
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Como gostaria de vir 

a esta tribuna, queria somente tecer alguns elogios, mas como tenho o dever de fiscalizar o 

Executivo e estar atenta às coisas que acontecem em nosso município, digo que fui 

convidada para estar presente em uma determinada creche. Pude constatar um fato doloroso 

e muito triste. A lei é muito clara. Todos devem ter acesso a Educação de qualidade. É 

direito de todos e responsabilidade do Executivo esse bem estar. Pude perceber que não 

está havendo isonomia. Estão tirando a oportunidade de muitas crianças. A creche do 

Flávio Zacchi possui pisos quebrados, rachaduras, brinquedos quebrados, falta de toldo, 

além de outros fatores. Saí daquela escola com um papel lotado de reivindicações. Até 

postei no Facebook. É público e notório. Espero, senhor presidente, que essas professoras 

não sejam punidas. Caso ficar sabendo de alguma coisa, digo que a briga será comigo. 

Assédio moral não pode existir. Espero que não aconteça absolutamente nada. Estava 

apenas fazendo o meu papel de vereadora. Faz tempo que a creche se encontra naquela 

situação. O mesmo direito e as mesmas oportunidades devem ser disponibilizadas a todas 

as crianças de nossa cidade. O mesmo imposto é cobrado em toda cidade. Estou cobrando 

os direitos. Tenho uma cópia da ata onde já fiz várias reivindicações solicitando melhorias 

nas escolas. O nobre vereador Dirceu de Oliveira falou que tinha conseguido 3 milhões em 

verbas. Cadê as verbas? Quando? Determinadas coisas devem ser cobradas. Falar é fácil. 

Estou fazendo o meu papel. Não quero que fique chateado comigo. Não posso virar as 

costas para as creches ou ser conivente com essa situação. Vão até aquela creche para 

constatarem de perto o que eu estou falando. Fica o convite. Brigo e reivindico os direitos 

das crianças. Quero isonomia em todas as creches. São muitas coisas. Caso deixarmos uma 

torneira pingando em nossa casa, acredito que cada vez mais ela se espanará. Deve 

acontecer manutenção. Canso de dizer que falta manutenção nas escolas. Deve haver um 

cronograma. Peço providência. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna para falar 

que nessa semana eu, o vereador Toninho Marangoni e a vereadora Beth estivemos 

presentes na segunda Audiência Pública do Turismo da cidade quanto a elaboração do 

Plano Diretor de Turismo. Queria mencionar e parabenizar toda equipe da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Itapira, em nome do Tiago Fontolan, pela explanação disponibilizada 

a todos os presentes. Às vezes pensamos que Itapira não possui recursos para se investir em 

Turismo, mas durante a explanação que foi disponibilizada existem metas para serem 

alcançadas durante o passar do tempo. Pudemos observar a importância do Turismo em 



uma cidade. O Sr. Carlos soube destacar cada ponto e a importância de se investir em 

Turismo. Tenham certeza que ganhou mais um apoiador nesta causa. Foi decidido no plano 

de Turismo de Itapira o turismo rural como seu foco principal. Devemos arregaçar as 

mangas. Ficam registrados os meus parabéns. Aproveitando o momento, queria dizer que 

hoje entrará um projeto de lei de minha autoria que cria o mês verde no calendário oficial 

de Itapira. Algumas cidades já adotaram essa situação. Faz alusão a inclusão social em 

nossa cidade. A inclusão social e um tema a ser debatido e questionado por todos os 

senhores vereadores. Criando-se esse mês comemorativo, digo que também criaremos um 

centro de discussões. Vamos discutir com a população e entidades de nossa cidade. A nossa 

cidade já vem caminhando no sentido da inclusão social. Vale ressaltar que existe a 

necessidade de muito se fazer por esta cidade. Observamos cidades vizinhas como a nossa 

querida Socorro. Ela investiu pesado na questão da deficiência e hoje é exemplo nesse 

quesito. Esse projeto será encaminhado às comissões. Peço apoio a todos os vereadores. 

