
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 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: “Boa 

noite a todos. Um dos assuntos que me trazem a esta tribuna faz referência a nossa 

presença na cidade de Mogi Mirim para participar de um curso realizado pela Fenalegis. 

Marcaram presença alguns vereadores e funcionários da Casa. É um curso destinado 

para os agentes políticos e funcionários desta Casa. Foi muito proveitosa a situação. 

Tivemos aulas de como proceder na vereança e como as Casas Legislativas devem 

acompanhar a evolução dos tempos. Isso foi muito importante e proveitoso para todos 

nós. É muito bom adquirirmos conhecimento. Outro assunto que tenho a dizer é o 

seguinte: Estive em uma reunião com o diretor do SESI de Mogi Guaçu onde buscamos 

junto à ele uma programação para Itapira. Está relacionada ao Sábado Mania. Tem 

ocorrido em algumas cidades e ele disse que procede através de um agendamento. É 

muito importante essa situação por ser uma ação comunitária realizada na região. A 

Prefeitura, juntamente com a Secretaria competente, escolhe o local adequado para 

realizar esse tipo de evento. É uma forma de dar assistência ao cidadão. Existem 

departamentos que emitem novos documentos, cortes de cabelos, agências de emprego, 

dentre outras situações. São inúmeras atrações que podem ser realizadas pelo Sábado 

Mania. Estamos aguardando uma posição do Diretor Regional do SESI. Acredito que 

desse modo vamos conseguir estar agendando esse tipo de evento. Outra informação é 

que estive em contato com a diretoria da Usina Virgolino de Oliveira e com isso 

consegui uma doação para a municipalidade de um gabinete dentário. É um gabinete 

dentário completo que pode atender o bairro José Tonolli. Esse gabinete poderá atender 

as necessidades daquele bairro, pois a população daquela localidade está clamando por 

mais dentistas. A licitação já está bem adiantada. Em conversa com a administração, 

acredito que esse gabinete dentário será implantado no PPA Décio Galdi situado no 

bairro do Istor Luppi. Outro assunto seria que gostaria de parabenizar a Dona Evelina. 

Ela é proprietária da Casa Munir. Há mais de 70 anos essa loja está no Brasil. Ela 

completou 90 anos de vida no dia 15 de agosto. Era casada com o Sr. Munir Cabashi. 

No início a loja era dedicada para atender noivas e noivos. Atualmente faz referência no 

setor de calçados em geral. Parabéns. É uma pessoa guerreira e que sempre esteve 

presente na Rua José Bonifácio. Digo a vocês que ela possui aquela loja há cerca de 60 

anos. Vale lembrar que ela também foi proprietária do Bazar 25. Deixo meus parabéns e 



um grande abraço para a Dona Evelina. Que Deus a proteja. É uma cidadã muito 

querida por todos. Para finalizar queria parabenizar o pessoal da Cultura pela realização 

do 5º Festival de Inverno. Parabéns.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos 

integrantes da Guarda Municipal. Sei que 5 minutos vão ser poucos. Somente queria 

chamar a atenção de todos os vereadores desta Casa, em especial os meus 4 

companheiros de bancada, Marisol, César, Beth e Rafael. Faço uma pergunta, Beth. A 

Beth trabalhava e atuava na área dos PPAs. O Dr. Rafael vai até o Hospital porque é 

medico. O César não está na repartição pública. A Marisol como professora vai às 

escolas. Eu como engenheiro civil, apesar de não exercer muito a minha profissão, 

sempre tem algum projeto e sempre tenho alguns problemas pessoais para resolver em 

relação a engenharia. Por conta disso vou ao protocolo, setor de engenharia, assim como 

também na Prefeitura. Pasmem vocês que pelo fato de duas sessões correrem rápido 

devido a pouca quantidade de matérias saiu no Jornal Tribuna... O meu caso pessoal 

com o Beto é por ser o tipo de pessoa que ele é. Não quero deixar nenhuma ofensa, mas 

ele colocou que eu estou mudando de lado, que sou isso, que sou aquilo e que tenho ido 

