
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de agosto 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. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor presidente, vereadores, público presente, 

imprensa escrita, internautas. Boa noite. Primeiramente o assunto que tenho a falar é com 

relação a visita que fizemos no Condomínio Morada Nova. Acompanhamos os trabalhos 

realizados juntamente com o síndico que nos recebeu. Pudemos andar pelo condomínio e 

ver o que foi feito, os itens que estavam elencados naquela proposta dos moradores e 

também constatamos algumas coisas que ainda podem melhorar. Também fizemos esse 

pedido. Estiveram presentes os vereadores Luan, Dirceu, Toninho, eu, o prefeito e mais 

alguém da Prefeitura que eu não me recordo. Estivemos no local com o síndico para 

conversar com outros moradores do Condomínio Morada Nova. Os itens que foram 

reclamados foram concluídos e também constatamos outro probleminha no outro prédio 

relacionado a parte do SAAE. É um esgoto onde acredito que não estava vencendo o 

volume. Naquele momento acionamos o SAAE para estar indo até o local para que 

pudessem tomar as providências, mas o que me pareceu é que estava a contento do síndico 

e dos moradores. Vamos continuar acompanhando. Sempre vamos estar voltando no local 

para verificar o andamento e a qualidade de vida dos moradores. Outro assunto é a questão 

que o prefeito nos avisou ontem que estaria em Brasília numa viagem que foi imediata. Ele 

foi até o Ministério da Saúde para participar de uma audiência com o Ministro da Saúde 

para que possa trazer recursos para a nossa cidade e dar continuidade nos trabalhos, além de 

melhorias na Saúde do município. Então, estamos sempre acompanhando o Hospital 

Municipal e as Unidade de Saúde. Temos a Pré-Conferência da Saúde. A Beth e a Marisol 

acompanham as necessidades do povo. Com isso vamos estar juntos desenvolvendo um 

trabalho para que melhore a qualidade de vida das pessoas no atendimento. Acho que em 

todos os setores. É bom participarmos e também o prefeito ir buscar recursos. Devemos 

fiscalizar e ver aquilo que é bom para a nossa cidade. Também gostaria de parabenizar a 

comissão organizadora da Festa do Bom Jesus da Vila Bazani, o padre Tarlei e os festeiros. 

Há 40 anos as pessoas se reúnem e nesse último final de semana foram os festejos do Bom 

Jesus. Então, parabéns a todos os organizadores. Estive na festa e foi um sucesso. A 

comunidade católica estava presente. Acho que é importante frisarmos essa situação. E 

ontem na feira noturna comemorou-se o Dia dos Pais. Tinha música ao vivo e houve o 

sorteio de vários brindes. Foram angariados pelos comerciantes e sorteados pelos pais. 

Alguns vereadores estavam presentes. O convite foi feito através da Rádio Clube de Itapira. 

Todos que se interessassem em participar da festividade estava convidado. Também 

aproveito para saudar o professor Pardal que chegou nesse momento. Recentemente fez o 



lançamento de um livro. O livro é intitulado Capoeira, semente da ancestralidade Africana 

no Brasil. Aguarde, pois está na Ordem do Dia para que receba nossa homenagem pelo 

trabalho voluntário que faz na Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis. Parabéns pelo 

trabalho que faz com os jovens e crianças. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Companheiros 

vereadores, internautas, funcionários da Casa, muito boa noite. Eu uso a tribuna hoje para 

falar aos colegas que tenho três indicações. Uma faz referência à ambulância nos bairros da 

zona rural, UBS Eleutério, Ponte Nova e Barão porque se ocorrer alguma emergência 

nesses locais, digo que é longe. Até o SAMU chegar ou até a ambulância chegar lá pode 

ocorrer morte. Então, nada melhor do que ter uma condução nesses locais. Seria uma 

ambulância para socorrer o pessoal caso haja necessidade. É um pedido do pessoal que 

mora nessas localidades. Então, pedimos para os pares votarem juntos e para que o prefeito 