Estou disposto a receber sugestões e críticas quanto ao projeto. Vamos debater da melhor 

forma possível para que o projeto seja aprovado em prol da população. É muito importante 

alavancarmos esse setor. O vereador deve pensar e criar situações positivas. Peço o apoio a 

todos vocês. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Para deixarmos registrado, queria dizer que a Marisol esta 

coberta de razão. Ela estava me mostrando algumas fotos, senhor presidente, e posso dizer 

que a situação está péssima. Luan, acredito que não custava nada pedir ao prefeito algumas 

melhorias. São pequenos problemas para nós, mas são enormes problemas para as crianças. 

Duas ou três pessoas me procuraram para falar a respeito do Morada Nova. Queria 

comentar com o Carlinhos e com o Luan que fiquei chateado porque não fui convidado 

para estar presente no Morada Nova na última visita realizada. Então, acho que vocês 

poderiam ter lembrado de minha pessoa. Fui cobrado disso e não sabia que alguns 

vereadores voltaram naquele local. Acho que poderiam ter me avisado. Fica uma crítica 

nesse sentido. Estamos nesta Casa para somar e não para subtrair. Estivemos visitando o 

abatedouro... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Já tive a 

oportunidade de estar naquele local junto ao Viola. Sou muito amigo da família. Realmente 

é espetacular o que tem naquele local. Ajuda o pequeno produtor de nossa cidade. Todos os 

pequenos produtores tiram vantagem daquele abatedouro... Continuando o orador: Hoje 

existe cerca de 40 funcionários. São empregos diretos. Algumas pessoas lavam o chão, 

colocam lenha na caldeira, além de outras situações. Existe mais de 10 pedreiros com 

servente. Todo animal abatido é levado para os supermercados de Itapira. Cada açougue 

possui cerca de 10 funcionários. O couro é direcionado para outras empresas. Ele se torna 

matéria prima para confecção de outros produtos. Toda barrigada é utilizada para fazer 

ração. Vejam a quantidade de benefícios. Ele fez um pedido urgente, conversou com o 

Dirceu e até a presente data não veio nada. Vale ressaltar que ele me ligou novamente. 

Disse que não chegou. Não podemos deixar passar batido. A situação dele é grave, pois 

estava pagando cerca de 30 mil reais de água. Vejam o montante desse valor. Como 

estamos conseguindo unir forças, peço para que o Luan leve essa situação ao prefeito. Uma 

saída deve existir. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. O primeiro assunto que me trás a esta tribuna 

está relacionado a alguns eventos que ocorreram em nossa cidade nesse final de semana. 



Eventos como o Círculo Italiano que realizou, de forma menor, a Festa Della Nona. Seria a 

18ª Edição da Festa. Tivemos às 17:00 horas a missa em homenagem as nonas 

descendentes de famílias italianas. São algumas famílias italianas que conseguiram 

desenvolver o progresso dessa cidade. Sabemos que temos colônias japonesas e 

portuguesas, mas os italianos foi a força motriz. Muito trabalharam para que as coisas 

acontecessem na data de hoje. É o resultado de um trabalho realizado por muitas pessoas. 

As homenagens foram direcionadas as nossas queridas nonas itapirenses. São elas: Antônia 

Ruth De Souza Zacchi, Maria Aparecida Polletini Mantelato, Maria de Lourdes Oliveira 

Rossi, Lurdinha Zago Lauri e Therezinha Costa Pinto Simões. Essas foram as nonas 

homenageadas nessa 18ª edição. Parabéns ao Círculo Italiano. Outro assunto faz referência 

a um requerimento direcionado ao Deputado Barros Munhoz em nome dos moradores da 

estrada que liga Itapira a Santo Antonio da Posse. O asfalto que foi elaborado através de 

verba do Governo do Estado foi até o Rancho Diniz. Os moradores do Brumado Novo e 

Velho, assim como também de outras imediações, reclamam muito da situação em tempos 

de chuva. Os moradores clamam muito por esses 7 quilômetros de asfalto. Os moradores 

sempre me procuram para enviar a solicitação ao deputado Barros Munhoz. Volto a falar da 

festa dos Limas que aconteceu nesse final de semana. Ela foi realizada na sexta, no sábado 

e no domingo. A comunidade é muito unida e forte. A igreja está terminada e é muito 

bonita. A comunidade sempre está acolhendo seu próximo. Deixo um grande abraço ao 

padre Idelfonso, assim como também para todos os festeiros. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. 

Não vou me estender. O pessoal tem que aprender a participar mais. Aqui é lugar do povo. 