à Prefeitura. Não sei como vou exercer a minha profissão. Digo para vocês sobre o 

cuidado que devemos tomar. Hoje com 10 vereadores, cinco é oposição e cinco é 

situação. Existe um enorme respeito entre os vereadores. Estamos levando tudo o que é 

necessário dentro de seu tempo. Solicitamos o tempo necessário, elaboramos emendas e 

isso está ajudando o povo de Itapira. Aí vem o Sr. Roberto Trevelin e fala que não 

defendo o meu irmão quando ele é atacado pelo deputado e que eu estou tentando pegar 

a cadeira da Américo Passarela. Somente queria dizer ao Beto o seguinte: Sabem o 

porquê ele está bravo? O povo de Itapira não sabe e nós também não. Quando nós não 

brigamos por duas semanas, ele não vende jornal. Caso eu jogar o microfone em algum 

de vocês, chamar de vagabundo ou sem vergonha, aí vende jornal. Depois ele diz que 

não defendo o meu irmão. Ele é tão cara de pau, safado e ordinário que colocou a foto 

de meu irmão, depois que ganhou as eleições, dizendo que ele somente se preocupava 

com a Esportiva. Falava que meu irmão desviava dinheiro para colocar na Esportiva. 

Agora é a foto do Paganini. Fica o alerta, Rafael, caso você, eu ou qualquer outro 

vereador for prefeito de Itapira. Nós estaremos estampados no jornal dele. Não paguei 

nenhuma propaganda para esse cara e fiz a minha campanha. Fui eleito e ele se acha o 

maior suprassumo da história. Isso está me revoltando porque ele não tem o direito de 

continuar falando de minha pessoa no jornal. No dia que eu tomar uma atitude errônea, 

ele pode estampar na primeira página. Se tenho que trabalhar e ir até a Prefeitura para 

conversar com o prefeito, acredito que é problema meu. Tenho a minha vida e tenho a 

minha profissão. Gostaria que levassem o recado para o Beto para ele largar a mão de 

ser ordinário e aproveitador de situação. Já disse isso uma vez e repito: Como se vende 

jornal se os palhaços de picadeiro não brincam de fazer palhaçada? Então, caso 

levarmos a sério aqui, acredito que não se vende jornal. É por isso. Ele vai colocar 

novamente no jornal. Já tinha comentado com o Rafael que aquele que tiver o cargo de 

prefeito deve se preparar. A pessoa ficará estampada no jornal. Isso é um desabafo. Não 



aguento mais ele dizer que tem vereador mudando e tudo mais. Que ele cuide da 

família, da casa dele e do jornal dele. Ele deve me esquecer e também esquecer de 

minha família. Já passamos o que tínhamos que passar e estamos sofrendo com isso. O 

meu irmão deu o sangue para Itapira durante 8 anos para ele fazer palhaçada no jornal. 

Caso ele precisar de meu irmão, digo que ele vai atrás de meu irmão. Ele vai pedir 

arrego. Ele perdeu a minha credibilidade. Tentei aguentar não responder. Desculpem o 

desabafo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Iria ficar mais algum tempo em silêncio 

porque é isso que o prefeito quer de mim. Ele quer me excluir igualmente ele está 

fazendo com o nosso vice-prefeito Firmino. Ele quer me colocar de lado porque falo a 

verdade. Pasmem vocês que ontem fui visitar mais um secretário. Não vou falar de qual 

setor é o secretário. Ele veio me falar todo chateado que faço parte da oposição. Não sei 

de onde tiraram isso. Talvez seja oposição do prefeito, mas situação do povo. Quero 

deixar bem claro para o senhor Paganini que ele tem a caneta nas mãos. Ele tem o 

direito de dar a canetada. Portanto, os meus pedidos e indicações são para o povo. Ele 

pode me atender sim. Ele não estará atendendo a vereadora Beth Manoel, mas sim a 

população. Trago a população em minhas costas. Quero saber qual é o meu peso e o 

peso de um vereador da situação. Ontem protocolei um pedido ao prefeito e o mesmo 

pediu para um vereador de base fazer outro pedido. O meu pedido não valeu nada. 

Quero falar para ele que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quero falar para a 

Maísa que fiz um projeto relacionado ao cemitério público direcionado aos animais. 

