
ATA DA 30ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de setembro de 2017. Presidente: 

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

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

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

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

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

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

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

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos na pessoa do 

Sr. Neno Tossini. É nosso companheiro de caminhada. Entre tantos assuntos que podemos 

conversar, lembrando que já enjoou vermos a imprensa falar sobre o assunto, digo que 

começamos a ter uma pequena sensação de prazer por estar presenciando tudo o que está 

acontecendo em nossa política, as atitudes que estão sendo tomadas e pessoas sendo 

encaminhadas para os seus devidos lugares. Como disseram na imprensa, digo que é uma 

simples caminhada e o início de um novo país. Que isso não se perca no meio do caminho 

para não aumentar ainda mais a desilusão de nossos brasileiros. Estão clamando por 

atitudes e que as pessoas realmente sejam punidas por aquilo que fazem. Aquilo que 

sempre digo é: Quando tudo estiver perdido você não culpe o presidente, o senador, o 

deputado, o prefeito, o governador e muito menos o vereador. Você deve pegar uma 

vassoura para varrer o quintal de sua casa. Caso você fizer isso, acredito que estará 

ajudando a melhorar o mundo. As coisas tem que ser de baixo para cima. Citei isso porque 

Itapira está passando por uma fase que deixou de ter aquela turbulência. Então, muitos 

dizem que estão me estranhando com a minha conversa e onde vai... Agora mesmo ouvi 

novamente, mas não tenho nenhuma mágoa. Vai chegar nesta Casa, ou melhor, já foram 

lidos três projetos. Acabamos de sair de um feriado e não tivemos tempo... Não houve 

reunião de comissão. Acredito que a reunião vai ocorrer amanhã. Não começamos a 

discutir e o César já foi procurado por pessoas de má fé. Já me ligaram dizendo que contam 

comigo e tudo mais. Queria pedir que isso fosse transmitido por todos. A Cristina me fez 

um pedido muito sério junto com a Marli. Ficamos muito tempo juntos. Ela pediu para 

caminharmos juntos. Elas querem que façamos uma reunião e se possível junto com as 

comissões. Eles vão trazer representantes de todas as instituições. Disse que não seria 

diferente. Não começamos a discutir e as más línguas já tentaram destruir tudo o que, 

sequer, começou. Estou pedindo em aberto para que todos os vereadores atendam ao pedido 

do Sindicato. Todos devem participar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima: É importante frisar o que vossa excelência está dizendo. Os projetos 

são muito importantes para o município. Obviamente eles podem necessitar de alguns 

ajustes, pois as comissões estão aptas a fazer. Haverá muita conversa. Existe um clima de 

aprovar e fazer, mas está havendo muita serenidade. O que vossa excelência está dizendo é 

real. Essa é a realidade dos fatos... Continuando o orador: Somos pegos de surpresa nas 

ruas e já começam um debate. As pessoas tentam colocar os colegas de partido um contra o 

outro. Vou pedir serenidade e participação de todos vocês. É uma forma de fazermos uma 



coisa séria e que agrade a todos. Caso não puder agradar, acredito que deve agradar 

principalmente a maioria. Ninguém nunca conseguiu agradar a todos. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a 

todos. Estou entrando com 5 indicações para o prefeito. Uma delas, onde acho que é mais 

importante, está relacionada a solicitação de uma resposta no que tange as matérias 

enviadas até ele no prazo de 15 dias. (A seguir, a vereadora faz a leitura da matéria em sua 

íntegra.) Estou cansada de esperar por respostas do prefeito. Entra semana e sai semana, 

mas tudo fica no esquecimento. Ele não me envia nenhuma resposta. Não sei se isso fica 

parado no meio do caminho ou se fica parado por falta de interesse. Peço para que olhe com 

mais seriedade para essas indicações. O povo que reivindica também espera por respostas. 

Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado aos funcionários públicos. Sou 

favorável no sentido de somente acrescentar benfeitorias para eles. Acho que o funcionário 

dotado de um bom salário tem mais dedicação e vontade. Acredito que todos votarão junto 

com os funcionários trabalhadores. Obrigada a todos.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: “Somente para elucidar, vereadora Beth, lembrando que envolve a dinâmica desta 

presidência e da Secretaria da Casa, em relação a parte de cobrança de requerimentos e 

indicações. Em relação as indicações, digo que não existe obrigatoriedade de resposta por 

parte do Executivo. Quanto aos requerimentos, existe um prazo regimental de 15 dias para 

que eles respondam, mas a Secretaria da Casa também tem um prazo de 15 dias para o 

envio. Então, nem sempre é um dia após a sessão que os requerimentos são encaminhados 

ao prefeito. Às vezes, demanda um pouco mais de tempo. Em consulta a Secretaria, mais 

especificamente ao assessor Paulinho, digo que o requerimentos estão em ordem 

cronológica correta e quanto as indicações não existe a prerrogativa de resposta. Como 

você cobra através de requerimento, acredito que ele tem a obrigatoriedade. É somente para 

efeito de esclarecimento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para tecer algumas críticas 

sobre a irresponsabilidade dessa administração municipal quando subiu a passagem de 

ônibus, através de Decreto, para R$ 4,19. Recebeu inúmeras críticas em rede social, 

diretamente, indiretamente e acabou abaixando para R$ 3,95. Fica uma dúvida. Se com R$ 

3,95 a empresa que faz a terceirização no município já está ganhando, quem fez ou quais 

pessoas participaram do estudo para por em R$ 4,19? São cobranças onde o prefeito, caso 

tivesse um pingo de responsabilidade, pois envolve quase 3 mil usuários diariamente, 

deveria falar para a população se está administrando para a população ou se está a mercê de 

uma empresa terceirizada que ganhou uma licitação dos ônibus. Também gostaria de deixar 

registrado críticas a essa mesma administração incompetente e inconsequente com relação 

ao tratamento que eles deram para os servidores municipais. Muitos foram sacar o dinheiro 

no final de semana e não tiveram autorização da Prefeitura. É uma falta de consideração e 

respeito para quem deveria mostrar serviço. Em relação aos três projetos, venho analisando 

ao longo dos últimos dias. Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que 

entendem sobre os projetos e algumas considerações devem ser destacadas. São projetos 

que estão diretamente relacionados a 2.200 famílias. Torna-se necessária as discussões. 

Aqui devemos separar o joio do trigo. Devemos levar em conta que estamos discutindo os 

interesses dos servidores municipais. Quer seja da situação ou oposição. Aquele que for 

cobrado nas ruas, independente de qualquer nome ou sigla política, deve analisar o que vai 



ser votado para poder falar agora, durante e depois. Com relação ao plano de cargo e 

carreira, fico muito apreensivo porque está retirando uma coisa que nós da Saúde nunca nos 

beneficiamos. Quem aprovou esse plano de cargo e carreira foi o governo do Toninho 

Bellini. O Mino era presidente da Câmara na época. Essa administração está retirando 

aquilo que foi discutido junto aos servidores. Tem um ponto de vista crítico, mas devemos 

nos direcionar em relação a matéria. Com relação a outros fatos, mais especificamente a 

questão das professoras, temos que analisar a progressão funcional das mesmas. Temos o 

Dr. Maurício que tem uma esposa que acabou de entrar no serviço público. Tenho certeza 

que tem competência e capacidade para estar ocupando o cargo, mas é uma das 

prejudicadas, além de inúmeras outras. Com relação a retirada ou mudanças na parte 

funcional de férias e abonadas, digo que é outra conversa. Analisaremos artigo por artigo. 

Caso for necessário, digo que vamos fazer emendas sobre emenda para não penalizar o 

servidor público. 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 ELISABETH 

DONISETE MANOEL para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 31 

de Agosto de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Setembro 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 agosto/2017. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

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

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 3º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00140/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Walter 

Ricciluca, fundador do Círcolo Ítalo Brasiliano XV di Novembro de Itapira. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 

e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de 

silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de 

imediato aos Requerimentos. 4º) Requerimento nº. 00320/2017.- Voto de Congratulação 

com o radialista e comentarista esportivo da Clube FM, Sr. João Roberto Panizola, o "JP", 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 1º de setembro. Autoria. 

Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fátima Garcia Raposo 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 5º) Requerimento nº. 00321/2017.- Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal, para que faça cumprir o artigo 65, inciso 14, da Lei Orgânica do Município. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Indicação nº. 00360/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

doação de uma área da municipalidade para construção da nova sede da União 

Internacional Protetora dos Animais (UIPA). Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Indicação nº. 00361/2017.- Sugere 

instalação de bebedouro na Praça Primavera, no Condomínio Colinas de São Francisco. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) Indicação nº. 00362/2017.- Sugere construção de quadra poliesportiva na 

EMEB "Dr. Marco Antônio Libano dos Santos", no bairro Istor Luppi. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) 

Indicação nº. 00363/2017.- Sugere aquisição de veículo para atendimento nas UBS de 

Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

Indicação nº. 00364/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a identificação, através de 

nova adesivagem, dos veículos oficiais ou que prestem serviços ao município. Autoria. 

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

Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) 

Indicação nº. 00365/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, a revitalização da academia ao ar livre 

do Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Indicação nº. 00366/2017.- Sugere a construção de 

calçada no entorno do campo de futebol do Jd. Camboriú. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Indicação nº. 

00367/2017.- Sugere construção de cancha de bocha na Praça Zelindo Sabadini, no 

Conjunto Habitacional "José Adão Zancheta", bairro da Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

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

00368/2017.- Sugere instalação de bomba de irrigação no campo de futebol da Praça 

Zelindo Sabadini, no Conjunto Habitacional "José Adão Zancheta", bairro da Ponte Nova. 

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

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

15º) Indicação nº. 00369/2017.- Sugere reforma da ponte localizada na estrada rural de 

acesso à Fazenda São Roque. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 00370/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Promoção Social, a realização de 

casamentos comunitários. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 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: 17º) Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Itapira: Solicitação de empenho e dedicação no que tange a 

análise dos Projetos de Lei Complementares remetidos a esta Casa de Leis. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de 

Itapira: Prestação de Contas referente a Abril de 2017. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Centro Paula Souza: Respostas em atenção ao Ofício nº 279/217 

encaminhando o Requerimento nº 199/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

20º) Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira: Tabela da Copa Itapira de Bocha. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 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 00320/2017.- Voto de Congratulação com o radialista e comentarista 

esportivo da Clube FM, Sr. João Roberto Panizola, o "JP", pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 1º de setembro. Autoria: Professora Marisol. A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Na pessoa de meu esposo Nilson gostaria de cumprimentar 

todos os presentes nesta Casa. Falar do JP é muito fácil e gostoso. Infelizmente ele não 

pode estar presente nesta Casa devido a compromissos anteriormente agendados, mas ele 

ficou muito feliz pela elaboração de meu requerimento. É um radialista muito sofisticado. 

Ele é meu amigo do peito. Que saudade de escutar quando ele falava de nossa Esportiva. 

Infelizmente a nossa Esportiva não está disputando. Muitas pessoas torciam pela Esportiva 

nos jogos. Lembro-me da torcida organizada Kueio Loko. Infelizmente nos dias atuais 

existem muitas injustiças. Muitas pessoas misturam o pessoal com a política. Isso não pode 

acontecer. Torço por Itapira. O JP tem um defeito. Esse defeito seria porque ele não torce 

pelo meu time. Mesmo assim ele fala bem de meu Vasco. Ele está subindo e chegando lá. É 

um ótimo profissional. Vale ressaltar que já tive a oportunidade de vê-lo narrando o jogo. 

Ele falava muito rápido. Não é para qualquer um. Admiro-te muito, JP. Quero que você 

tenha muitos anos de vida. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Falando sobre o JP, é logico que já nos 

lembramos dele narrando os jogos. O time de Mogi Mirim estava no topo da classificação, 

mas acabou caindo. Infelizmente nos dias é muito difícil porque a Prefeitura não pode 

colocar dinheiro. Existem problemas relacionados a falta de patrocinadores e tudo mais. Já 

tivemos grandes times em nossa cidade. Acabou porque está difícil gerenciar um time de 

futebol. Quero deixar meus parabéns ao João. Ele não fala muito sobre o Santos. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Boa noite a todos. Queria parabenizar a professora Marisol pela elaboração do 

requerimento. O JP é uma pessoa extraordinária e um lutador sem tamanho. Não poderia 

deixar de falar sobre ele. É um grande amigo. Vale ressaltar que admiro seu trabalho, sua 

dedicação e empenho. Por muitos anos ele tenta manter esse programa. Lembro-me que 



quando a Esportiva estava conseguindo o primeiro acesso na principal ele vibrou na cabine 

de transmissão. Ele teve que sair escoltado do campo de futebol. É uma pessoa abençoada. 

Deixo registrado os meus parabéns a essa grande pessoa. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 320/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 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.  