Hoje estarei entrando com um requerimento sobre o aniversário do pastor Toninho Orsini. 

Gostei muito do evento realizado na igreja. Parabenizo todos os participantes. Também 

elaborei três indicações. Uma delas faz referência a revitalização e ativação da piscina 

localizada no Centro de Lazer Hideraldo Luiz Bellini. Em 2014 existiu uma verba para ser 

direcionada para aquele local, mas poucas melhorias foram realizadas. Aquela piscina 

deveria ser reativada. A população desfrutaria dos benefícios que a piscina pode oferecer. A 

piscina está criando o mosquito da dengue. Outra indicação de minha autoria faz referencia 

a zona azul de nossa cidade. Peço para que o setor competente tome alguma providência. É 

muito difícil achar um local adequado para estacionar o carro. O pessoal fica reclamando. O 

dinheiro arrecadado pela zona azul deve ser direcionado para as entidades filantrópicas e 

assistenciais de nosso município. É um dinheiro muito bem aproveitado. Vale ressaltar que 

as nossas entidades sofrem muito devido a falta de verbas. A última indicação faz 

referência ao calçadão da Mario Covas. O pessoal anda na terra. Peço para que o prefeito 

tome algum tipo de providência. As nossas indicações estão sem respostas. A população 

está cobrando e acabamos não sabendo responder. Uma coisa muito feia que o prefeito está 

fazendo comigo é quando tem algum evento ele me deixa de fora. Ele também pediu para o 

secretariado não me atender. É uma coisa horrível o que ele está fazendo. Sou uma 

representante do povo e tudo o que levo até ele vem da população. Acho que ele está sendo 

infantil. Ele não está executando adequadamente o cargo que lhe foi confiado. Peço para 

que ele tome mais vergonha e atenda meus pedidos. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quero saudar a todos na 

pessoa de nosso amigo Zé Maria Rostirolla. Quero dizer para a vereadora Marisol que 



parabenizo a ida dela na escola. Todos devem cuidar com carinho das escolas. Outras 

escolas também têm problemas. São coisas pequenas. Quando devemos para as pessoas, 

acredito que devemos pagar a maior parte delas, começando pelas dívidas menores. Desse 

modo, a maior parte das pessoas deixarão de falar mal de você. Amanhã vou conversar com 

o Matheus. As crianças devem ser educadas. Quero parabenizá-la por fiscalizar a situação. 

Não adianta vir aqui para gritar ou xingar. Você foi macia. Parabéns. Passe essas 

informações para o Matheus. Nessa semana levei três coisas pequenas e ele acabou sanando 

o problema. Temos muitos problemas, mas em comparação a outros municípios, digo que 

estamos muito bem. Quando assistimos os jornais ficamos com dó de ver a situação de 

outras cidades vizinhas. Os políticos roubaram tanto que acabaram com os municípios. Não 

tem verba para nada. Estão tirando mais verbas para bancar as futuras campanhas. Isso é 

uma vergonha. O jornal da manhã analisa muito os problemas. Infelizmente o nosso país 

está a Deus dará. Quero dizer a vocês que estou aqui para ajudar. Queria parabenizar o Zé 

Alair e demais secretários pelo empenho e dedicação em prol de nossa cidade. Não 

podemos esquecer do setor de Agricultura de nossa cidade. 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 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Agosto de 2017. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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 ao Projeto de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0048/2017.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 

Calendário do Município de Itapira, o mês Setembro Verde, objetivando à inclusão social 

da pessoa com deficiência. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 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. 3º) Requerimento nº. 00275/2017.- Voto 

de Congratulação com o ex vereador Toninho Orcini, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 17 agosto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Requerimento nº. 00276/2017.- Oficiar o 

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado José Antônio Barros Munhoz, para 

que Itapira seja contemplada com o projeto de acessibilidade em Bibliotecas, realizado pela 

Secretaria do Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo. Autoria. Luan 

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

Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) 

Requerimento nº. 00277/2017.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Educação, 

solicitando informações quanto ao número de alunos da rede municipal portadores de 

deficiência. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Requerimento nº. 00278/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria das Graças Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 05 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Requerimento nº. 00279/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi Serra, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento nº. 