Infelizmente não temos onde colocar os nossos animais de estimação. Muitas pessoas 

jogam os animais no canavial ou enterram em suas residências. Penso em uma cidade 

futurista onde você enterra seu animal de estimação em um local adequado. Veio uma 

carta dizendo que estou criando gastos, mas coloco para o prefeito a minha ideia. Caso 

ele enviar a esta Casa, acredito que os dez vereadores vão assinar. Outra coisa está 

relacionada a minha indicação. Ela solicita um centro de lazer no Barão. Peço para que 

os colegas assinem junto comigo. É para o povo. Penso que essa cidade deve ter uma 

visão para frente. A criançada que estuda fora de nossa cidade acaba não voltando. 

Seremos uma cidade de pessoas idosas. Peço para que os vereadores prestem a atenção 

no que estou falando. Quero falar para o prefeito que ele pode me atender. Será bom 

para ele. Ele é o dono da caneta e pode assinar. Não estou oferecendo nenhum mal para 

ele. Eu sou o povo, pois estou junto com a população. Trago o que o povo solicita. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar em nome da Maísa, 

defensora dos animais, todo o público que se faz presente. O nosso colega Carlinhos já 

comentou na tribuna que estivemos o dia todo na Fenalegis em Mogi Mirim. Tivemos 

palestras e instruções. Uma coisa que me chamou muito a atenção, senhor presidente... 

Sou uma boa aluna. Sou professora e vivo aprendendo. Já registrei no livro e na 

próxima semana uma emenda entrará nesta Casa para que as audiências públicas sejam 

realizadas em horário onde todo o cidadão possa participar. Geralmente as audiências 

ocorrem às 16 horas. Vamos pensar e racionar. O cidadão que quer participar da 



audiência é impossibilitado de participar. O que geralmente acontece? Infelizmente 

poucas pessoas possuem disponibilidade de horário para estar escutando, opinando e 

reivindicando. Não adianta querermos mudar. Por que a política convive com essa 

roubalheira e desgaste emocional? Hoje muitas pessoas querem ser político. Muitos 

generalizam dizendo que todo político rouba. Existem pessoas boas. Vocês são honestos 

e pessoas boas. Pegamos o que é da gente. Todo trabalhador é digno de seu salário. 

Jamais vou pegar algo que não seja de meu direito. Caso quisermos uma política onde 

realmente aconteça, digo que devemos partir desta Casa. Todos escutaram. Na próxima 

semana vem o projeto de resolução. Uma emenda será alterada e passará a ser às 19:30. 

O trabalhador vai poder participar das audiências. Isso é fazer política. Como uma boa 

aluna ouvi e já registrei no caderno. Peço para que seja aprovado por unanimidade. 

Estou de olho. Quem não aprovar, digo que vou falar para a população quem votou 

contra. O conhecimento deve ser disponibilizado para todos. Todos tem o direito de 

participar e opinar. Isso é fazer gestão pública. Na próxima semana a emenda estará 

disponível. Peço que seja votada com sucesso. A população ganhará de imediato com 

essa situação. Quanto mais transparência, melhor. O Moacir Marques é auditor do TCM 

de São Paulo. Ficou bem claro. Os questionamentos devem acontecer. Estamos aqui 

para analisar. É o nosso papel de vereador. Caso quisermos que a população tenha outra 

visão, acredito que devemos fazer a nossa parte. 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 27ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Agosto de 2017. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 Projetos de Leis Complementares. 2º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0010/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria, extingue, reenquadra, 

transforma e restabelece cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura e dá outras 

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

Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0011/2017.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o 

Plano Diretor de Turismo de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei 

nº. 0049/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Regulamenta as atribuições dos cargos do quadro de 

pessoal do SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

5º) Projeto de Lei nº. 0050/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

renovar convênio celebrado na área de Saúde com a APAE de Itapira. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade 

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem 

do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0051/2017.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.000.000,00, DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 89/2017.- Ao Projeto de Lei nº 46/2017.- 

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 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.", após 

minuciosos e acurados estudos, inclusive com solicitação de PARECER JURÍDICO da 

Editora NDJ, que opinou pela ilegalidade pelo fato de pertencer ao Prefeito a 

legitimidade para apresentar o projeto de lei em tela, não sendo possível neste mister 

por nenhum membro do Poder Legislativo. (doc. em anexo) A consultora da NDJ 

afirma que a iniciativa do presente projeto de lei é privativa do Chefe do Poder 

Executivo, já que a organização e a forma da prestação dos serviços públicos e de 

utilidade pública são funções administrativas típicas e, portanto de competência do 

Poder Executivo. Pelo arquivamento, pois. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 90/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 48/2017.- 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 nº 48/2017, de autoria do nobre Vereador Luan 

Rostirolla, que "Institui no Calendário do Município de Itapira, o mês Setembro Verde, 

objetivando a inclusão social da pessoa com deficiência”, após minuciosos e acurados 

estudos, opinaram por exarar parecer favorável à apresentação da propositura, eis que 

inexiste óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) PARECER nº. 

