ela vem 

desenvolvendo. É muito importante essa data, pois marca a defesa da mulher. Acho que 

está em boas mãos. Sucesso nessa nova empreitada. Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Essa presidência também queria congratular com sua pessoa. Sei de sua 

capacidade e gostaria de enaltecer sobre a sensibilidade. Trabalhar em prol do bem do 

próximo é muito importante. Isso mostra o mais digno dos adjetivos. Parabéns.” 

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

22 de Junho 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.  