atenda esse pedido porque vai beneficiar muito o povo desses locais. Outro assunto faz 

referência a um requerimento onde acho que não deveria ser feito aqui porque eu acho que 

deveria ser feito em outro lugar, mas vou me recorrer aqui. Seria a construção de um bueiro 

na Rua Maria Barroso Domingues que já vem sendo... O Carlinhos também já disse que 

pediu. Então, poxa, o órgão competente deve nos atender. Falar também que hoje não é 

mais novidade para ninguém que estou desfiliada do PSDB. Essa notícia me trouxe um 

enorme alívio porque todos sabem da passagem do início do ano. Foi uma passagem 

inesquecível. Foi essa cara que você fez mesmo, Mino. Foi muito ruim e eu quero tirar logo 

isso. Quero falar para os colegas que vou procurar deputados. Inclusive, vou procurar pelo 

Deputado Munhoz porque ele também tem a obrigação de atender o povo e me atender 

porque quando vou pedir entendo que estou pedindo para a cidade e para o povo. Então, ele 

que se prepare porque ele vai ter que falar sim... O povo vai saber do sim. Se ele falar não, 

o povo também vai saber do não. Vai ficar sabendo. Então, se preparem porque não vou 

parar por aí. Vou em frente. Parabenizo a Maíra pelo profissionalismo que aquela moça 

tem. Ela me tranquilizou e me deu sustento moral naquela época que eu tanto precisei e que 

os colegas de base me viraram as costas. Então, agradeço muito a ela. Quero parabenizar 

também o Jornal Tribuna que sempre esteve trazendo a notícia mais certa do que outro 

jornal que temos em nossa cidade. É um jornal mentiroso e sem vergonha. Não tenho muito 

a falar porque não leio esse jornal. Peço para que o povo esteja sempre comigo porque eu 

estarei sempre com vocês, levando Itapira sempre à frente. Quero uma Itapira melhor para a 

população, uma Saúde boa e trabalhadores sendo respeitados pelo prefeito. É esse o meu 

recado de hoje. Parabéns a todos que estiveram comigo. Vou estar sempre com vocês. Boa 

noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA 

RAPOSO: “Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, imprensa falada e 

escrita, internautas. Quero, na pessoa do Pardal, da Gi que é minha fada, dar as boas-vindas 

no retorno dos trabalhos desta Casa. Como disse o meu amigo e meu colega Carlinhos, fico 

contente que o prefeito vai estar mais empenhado em buscar verbas e recursos porque eu 

como vereadora, uma coisa é você saber de um fato ocorrido e fazer de conta que está tudo 

lindo e maravilhoso. Infelizmente não está. Essa pessoa que vou até citar o nome aqui por 

veracidade dos fatos, essa pessoa falou assim: “Pode falar o meu nome.” Na hora que 

aconteceu esse fato lá no Hospital Municipal eu poderia até fazer um 'auê', mas a minha 

mãe estava precisando ser auxiliada urgentemente. Na minha cabeça e no meu coração a 



atitude que eu tive era de resolver aquela situação que ela se encontrava no Hospital 

Municipal. Muitas pessoas podem falar que ela é minha amiga. Não. Eu procuro tratar as 

pessoas justas... Pode ser a Cleide, a Maria ou a Joana. Foi a minha colega e companheira 

Benedita. Ela até falou assim: “Professora Marisol, eu fiquei entre a cruz e a espada.” Na 

hora eu podia ter chamado o jornal e ter feito um 'regaço'. Desculpa a palavra, mas eu 

queria resolver a situação que a minha mãe se encontrava. Ela foi fazer uma lavagem 

intestinal dentro do Hospital Municipal e o que aconteceu? Não tinha bacia, não tinha 

toalhas, não tinha condições e não tinha funcionários o suficiente para resolver aquela 

situação. Graças a Deus tive condições de deixar a minha irmã lá e pegar o meu marido de 

carro para ir até a minha casa para pegar toalha, sabonete, bacia e todo amparo necessário. 

