
ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de novembro 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. André Siqueira. Vou ser breve. Muitos assuntos foram discutidos nesta Casa, mas hoje 

estive conversando com o vereador Carlinhos Sartori e o mesmo já fez uma congratulação 

com o Sr. José Pereta. Ele fez aniversário em março. Foi uma enorme satisfação, pois a 

família dele nos procurou nesta Casa para que nós vereadores pudéssemos fazer uma 

homenagem ao Sr. José Pereta. Já pedi para o Beto levantar alguns dados para que todos 

tenham uma pequena ideia. O estádio Coronel Chico Vieira tem mais 70 anos desde sua 

fundação. Por conta disso vamos tentar fazer uma homenagem ao estádio de nossa cidade. 

Muitos esportistas passaram por aquele campo de futebol. É um local destinado para 

grandes eventos. Para a nossa surpresa ficamos sabendo que o Sr. José Pereta, após ou no 

mesmo dia da inauguração do estádio, marcou o primeiro gol oficial no estádio Coronel 

Chico Vieira. Hoje ele está completando seus 93 anos de idade. De antemão queria 

convidar todos os vereadores e a sociedade itapirense, assim como também todos os atletas, 

para parabenizar o Sr. José no dia 07 de dezembro. Essa homenagem em vida é muito 

importante, pois ele é um dos últimos moicanos. Ele foi comerciante em nossa cidade e 

cresceu aqui junto a sua família. Ele deixou a sua história registrada em Itapira. Chegamos 

a conclusão que não adianta aguardarmos que essas pessoas partam dessa vida para 

somente depois homenageá-las. Vale ressaltar que ele está muito lúcido e consciente. Com 

certeza será uma grande alegria para ele. Novamente digo que no dia 7 de dezembro todos 

estão convidados para estar presentes nesta importante homenagem. Queria que toda 

população itapirense pudesse prestigiar. É uma forma de dar valor àqueles que deram o 

ponta pé inicial em tudo que já se passou nessa vida. A luta de nossos antepassados sempre 

deve ser lembrada. Quantos empregos essas pessoas geraram para outras pessoas? Quantas 

famílias foram beneficiadas através da família Baldassin e Pereira em nossa cidade? Deixo 

o meu pedido para que todos possam levar essa mensagem em toda a cidade. O dia 7 de 

dezembro será realizada a última sessão do ano. Vamos aproveitar essa data para 

homenagear o Sr. José Pereta e a história do estádio Coronel Chico Vieira. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa 

noite a todos. Hoje quero parabenizar o prefeito de Jacutinga pela ótima gestão que vem 

fazendo. É um exemplo para nós. Ele acabou de sancionar a lei que isenta aposentados e 

pensionistas com renda vitalícia paga pelo INSS do programa de amparo social ao idoso 

que possui renda de até 2 salários mínimos. Parabéns. Espero que o nosso prefeito também 

siga o exemplo já que aqui ele inventa a taxa do lixo. Deixo meus parabéns ao prefeito de 



Jacutinga. A nossa cidade está enfrentando a falta de emprego, a falta de funcionários no 

Hospital Municipal, a falta de material hospitalar, dentre outras situações. Pedi no começo 

do ano que fosse levantado em estudo sobre todos os imóveis alocados pela Prefeitura, seus 

valores e respectivos proprietários. Até a presente data nada foi feito. Um exemplo está na 

Avenida São Paulo. Existe um antigo prédio naquela localidade. Pedi muito para que fosse 

dado um jeito a fim de adequar o prédio para o Conselho Tutelar que paga aluguel na Rua 

da Penha. A Secretaria da Educação poderia ser transferida para o Almoxarifado, mais 

especificamente naquele prédio onde não foi realizada nenhuma exposição até a presente 

data. Voltando a falar da Saúde, queria dizer que hoje assisti um vídeo nas redes sociais em 

relação a falta de material e médicos na área da Saúde. A família estava muito preocupada. 

Quero parabenizar o nosso amigo Beto que fez aniversário no dia 13. Parabéns e muita 

saúde. Hoje ocorreu uma reunião junto ao deputado Barros Munhoz, na qual foi explanada 

os problemas em relação a taxa de lixo. Quero deixar bem claro que sou contra a taxa. 

Espero que os colegas também sejam contra essa questão. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Nesta 

oportunidade queria saudar a presença do Sr. Plácido Coraça e sua esposa. E um prazer vê-

los aqui. Há pouco tempo fizeram 49 anos de união conjugal. Parabéns pelo casal. É um 

exemplo para todos nós. Na pauta de hoje temos uma congratulação relacionada a 

empresária Carmem Ruete de Oliveira. No dia 7 de novembro completou mais um ano de 

vida. Essa grande mulher muito fez e faz por esta cidade. Deixo meus parabéns a ela e 

desejo muita saúde. Ela sempre estendeu a mão ao próximo. Outra congratulação é de 

autoria de todos os senhores vereadores. Está relacionada a corporação da Guarda Civil 

Municipal de Itapira. No dia 27 de Outubro completou 20 anos de fundação. A Guarda 

trabalha muito pelos itapirenses. Parabéns a todos integrantes da corporação da Guarda 