91/2017.- Ao Projeto de Lei nº 50/2017.- 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 50/2017, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de 

Saúde com a APAE 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

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. 10º) Requerimento nº. 

00295/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Sydneia Valdissera Monfredini, pelo 

transcurso de seu 93º aniversário de nascimento celebrado dia 14 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 00296/2017.- Voto de Congratulação com o jovem 

Nílsol Mateus Garcia Raposo, pelo transcurso de aniversário de nascimento celebrado 

dia 20 de agosto. Autoria. Mino Nicolai. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 

Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 

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

00297/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria da APAE, na pessoa do presidente 

Dr. Newton Santana, extensivo aos professores, funcionários e voluntários da entidade, 

pelas comemorações dos 46 anos de fundação. Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, pela 

ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a presente 

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

Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) 

Requerimento nº. 00298/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de 

Planejamento, para que se faça cumprir o Código de Posturas do município em relação a 

construção de bueiros e galerias de águas pluviais em novos loteamentos urbanos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 14º) Requerimento nº. 00299/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e 

Secretaria de Planejamento, para que se faça cumprir o Código de Posturas do 

município em relação a sinalização de trânsito horizontal e vertical em novos 

loteamentos urbanos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00300/2017.- Requer 

do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 129/2017 que sugere 

estudos junto a Secretaria de Educação e Associação Comercial, visando a criação de 

uma carteira para professores da rede municipal que dê direito a descontos em cinemas 

e outros estabelecimentos comerciais. 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 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

16º) Requerimento nº. 00301/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Evelina R. 

Aek, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 

DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00302/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Oliveira Rossi, a Dª. Dinha, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 24 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00303/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Cevandira Torres 

Peres, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00304/2017.- Voto de Congratulação com as 

gêmeas Solange e Sandra Nicoletti, pelo transcurso de seus aniversários de nascimento 

celebrado dia 20 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00305/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Julieta Rizzi Gattei, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 23 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00306/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Regina Marcatti, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Indicação nº. 00331/2017.- Sugere execução de reforma da Capela do 

Cemitério da Saudade. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 00332/2017.- Sugere 

instalação de redutor de velocidade na Av. Cyra Aparecida Vieira Serra, próximo a 

Emei "Yolanda Avancini Brunialti", Assad Alcici. Autoria. Luan Rostirolla. 

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

24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 

00333/2017.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na estrada 

municipal "Orlando de Andrade", nas proximidades da Igreja São João Batista, bairro 

dos Pires. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 00334/2017.- Sugere ao Sr. prefeito, 

estudos objetivando a instalação de iluminação pública na estrada municipal "Orlando 

de Andrade", no trecho ainda não dotado de tal melhoria. Autoria. Luan Rostirolla. 

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

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

00335/2017.- Sugere a instalação de um ponto de táxi na Rua Santa Terezinha, próximo 

a nova portaria do IESI, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

00336/2017.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua Hermínia 

Consoli Luppi, no bairro José Tonolli. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00337/2017.- Sugere 

pavimentação asfáltica da Av. José Rocha Clemente, no trecho ainda não dotado de tal 

melhoria, no bairro Istor Luppi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 00338/2017.- Sugere 

construção de Centros Esportivos e de Lazer nos bairros de Barão Ataliba Nogueira, 

Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00339/2017.- Sugere revitalização 

de praça existente entre as ruas Ipê, Jasmins e Camélias, no Jardim Santa Marta. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00340/2017.- Sugere a reabertura da ligação entre as ruas 

Marechal Hermes da Fonseca, na Vila Izaura, e João Pereira da Cunha, na Penha do Rio 

do Peixe. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00341/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para 

instalação de divisórias, tipo biombos, na UBS do bairro dos Prados. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

33º) Indicação nº. 00342/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, a manutenção das grades do 

jardim da Emeb "Marco Antônio Líbano dos Santos", no Istor Luppi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