Quero deixar bem claro aqui que as funcionárias ficaram até mesmo angustiadas porque 

não tinha material adequado. As pessoas sabem que é uma correria. É uma verdadeira 

'muvuca', pois tem que socorrer um e outro ao mesmo tempo. A falta de servidor público e 

de materiais aconteceu. Houve esse episódio. Quero deixar bem claro que não estou falando 

mal do Hospital Municipal. Precisam sanar essas dificuldades. Contratar mais enfermeiras e 

mais materiais de limpeza. É uma forma de evitar maiores transtornos. O nosso imposto é 

um dos mais caros. Está no artigo 159 da LOMI: “Parágrafo 1º: Comando do SUS no 

ambiente do município. Parágrafo II: Condições adequadas de trabalho para a execução de 

suas atividades em todos os níveis.” Quero que fique registrado esse fato que aconteceu. 

Tem que buscar muita verba para que isso não aconteça. Graças a Deus ela teve a 

oportunidade e condições de resolver essa situação. Como ficaria caso não tivesse? Como 

ficaria aquela senhora naquela situação precária. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite presidente, demais 

vereadores, público presente, funcionários da Casa, imprensa. Subo a esta tribuna e dou 

início a minha fala com a fala do vereador Carlinhos. Fizemos uma visita produtiva ontem 

no Conjunto Morada Nova. Fui acompanhado dos vereadores Carlinhos, Dirceu, Toninho 

Marangoni e o prefeito Paganini. A visita era no intuito de entender como estavam 

caminhando as obras. Ficamos muito contentes com o que ouvimos. Percebemos que ainda 

faltam algumas melhorias, mas percebemos uma satisfação dos moradores daquele 

condomínio. Percebemos o pessoal elogiando o trabalho e a postura do Secretário Tiago 

Fontolan. Estamos à disposição de todos os moradores daquele condomínio. Realmente o 

trabalho do vereador é fazer essa fiscalização e acompanhar de perto as obras. O fato mais 

importante é ver o trabalho andando e a satisfação dos moradores. Então, foi isso que 

vimos. Ouvimos da boca do síndico que as obras estão andando. Já existe uma reunião 

agendada com a Caixa. Era uma das últimas reivindicações dos moradores. Então, o pessoal 

da Secretaria de Promoção já conseguiu buscar essa reunião e já está agendada. Isso é 

muito bom para todos. Não poderia deixar de falar também da Feira noturna de ontem. 

Houve a minha participação, assim como também dos vereadores Carlinhos e Toninho 

Marangoni... Houve a festa do Dia dos Pais na Feira noturna com distribuição de prêmios e 

brindes, mas o que me chamou a atenção foi no final uma bicicleta ser sorteada para um 

jovem pai. Ele recebeu esse prêmio, mas tinha uma garotinha vendendo doces. Esse pai, 

numa atitude muito singela, pegou e doou a bicicleta para essa garotinha. A felicidade dela 

estava estampada. Então, eu acho que é esse o espírito que deve prevalecer nos políticos e 

na política nacional. Esse espírito fraterno de ajudar o próximo é uma pequena atitude, mas 



de grande valia para todos. Deixo meus parabéns ao pai, pois não me recordo o nome dele. 

Aproveito também para comentar algumas situações e algumas conquistas em nossa cidade 

que vem acontecendo ao longo do tempo. Estão relacionadas a Educação. A primeira delas, 

acredito que todos sabem, está relacionada ao IESI. O IESI passará a possuir um novo 

campus. São mais de 5.000 metros quadrados na antiga Teka. O Instituto de Ensino 

Superior será o responsável por essa enorme revitalização. Fizemos uma visita no local e 

constatamos as obras. Em um curto espaço de tempo, cerca de um mês, eles fizeram uma 

grande revolução em um dos prédios da Teka. Vão trazer modernidade para a cidade e para 