00280/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Edite Pereira Ribeiro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) 

Requerimento nº. 00281/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Juliana Caleffi, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 10º) Requerimento nº. 00282/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Clara Galizoni Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 

de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00283/2017.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Hortêncio Formigari, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento nº. 00284/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Silvana Monti Galdi, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento nº. 00285/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Vera Marilda Zago, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº. 00286/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Donatti Sartori, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 15 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00287/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Topan, pelo transcurso de seu 

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

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

17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 

00288/2017.- Voto de Congratulação com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

17º) Requerimento nº. 00289/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao 

setor de arrecadação, que encaminhe a esta Casa de Leis, a tabela dos valores de referência 

dos imóveis de todos os bairros do município. 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 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00290/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao setor 

de arrecadação, que disponibilize no site oficial da Prefeitura a tabela dos valores de 

referência dos imóveis de todos os bairros do município. 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 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00291/2017.- Voto de Congratulação com os diretores e membros do 

Círcolo Ítalo Braziliano XV de Novembro di Itapira, pela realização da XVIII Festa Della 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00292/2017.- Voto de 

Congratulação com a comunidade do Senhor Bom Jesus do bairro dos Limas, pelo sucesso 

na realização das festividades religiosas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00293/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Eunice Bittencourt Topan, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

22º) Requerimento nº. 00294/2017.- Requer oficiar o deputado estadual José Antônio 

Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a 

pavimentação asfáltica da estrada rural que liga Itapira a Santo Antônio de Posse. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 23º) Indicação nº. 00316/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto a 

Secretária de Educação, visando a implantação do Programa "Classe Hospitalar" no 

município. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 00317/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos junto a Secretária de Educação, visando a implantação do Programa "Atendimento 

Domiciliar" no município. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 00318/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao setor competente, a elaboração e execução de um projeto de 

revitalização no Morro do Cruzeiro, na região dos Forões. Autoria. Luan Rostirolla. 



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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

26º) Indicação nº. 00319/2017.- Sugere execução de pintura de solo no Jardim Magali, em 

especial na Av. Brasília. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00320/2017.- Sugere melhorias na Rua 

José Ivalt Fernandes, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00321/2017.- Sugere 

execução de recapeamento asfáltico na Rua Marechal Castelo Branco, na Vila Ilze. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

29º) Indicação nº. 00322/2017.- Sugere reforma e reativação da piscina "Paulo César 

Cescon", no Centro de Lazer "Hideraldo Luis Bellini". Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 

00323/2017.- Sugere construção de bueiros tipo boca de lobo na Rua Benedito Antônio de 

Lima, esquina com a Rua Nelson Zelante, no José Tonolli. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Indicação nº. 

00324/2017.- Sugere melhorias que especifica na Creche "Josepha Eliseu da Silva", no 

Flávio Zacchi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00325/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos junto a Secretaria de Educação, visando a implantação da sala de recurso 

Multifuncional na rede municipal de ensino. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 00326/2017.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos junto a Secretaria de Educação, visando a implantação de um 

Centro de Produção de Materiais Adaptados na rede municipal de ensino. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

34º) Indicação nº. 00327/2017.- Sugere construção de calçadão na Avenida Mário Covas, 

no trecho entre a Rua Cristóvão A. Zago e a ponte José Marchezini, sentido bairro/centro. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

35º) Indicação nº. 00328/2017.- Sugere a municipalização da Zona Azul e a concessão do 

seu faturamento às entidades filantrópicas e assistenciais do município. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) 

Indicação nº. 00329/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a destinação de 

área para construção de um Heliponto Municipal. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00330/2017.- Sugere 



execução de reforma geral da praça localizada ao lado da Creche "Sebastião Olbi Neto". 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 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: 38º) Associação Pétalas de Rosa: Convite para participação 

do concerto realizada pela Banda Lira Itapirense em prol desta associação a realizar-se no 

dia 15 de Setembro de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

17 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 única discussão o Requerimento nº 00289/2017.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito, para que determine ao setor de arrecadação, que encaminhe a esta Casa de Leis, a 

tabela dos valores de referência dos imóveis de todos os bairros do município. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Agosto de 2017. a) 

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

00290/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao setor de arrecadação, que 

disponibilize no site oficial da Prefeitura a tabela dos valores de referência dos imóveis de 

todos os bairros do município. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 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.  