34º) Indicação nº. 00343/2017.- Sugere abrir uma rua que ligue a Avenida Jacob Audi 

à Rua Professor Ayrton Brandão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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: 35º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 



Comunicado Nº CM073360/2017: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 65.719,20. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 36º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Solicitação de autorização 

para a realização de Audiência de prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 

2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 423/2017: Respostas ao Requerimento nº 252/2017. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Câmara Municipal de Serra Negra: 

Encaminha Moção de Apoio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) UIPA 

Itapira: Referência a doação de brindes para o bingo da UIPA. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 Projeto de Lei nº 0050/2017.- Autoriza o Poder Executivo a renovar 

convênio celebrado na área de Saúde com a APAE de Itapira. Autoria: José Natalino 

Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 50/2017. Aprovado por 

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

LOPES: “Há algumas semanas já havíamos comentado e todos os vereadores 

encabeçaram as cobranças junto ao Executivo. Fica o convite para o próximo domingo 

quanto ao leilão da APAE. Já que estamos discutindo um assunto de extrema 

importância para o município, aproveito o momento para convidar toda a população 

para estar presente nesse evento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto 

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

nº. 89/2017.- 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." A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “De forma 

rápida queria chamar a atenção de todos os vereadores. Com o parecer da NDJ 

dificilmente se aprova o projeto. Acho de extrema importância esse projeto da 

vereadora. Quando uma pessoa não tem onde colocar o cachorro, muitas vezes acaba 

colocando-o em um saco e jogando-o dentro de um rio ou talvez em um terreno do 

vizinho. Quando morre um gato, cachorro ou cavalo a pessoa não tem onde levar. Não 

existe local adequado ou referência para resolver esse tipo de problema. O projeto 

sugere para que seja destinado para animais de pequeno porte. No passado um projeto 



recebeu o parecer da NDJ e antes de exararmos o parecer... Não quero acreditar que o 

prefeito seja contra um projeto desse porte. O parecer está aqui. Sugiro que vossa 

excelência leve até o prefeito, Luan, para que seja destinado um pequeno terreno. Caso 

exista a possibilidade da doação de um pequeno terreno, digo que será de grande valia 

para o município até mesmo em termos de qualidade. Se a NDJ está dizendo não, 

acredito que vamos arquivar o projeto. Acho que um projeto desse porte não deve ser 

arquivado. Caso não existir a possibilidade de doação do terreno, Dirceu, que ele envie 

os motivos pelos quais não pode acatar a ideia. Como estou presente mais na área rural, 

posso dizer que muitas pessoas reclamam desse tipo de problema. A minha esposa já 

levou mais de 7 cachorros para serem enterrados em meu sítio. As pessoas não tem 

lugar adequado para enterrar seus animais de estimação. Muitos jogam no lixo ou até 

mesmo nas caçambas de entulhos. No passado os animais que morriam na UIPA 

ficavam dentro do frízer por tempo indeterminado. Muitas pessoas queriam incinerar os 

animais nas cerâmicas de nossa cidade. É pecado. Antes de discutirmos esse projeto, 

Luan, queria que vossa excelência levasse esse assunto até o prefeito. Isso aqui deve ser 

adiado ou receber vistas. É um assunto de saúde pública... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: Em nenhum momento o senhor falou isso, 

mas que fique claro que nenhum vereador da situação ou até mesmo o prefeito é contra 

o projeto. Hoje o projeto é inconstitucional, Mino. Seguindo os trâmites da Casa, acho 

que o natural e ser arquivado. Através da indicação feita ao prefeito, acredito que as 

respostas devem ser solicitadas. O trâmite legal é esse... Continuando o orador: No 

passado foi retirado o projeto quando recebeu respostas. O prefeito pode enviar o 

projeto da forma que ele achar melhor. Os 10 vereadores aprovarão o projeto sem 

discussão. Vamos pedir um adiamento de 15 dias. Caso o prefeito dizer para retirar o 

projeto, tudo bem. Desse modo, acredito que ele enviará outro projeto. Acho que o 

projeto é muito importante... Aparte concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete 

Manoel: Fico pensando nas clínicas veterinárias e até mesmo na própria UIPA. Quando 

algum animal morre o setor de Zoonose ficar responsável em dar o destinado correto. 