os alunos em amplo espaço. Então, a partir de meados de Setembro o IESI passará a atender 

grande parte de seus alunos lá na antiga Teka. Deixo meus parabéns a toda equipe UNIP e a 

toda equipe do IESI em nome do diretor William. Também sobre Educação, estive falando 

com a Secretária Nadir nessa semana e soube que a fila dos cursinhos foram zeradas. Então, 

os estudantes recém-formados do ensino médio que desejam ingressar em uma faculdade 

tiveram a honra de serem agraciados com essa situação. Eles vão ser mais bem preparados 

para a faculdade. Isso me deixa muito satisfeito e feliz, pois é um trabalho em conjunto com 

a Secretaria e toda a equipe. O trabalho continua a ser feito. Vamos caminhando sempre 

com o apoio dessa Câmara, dos vereadores, do prefeito Paganini e do deputado Barros 

Munhoz. Esse é o sentido de caminhar, buscar novas coisas para a cidade, além de outras 

situações. Devemos sempre nos lembrar do espírito fraterno que vimos ontem no Mercado 

Municipal. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar meu grande companheiro, como dizia 

seu pai, o Sr. Zé Maria Rostirolla. Não sou muito de falar e de requerer nesta Casa, mas 

pode ter certeza que perturbo o Zé Maria, o Paulinho, o Zé Alair e o Tiago. Vivo ligando 

para eles. Graças a Deus estou tendo êxito em minhas solicitações. Ontem deixei um recado 

para o Zé Maria e o mesmo já foi atendido. Aqui nesta Casa devemos votar e analisar os 

projetos. O dia a dia do vereador é junto da população. Quando a cobrança é justa, digo que 

lutamos para conseguir. Temos a Casa da Agricultura em Itapira. O podemos fazer para 

ajudar o produtor rural? Nada. Você não tem semente ou agrotóxico. É uma vergonha. 

Tudo está caro. Muitos produtores rurais passam por enormes dificuldades. Existe muito 

custo. Precisamos reunir os 10 vereadores e pedir para o nosso deputado, assim como 

também para outros deputados, para que olhem um pouco para o produtor rural. Quem trata 

da população em geral é o povo da roça. Caso eles pararem de produzir, quem vai tratar de 

nós? Uma caixa de jiló custa em torno de R$ 60,00 na escassez. Em época de colheita 

pagamos somente R$ 10,00. É uma vergonha. Vamos fazer um requerimento nesse sentido. 

Vamos cobrar melhorias. Quanto ao que a vereadora Marisol disse a respeito do Hospital 

Municipal, digo que não posso reclamar. Estou vivo nos dias atuais graças ao Hospital 

Municipal. Sofri um acidente grave em Socorro e me transferiram para Itapira. Entrei na 

mesa de cirurgia e graças a Deus estou bem. Passei por uma pulsão... Aparte concedido a 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Quero deixar bem claro que não estou 

falando mal do Hospital Municipal. Pelo amor de Deus. Estou falando de um fato ocorrido 

para que não venha mais a acontecer. Precisam contratar mais enfermeiras e tudo mais. 

Graças a Deus minha colega teve condições de ir até a Casa dela para resolver o problema. 

Queria saber como ficaria caso ela não tivesse condição... Continuando o orador: São 

coisas complicadas. Muitas pessoas passam pelo Hospital Municipal. Existem coisas boas, 



mas também existem coisas ruins. Vamos olhar as coisas boas.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome do 

Sr. Zé Maria Rostirolla queria cumprimentar todos os presentes. Gostaria de deixar 

registrado nos anais desta Casa sobre uma decisão de uma ação pública que entrei na justiça 

local pedindo a suspenção da cobrança da operadora de energia do Estado sobre duas taxas 

de distribuição de transmissão que vem embutido nas contas de todos os itapirenses. Está 

embutido nas casas, comércios, indústrias e entidades filantrópicas. Todos recebem, mês a 

mês, essa cobrança. É uma decisão liminar, mas é aberta a toda população sobre a 

importância e o alcance dessa discussão e dessa liminar. Ontem a noite recebi uma ligação 

de um grande empresário da cidade que emprega mais de 500 funcionários e gasta 

mensalmente cerca de R$ 300 mil de energia elétrica. Para esse empresário, a partir de 1º 

Setembro, vai gerar uma economia de quase 30 mil reais por mês. Em um ano isso resulta 

em cerca de R$ 360 mil. Esse dinheiro pode ser investido na contratação de mais pessoas 

para sua empresa. Falo para as entidades assistenciais que cansamos de aprovar verba, pois 

o dinheiro não é o suficiente. A UIPA tinha uma pendência junto a CPFL de quase 45 mil 

reais, mas tem uma cobrança indevida de 10% mensal em sua conta. Isso vale para todos os 

cidadãos. Falo para o Paganini, falo para a BrindArt, falo para o Barros Munhoz que tem 

casa e fazenda aqui na cidade. Vivem falando na Rádio Clube que não faço nada para a 

cidade e que sou insignificante para a cidade, mas eles vão se beneficiar dessa liminar 

porque a mesma não é de apenas uma sigla partidária. Ela beneficia desde o engraxate até o 

grande empresário. Imaginem o Laboratório Cristália que vive batalhando em relação ao 

empreendedorismo do Dr. Pacheco. Fico feliz em ajudar o Laboratório Cristália nesse 

momento porque vai gerar economia para uma empresa pujante e empreendedora no Brasil 

e até mesmo internacionalmente. Vai economizar gerando mais empregos e benefícios para 

o município. Falo para o prefeito Paganini que tem a BrindArt e que paga igual as outras 

empresas. Queria que ele se manifestasse publicamente em relação a essa liminar. Ele é do 

mesmo grupo político do governador que administra o município. Deveria encabeçar junto 

com essa liminar porque ele estaria falando para todos os cidadãos da classe pobre até a 

classe mais abastada sobre esse benefício. Vai economizar 10% mensal em cada conta de 

luz. Esse dinheiro pode muito bem ser empregado para girar o comércio do município que 

está às minguas. Isso tem a contribuição do prefeito porque está executando no cartório de 

protesto todo mundo que tem pendência com o município. Isso é diferente em comparação 

a outros municípios e diferente do Estado de São Paulo que está programando junto ao 

contribuinte parcelamento de pendências. Vale ressaltar que isso foi defendido pelo 

deputado Barros Munhoz na Assembleia Estadual. Quero o apoio dos dez vereadores. Não 

é uma liminar do Dr. Rafael, mas sim do cidadão Rafael extensivo e assinado pelos 72 mil 

habitantes de Itapira. Os pais, familiares e amigos assinam essa liminar junto ao Fórum 

municipal. 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 25ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 03 de Agosto de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto 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: 2º) Ofício Especial.- 

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

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

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro 

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

3º) PARECER nº. 85/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2017.- As 

Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura 

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

Lei Complementar nº 09/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera o artigo 

257, da Lei 1.056, de 31 de maio de 1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais.", são de parecer favorável à tramitação da propositura, eis que não existe óbice 

de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos 

Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) PARECER nº. 86/2017.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto 

de Lei Complementar nº 09/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera o 

artigo 257, da Lei 1.056, de 31 de maio de 1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à 

tramitação da propositura, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 87/2017.- Ao Projeto de Lei nº 45/2017.- As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 45/2017, de autoria da 

nobre Vereadora Professora Marisol, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 

aviso sobre os direitos da gestante e acompanhante durante trabalho de pré-parto, parto e 

pós-parto no município de Itapira.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 88/2017.- Ao Projeto de Lei nº 46/2017.- A Comissão de 