Não sei se é enterrado ou jogado em algum lugar... Alguém poderia me dizer o que é 

feito?... Continuando o orador: Não tem um destinado final. Existe um processo onde 

o setor de Zoonose coleta o animal. Não sei o que é feito... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Em relação a Zoonose, digo que ela tem 

competência específica. Existe uma portaria do Ministério da Saúde. Existe uma 

divergência entre o Meio Ambiente e a Saúde. Confunde-se muito a atuação do setor de 

Zoonose. Muitas vezes é atribuição do Meio Ambiente. Inclusive, hoje existe uma lei do 

setor de Zoonose que não está regulamentada no município, pois está totalmente em 

desacordo do que é constitucional. Precisa ter uma investigação melhor sobre as 

atribuições e sobre onde são descartados os animais. É de grande valia o projeto... 

Continuando o orador: Quem transporta isso? Isso deve ser feito. Caso o projeto for 

arquivado, digo que o mesmo não voltará em pauta. É muito importante nos atentarmos 

sobre o assunto. Devemos analisar o que o prefeito vai responder. Esse projeto deve ser 

aprovado de alguma forma. Não vamos ficar medindo força em relação ao assunto, pois 



é um projeto de extrema importância. Hoje não existe uma destinação correta dos 

animais mortos. Animal morto pode trazer doenças graves. O prefeito deve enviar 

alguma solução. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Concordo plenamente com o vereador Mino. 

Parabéns, Beth, pela iniciativa. É de extrema importância esse assunto. Tenho o meu 

Messi. Não posso nem pensar que um dia ele vai partir. Moro em um condomínio e não 

tenho lugar para enterrar o meu cachorro. Gostaria de ter um local apropriado. Ótimo 

que o prefeito não é contra. Ótimo que os vereadores da situação também não são 

contra. Já é meio caminho andado. Queremos que esse projeto não seja arquivado. 

Sempre sou daquela questão que não devemos perder, Beth, a oportunidade. Não 

importa se seja a vereadora Beth ou outro vereador. O objetivo é ajudar e pensar como 

uma cidade progressista. Devemos pensar como uma cidade que se preocupa com os 

animais. Sou defensora dos animais e amo meu cachorro. Que bom que o vereador veio 

até esta tribuna para explanar sobre o assunto. Estamos aqui para somar. Vamos ser uma 

constelação. Ninguém faz nada sozinho. Precisamos ter o apoio. Tiro o chapéu para 

vocês. Ninguém disse que vocês são contra o projeto. Vamos achar uma solução para os 

animais de estimação. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna referente a 

este projeto, não para questionar méritos ou de quem é o projeto, mas a sugestão de 

retirada talvez seja a melhor solução. A Comissão de Justiça e Redação exarou o 

parecer para arquivamento. Cabe a ela essa situação. A retirada do projeto somente cabe 

a vereadora autora. Não caberia a nossa comissão autorizar a retirada ou algo do tipo. O 

projeto somente vai rodar nesta Casa e vai chegar o momento de ser retirado. É 

inconstitucional porque não cabe a nenhum vereador elaborar um projeto dessa 

magnitude. Parabenizo a senhora pelo projeto, mas acho que a melhor saída é propor a 

retirada do projeto. Você já disse que fez uma indicação ao prefeito. Vou cobrar para 

que chegue um retorno a todos nós. Esse projeto não pode se estender. O destinado final 

desse projeto é o arquivamento ou a retirada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luís 

Hermínio Nicolai: Vamos pedir adiamento da matéria até recebermos uma resposta em 

relação ao projeto. Desse modo, vamos saber qual caminho vamos trilhar. Vamos pedir 

15 dias de adiamento para que isso seja analisado com carinho. Requeiro que seja 

colocado em votação a minha solicitação de adiamento por 15 dias. Não é o caso de se 

retirar o projeto na data de hoje. Sugiro o adiamento... Continuando o orador: 

Somente para concluir, digo que o vereador Mino já fez a solicitação de adiamento da 

matéria por 15 dias. Acredito que o projeto vai andar e logo em seguido será arquivado. 