Finanças e Orçamento, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de 



Lei nº 46/2017, de autoria da nobre Vereadora Beth Manoel, que "Dispõe sobre a criação 

de um Cemitério Público Municipal “Amigos dos Animais”, destinado aos animais de 

pequeno porte, cães , gatos e médios exóticos", acordou por exarar parecer favorável à sua 

tramitação, pois estão previstas no orçamento municipal verbas para aplicação da presente 

lei. Quanto ao mérito, deixa a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum 

Parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. Instante que o 

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

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

Vereador solicitar na íntegra. 7º) Requerimento nº. 00270/2017.- Requer, nos termos e 

prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 

parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, Informação do Sr. Prefeito Municipal a 

esta Casa, a respeito da composição da Comissão de Ética do Hospital Municipal de Itapira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) Requerimento nº. 00271/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

de Fátima Piani Cintra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 

de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Não poderia deixar de parabenizar a Fátima. Vou ser 

sincero em dizer que acabei me esquecendo de seu aniversário, Fátima. Conheci você esse 

ano e você me recebe muito bem nesta Casa. Você tem total merecimento nesse voto. 

Parabéns e que Deus te abençoe.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Convivi muito com ela. Deixo os meus parabéns. Ela é uma pessoa amiga, 

companheira e dedicada. Parabéns. Desejo muitos anos de vida. Que Deus te abençoe e 

ilumine seu caminho” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Como não falar de minha querida vizinha? É minha 

amiga e companheira. Até mesmo recado particular pelo Whatsapp ela nos passa. Parabéns 

e muitos anos de vida. Um abraço e um beijo. Que Jesus Cristo te abençoe. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Parabéns pelo seu 

dia, Fátima. Desculpa, mas acabei me esquecendo de seu dia. Você poderia ter feito um 

bolo para nos lembrar. Obrigado por tudo. Desejo que você caminhe conosco durante muito 

tempo. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE 

MANOEL: “Parabéns pelo seu aniversário, Fátima. É uma pessoa carimbada no cartão de 

visita da Câmara. Você mora em meu coração e no coração de minha família. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Mais uma vez 

queria parabenizar a Fátima pelo transcurso de seu aniversário. Sou seu fã incondicional. 

Parabéns e que Deus te abençoe. Os dez vereadores são unânimes nessa decisão. Vale 

ressaltar que você sempre foi uma pessoa muito atenciosa. Parabéns.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “São poucas palavras, Fátima. 

Agradeço a você pelo carinho e dedicação. Que Deus a proteja em todos os dias de sua 

vida. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI 

NETO: “Fátima, muitas felicidades e que Deus lhe abençoe. Não precisa melhorar. 

Continue assim, pois você está joia. Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 



“A minha justifica é curta, Fátima. Todos amam você. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento nº. 00272/2017.- 

Voto de Congratulação com o Padre Tarlei Navarro, Comissão Organizadora e com a 

comunidade Bom Jesus pelo sucesso da festa realizada recentemente na Vila Bazani. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 10º) Requerimento nº. 00273/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana 

Maria Cordeiro Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00274/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 08 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Indicação nº. 00271/2017.- Sugere 

execução de melhorias em toda a Praça Pública localizada na Rua Otávio Ferreira Adorno, 

inclusive com a instalação de uma Academia ao Ar Livre no local. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) 

Indicação nº. 00298/2017.- Sugere construção de bueiros na Rua Maria Barroso 

Domingues, em face do acumulo de águas pluviais na guia. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Indicação nº. 

00299/2017.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na estrada de acesso ao 

Matadouro Municipal e do Abatedouro União. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Toinho 

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

Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) 

Indicação nº. 00300/2017.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da avenida 

Brasil com a rua Sebastiana Pereira da Silva Job, cruzamento do Supermercado Paraíso, 

Jardim Paraíso. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 00301/2017.- Sugere manter-se uma 

ambulância permanente nas UBS,s das Vilas de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte 

Nova, para atendimentos de emergências. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Indicação nº. 00302/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, gestões junto ao Governo Estadual, objetivando a disponibilidade de recursos para 

construção de uma ponte de concreto, ampla e moderna no bairro da Ponte Nova, 

substituindo a ponte antiga de madeira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Indicação nº. 00303/2017.- Sugere poda de 

árvores na rua Elvira Vesco Palomo, na Vila Boa Esperança. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 



de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Indicação nº. 

00304/2017.- Sugere revitalização da Praça "João Moro", na Vila Izaura. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

Indicação nº. 00305/2017.- Sugere realização de estudos objetivando a construção de 

calçadão ao longo da rua Ari Wilson Cremasco, começando defronte à Rodoviária até o 

acesso ao bairro Nosso Teto. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Indicação nº. 00306/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar a instalação de um bicicletário na Praça Bernardino de Campos. 

Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da 

presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Indicação nº. 00307/2017.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de nossa cidade de Aparecido Topan, mais conhecido como "Zico Topan". Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

23º) Indicação nº. 00308/2017.- Sugere execução de reforma e revitalização do campo de 

futebol do Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 00309/2017.- Sugere 

aquisição de novas macas, tipo retrátil, para uso nas ambulâncias. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 

00310/2017.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua José Pereira 

esquina com a Rua Anna Nery, Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Indicação nº. 

00311/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de bochas do 

bairro da Ponte Preta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00312/2017.- Sugere execução de 

recapeamento asfáltico na Rua Juvenal Zago (Vila Zago), bairro Santa Cruz. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

28º) Indicação nº. 00313/2017.- Sugere reforma do ponto de ônibus central de Barão 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 00314/2017.- Sugere a instalação de 

placa denominativa estrada rural José Vieira, localizado no bairro Cercado Grande, ramal 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00315/2017.- Sugere a instalação de 

placa denominativa na rua Professora Aradi Coraça Trevelin", que dá acesso ao 



Condomínio Vista Linda, no bairro do Tanquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Agosto 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: 

31º) EPACA (Encontro de Parlamentares e Ativistas da Causa Animal).- Convite para 

o 3º EPACA a realizar-se no dia 12 de Agosto no Clube Mogiano, das 09 às 16 horas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto 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 009/2017.- Altera o artigo 257, da Lei 1.056, de 31 de 

maio de 1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Autoria: José Natalino 

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

“Somente para título de informação, digo que concordo com o vereador Dirceu. Esse 

projeto de lei deve ser divulgado aos servidores municipais. Já existe uma regra que é 

cumprida pela municipalidade. Vale ressaltar que existe uma lei de quase 30 anos com 

relação ao tema. Seria a nomeação de membros de comissões da Prefeitura. Fala sobre a 

possibilidade e a competência da pessoa que faz parte de um processo administrativo. Vou 

votar junto, pois já é uma coisa que é feita. Somente estamos dando legalidade àquilo que é 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 09/2017. 

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 09/2017. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 

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

Lei nº 0045/2017.- Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso sobre os direitos da 

gestante e acompanhante durante trabalho de pré-parto, parto e pós-parto no município de 

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

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Fico muito feliz que 

meus companheiros tiveram esse sentimento. É uma lei federal, mas são poucas pessoas em 

nosso município que a conhece. Como forma de conhecimento, digo que vamos dar a luz a 

um ser muito abençoado. Fico feliz. Todos os vereadores aprovaram. Todos os cidadãos 

itapirenses serão beneficiados. É mais um ganho para a nossa cidade. Hoje tentei falar com 

a responsável e infelizmente ela não pode me atender. Em algumas outras conversas, sei 

que já acontece essa situação. Fico muito feliz por essa situação. Obrigada.” Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 45/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em 



única discussão o Requerimento nº 00253/2017.- Voto de congratulação com o Pastor 

Toninho Orcini e integrantes da Comissão Organizadora da XXXVI UMADI-CELEBRAI, 

extensivo a todos congressistas. Autoria: Beth Manoel. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir a 

esta tribuna. Convivi com o Toninho Orsini nesta Casa durante mais de 20 anos. Lembro-

me muito bem quando ele era jovem. Ele pregava na Vila Ilze. A população não entendia. 