Não vejo a necessidade de continuar com esse projeto. Peço a retirada do projeto através 

da vereadora autora. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo da seguinte forma: Tem uma única 

forma de resolvermos e mostrarmos qual é o verdadeiro papel do vereador dentro do 

município de Itapira. A única hora que o vereador pode legislar no quesito de ordem 

financeira do município é quando vem o orçamento do ano seguinte. Então, não adianta 

discutir aqui se é valido ou não. Os dez vereadores possuem o mesmo ponto de vista. 



Tenho certeza que o prefeito não se manifestou, mas deve ter o ponto de vista dele e que 

não difere daquilo que o líder falou. Temos um momento único de fazer prevalecer a 

nossa função de vereador. É no momento em que vem o orçamento para o próximo ano 

nesta Casa. É hora de mexermos no orçamento e deixarmos destinado aquilo que a 

vereadora Beth Manoel está pedindo na forma de projeto de lei. Se a NDJ deu parecer 

pela inconstitucionalidade, digo que respeitamos o parecer da NDJ, mas eles não 

entraram no mérito e o mérito não é somente de vossa excelência. É de todos nós e das 

pessoas que lutam em defesa dos animais. Então, concordo plenamente com o vereador 

Mino, mas vejo a necessidade da vereadora Beth. Ela não iniciou essa discussão quando 

entrou o projeto de lei. Ela já havia feito por indicação. Vamos fazer prevalecer o nosso 

posicionamento de vereador dentro do Legislativo. Não está havendo interferência de 

poderes e estaremos fazendo a nossa função. Fazendo uma emenda no orçamento do 

ano de 2018 é plausível para implantar o que o projeto menciona. Tenho certeza que 

todos os vereadores são favoráveis a essa medida. É o único momento de fazer valer a 

nossa função. É o Legislativo atuando em nome da população para que o Executivo faça 

aquilo que estará no orçamento. Gostaria imensamente de deixar registrado nesta Casa 

que faço quórum junto a vereadora Beth e gostaria que nos mês de Outubro, mais 

precisamente na semana que for lido o orçamento de 2018, vossa excelência faça todas 

as adequações no orçamento para que em 2018 seja implantado no município de Itapira. 

Parece-me que esse tipo de projeto já foi aprovado na cidade de Votuporanga. Não 

tenho certeza, mas já foi implantado. Tenho certeza que vossa excelência fazendo essas 

emendas no orçamento será concretizado com êxito. Caso o prefeito implantar, acredito 

que ele também terá seu mérito porque será na gestão dele que foi implantada essa 

situação. Caso ele tiver um pouco de inteligência e seus neurônios estiverem 

funcionando talvez ele encabece esse projeto e todos sairão bem na 'fita'. Parabenizo 

vossa excelência e vamos fazer gestão no orçamento do ano de 2018... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Reforça mais ainda o meu pedido 

de adiamento por 15 dias. Caso o projeto for retirado, acredito que quando formos 

analisar o orçamento não conseguiremos implantar a matéria. O projeto deve estar 

tramitando na Casa para que possamos alterar o orçamento. Caso contrário, acredito que 

o mesmo será matéria vencida. Acho que o adiamento é o princípio ideal... 

Continuando o orador: Obrigado. Acolho as palavras de vossa excelência. Com 

relação a experiência de matérias sobre o assunto, vossa excelência tem um 

conhecimento à altura ou até mais que qualquer outro vereador. Gostaria imensamente, 

Beth, que quando chegar o orçamento nesta Casa vossa excelência tome frente. Você 

terá o meu apoio e tenho certeza que não terá nenhuma votação contrária. Obrigado.” A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Concordo com o Mino em termos, mas continuando na Casa o 

projeto não servirá de nada para emenda no orçamento. O projeto é inconstitucional. Ela 

pode fazer a emenda criando o cemitério de animais no orçamento... Luis Hermínio 

Nicolai: Tudo bem, mas queremos analisar se vai chegar algum tipo de resposta nesta 

Casa. Obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai requer e a Casa 



aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 15 dias para melhores estudos. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em discussão o 

PARECER nº. 90/2017.- Ao Projeto de Lei nº 48/2017.- de autoria do nobre Vereador 

Luan Rostirolla, que "Institui no Calendário do Município de Itapira, o mês Setembro 

Verde, objetivando a inclusão social da pessoa com deficiência”. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado menos uma abstenção do Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Gostaria de pedir desculpas, Luan, porque achei que era projeto correlato. 

Existe alguma coisa que fiz em relação a Avenida dos Italianos para manutenção, mas 

não tinha a mesma denominação. Desculpe-me. Achei que poderia ser correlato.” 

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

aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 289/2017. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

290/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00296/2017.- Voto de Congratulação com o jovem Nílsol Mateus Garcia Raposo, pelo 

transcurso de aniversário de nascimento celebrado dia 20 de agosto. Autoria: Mino 

Nicolai. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA 

GARCIA RAPOSO: “Boa noite. Agradeço ao nosso Sr. Jesus Cristo. É ele que nos dá 

fôlego de vida. Como é gostoso ouvir da boca de outras pessoas os parabéns pelo filho. 

É um filho educado e maravilhoso. Ele é honesto. Há 27 anos nascia o meu pequeno 

Nilsol Mateus. Quase que ele nasceu no dia do aniversário do Vasco. Eu te amo muito, 

filho. Sou mãe coruja. Graças a Deus consegui passar tudo de bom para ele. Nunca 

desista de seus sonhos. Sempre recebi elogios em relação ao meu filho. Parabéns e que 

Deus abençoe. Obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 296/2017. 

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

OLIVEIRA: “Quero parabenizar a Marisol pela matéria. Logo ele vai querer um carro 

ou uma moto. Vai devagar. Que Deus abençoe seus passos. Criar filhos nos dias atuais é 



muito difícil. Parabéns” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUÍS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Parabéns, Nilsol, pelos pais que você tem. Já apelidei a vereadora Marisol 

de pimentinha. Ela é ardida. Parabéns pelo seu dia. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também queria deixar 

registrado os meus parabéns. Felicidades e que Deus abençoe. Obrigado.” 

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

aos 24 de Agosto de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00297/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria da 

APAE, na pessoa do presidente Dr. Newton Santana, extensivo aos professores, 

funcionários e voluntários da entidade, pelas comemorações dos 46 anos de fundação. 

Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 297/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Não poderia deixar de falar sobre a APAE. Tive um cunhado com problemas e acabou 

falecendo com 29 anos. Ele frequentou muito a APAE. Já ganhei um veículo da APAE 

porque sempre ajudei. Sempre vou ajudar. Vários empresários ajudam a APAE. Tem 

que ter amor e solidariedade. O meu cunhado sempre foi muito bem recebido. Deixo 

meus parabéns ao Dr. Nilton. Vamos participar do leilão. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo a 

APAE de Itapira nesses 46 anos. Em 1971, pela força do companheirismo e amizade 

entre os rotarianos, foi fundada a APAE. O Rotary tem uma enorme parceria nessa 

situação. Muitos cidadãos usufruem dos benefícios da entidade. Atualmente o Dr. 

Newton está fazendo um importante trabalho. É uma pessoa que somente faz o bem. 

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

GARCIA RAPOSO: “Também quero parabenizar o Luan pela iniciativa. Fiquei muito 

feliz quando o Dr. Newton foi eleito presidente da APAE. Tenho certeza que todo 

cidadão deveria conhecer a estrutura da APAE e seus trabalhos. Deixo registrado os 

meus parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Também queria parabenizar por esses 46 anos de muito trabalho. Quantas 

vidas foram prolongadas pelo cuidado dessas pessoas? Itapira teve o maior Interact da 

história do Brasil. As convenções sempre foram gigantescas. Aonde íamos, todos os 

interacts estavam acompanhados por 2 ou 3 pessoas. Deixo meus parabéns a todos os 

funcionários e diretoria da APAE. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00300/2017.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 

129/2017 que sugere estudos junto a Secretaria de Educação e Associação Comercial, 

visando a criação de uma carteira para professores da rede municipal que dê direito a 

descontos em cinemas e outros estabelecimentos comerciais. Autoria: Professora 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 300/2017. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 



RAPOSO: “Essa carteira é como se fosse igual do time de futebol. Hoje é tudo online. 

É necessário imprimir muitas folhas para se conseguir o desconto. É o desconto normal. 

Fica mais prático para colocar na carteira ou até mesmo na bolsa. Esse é um pedido da 

categoria. Espero que todos compreendam. Obrigada.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00301/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Evelina R. Aek, pelo transcurso de seu 

90º aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 301/2017. Aprovado por unanimidade. 

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

aos 24 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.  