Ele pregava para poucas pessoas. Quero parabenizar a família Orsini, pois eles tiram os 

jovens das ruas. Precisamos de pessoas como o Toninho Orsini em nosso país. Quero 

deixar o meu abraço e meus parabéns ao pastor Toninho. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 253/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Estive participando desse evento 

e fiquei emocionada. É muito lindo. Parabéns. Aquela igreja faz um trabalho muito 

importante para a sociedade. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Queria que o Elias transmitisse as minhas saudações ao pastor 

Toninho. Parabéns e que Deus abençoe todos. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: “Esta presidência, de forma geral, também queria parabenizar a todos. Tenho 

certeza que o Jessé está muito feliz, independentemente de onde ele esteja. Recordo-me do 

momento da perda do pastor Jessé. Lembro-me da união da família para enfrentar essa 

situação. Parabéns pelo evento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00254/2017.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito para que faça gestão no sentido de instituir o REFIS – 

PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO/RECUPERAÇÃO FISCAL. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 254/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Vejo a importância e a aprovação por unanimidade. Acredito que todos os vereadores 

estão com um único propósito de ajudar não somente a população, mas também as 

empresas que estão em dificuldades em nosso município. Gostaria imensamente, Luan, que 

vossa excelência levasse esse requerimento para o prefeito municipal para que o mesmo 

discutisse com o Secretário da pasta para poder fazer um planejamento de forma que não 

onere ainda mais os servidores. Isso já está sendo feito. Inclusive, existe matéria veiculada 

no município de Campinas sobre o assunto. Mostra a adesão da população em relação ao 

tema. Parabenizo a responsabilidade e a importância desse projeto. Obrigado.” 

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

10 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00255/2017.- Voto de Congratulação com escritor Carlos Rufino de 

Carvalho - O Mestre Pardal, pelo lançamento de seu livro intitulado "Capoeira - Semente 

da Ancestralidade Africana no Brasil". Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 255/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Ajudei muito no passado quando era vereador. 

Sempre participei. É muito bom para a saúde das crianças. Vale ressaltar que retira as 



crianças das ruas. Parabéns pelo seu trabalho.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Quero parabenizar o Pardal. 

Infelizmente estava acamada e impossibilitada de estar prestigiando. De coração agradeço o 

convite e estava torcendo por você. Reconheço seu trabalho e seu carinho pelas crianças. 

Parabéns. Desejo que venham muitos livros e projetos no futuro. Obrigada.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Mestre Pardal, 

parabéns pelo voto. É mais do que merecido. Faço das palavras do Dirceu e da professora 

Marisol, as minhas palavras. Você faz a diferença em retirar as crianças das ruas. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: 

“Também queria te parabenizar, Pardal, e dizer que quando eu era presidente estive 

presenciando a sua dificuldade em conseguir coisas mínimas. Tentamos muito. 

Infelizmente não pude ajudar em quase nada. Parabéns pela sua persistência e perseverança. 

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

“Como autor da propositura parabenizo o Pardal, assim como também seus familiares. Seu 

trabalho é muito relevante para essa cidade. Parabéns e que Deus abençoe. Conte com o 

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

MANOEL: “Não o conhecia pessoalmente, mas estou conhecendo-o na data de hoje. 

Muito prazer em conhecê-lo. Fico muito feliz pela sua atuação em retirar as crianças das 

ruas. Crianças que praticam esporte ficam longe das drogas. Parabéns.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Também gostaria de me congratular com o professor Pardal. 

Parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol as nossas crianças. Seu trabalho já alcançou 

até mesmo outros países. Sei que em todas as gestões você encontrou dificuldades. O 

esporte enaltece as coisas boas de nosso país. Parabéns e que Deus abençoe.” 

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

10 de Agosto 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.  