Municipal. Sabemos da dedicação e respeito para com os nossos itapirenses. Vale ressaltar 

que são pessoas que enfrentam os perigos diários encontrados em nossa cidade. Em nome 

do chefe da Guarda, César Martucci, deixo meus parabéns a todos os integrantes da 

corporação. Outro assunto seria que queria deixar um grande abraço ao Sr. Hortêncio 

Cavenaghi e sua esposa Miriam Ramonda Cavenaghi pelos 67 anos de união conjugal. Eles 

são antigos moradores da Praça Riachuello. São grandes amigos e pessoas muito estimadas 

pela população. Deixo meus parabéns a todos familiares desse casal. Hoje vem para a 

votação o projeto sobre a concessão em comodato de dois terrenos. Um deles está situado à 

Rua Sebastião Jader Sarkis. Será disponibilizado para a Igreja São Camilo de Lellis, 

pertencente a matriz de Santa Rita de Cássia. É uma reivindicação de longos anos. Como os 

pareceres são favoráveis ao projeto de lei, o mesmo virá para votação. O outro terreno será 

cedido para a igreja pastor Sebastião Mendes. É uma comunidade evangélica de muita 

expressão. Vale ressaltar que realizam um importante trabalho voluntário para a população 

de nossa cidade. É justo e meritório que a esta Casa de Leis aprove esses dois terrenos para 

essas importantes entidades. O serviço será prestado com mais qualidade e acredito que 

atenderá muito mais pessoas. Em relação as indicações de minha autoria, algumas delas 

solicitam melhorias para a nossa cidade. No decorrer da sessão elas serão lidas para dar 

ciência a este plenário. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar 

a todos na pessoa do Beto Coloço que fez aniversário nesse mês. Hoje venho falar sobre 



uma indicação. Seria a indicação que está na pauta. Ela faz referência sobre a lei federal nº 

13.342 de 03 de outubro de 2016. O que diz essa lei? Essa lei diz sobre o pagamento da 

insalubridade para as agentes comunitárias de saúde e agentes de combate a endemias. 

Como vereadora peço para que os 9 colegas pensem no orçamento municipal para o ano de 

2018. Que sejam contemplados os recursos referidos ao pagamento adicional da 

insalubridade. Segundo alguns estudos, até 2020 a Prefeitura deverá 10 milhões entre ações 

e precatórios. A lei deve ser cumprida. A lei não pode ser questionada. Também estou 

entrando com uma moção de repúdio contra a comissão intergestora pela aprovação da 

nova Pnab. Mais de 20 deputados entraram com esse projeto de decreto legislativo para 

anular a nova Pnab (Política Nacional de Atenção Básica). Infelizmente o Ministro da 

Saúde, Sr. Ricardo Barros, está trocando as mãos pelos pés. Está fazendo uma cortina de 

fumaça entre agente comunitário e técnicos de enfermagem. Agente comunitário é agente 

comunitário. Técnico de enfermagem é técnico de enfermagem. Isso compromete a nossa 

população. Cada um tem a sua função e atribuição. Então, peço para que essa moção seja 

aprovada por todos os vereadores desta Casa. Assinem comigo essa moção de repúdio. 

Outra situação está relacionada a moção de apoio. Seria apoio ao piso nacional das agentes 

comunitárias e agentes de combate a endemias. Devemos tirar o chapéu para esses 

profissionais, pois mesmo com sol e chuva eles fazem um importante trabalho para a nossa 

cidade. As agentes comunitárias passam de casa em casa a fim de analisar a saúde das 

pessoas. A função delas é prevenir doenças. Nos dias atuais sai muito mais barato o ato de 

prevenir do que remediar. É louvável o trabalho desse pessoal em nossa cidade. São cerca 

de 78 profissionais que labutam nessa área. Fica aqui registrada a moção de repúdio contra 

a comissão pela nova Pnab e a moção de apoio ao piso nacional das agentes comunitárias. 

Também quero rapidamente registrar que estive atendendo uma ligação de meu amigo 

Diógenes sobre a minha visita ao Hospital Municipal. Esse é o papel do vereador, ou seja, 

fiscalizar o Executivo. Quando cheguei até o Hospital Municipal o mesmo estava lotado. 

Acredito que existem alguns vídeos que estão correndo nas redes sociais. Acho que uma 

imagem vale muito mais do que qualquer palavra nesta Casa de Leis. Vi coisas 

inadmissíveis. São coisas precárias em relação a nossa Saúde. Não tem como fechar os 

olhos e falar que está tudo lindo e maravilhoso. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Inicio as minhas 

palavras fazendo quórum junto a professora Marisol com relação ao ocorrido com o 

familiar do Diógenes. Gostaria que o Luan tomasse ciência do ocorrido e que trouxesse 

uma resposta para todos nós. É uma forma de esclarecer alguns fatos graves ocorridos no 

Hospital Municipal. Hoje tivemos uma conversa com relação a taxa de lixo. Estamos 

discutindo abertamente e é bom a população, principalmente dos bairros populares... Postei 

um vídeo no Facebook e fiz uma explanação em relação ao bairro Humberto Passarela. 

Uma casa no Humberto Passarela com 85 metros de construção, nos moldes do que está 

nesta Câmara, pagará R$ 220,00 por ano de IPTU e caso a taxa de lixo seja aprovada o 

morador pagará mais R$ 99,00 de lixo. Isso resulta em 45% do valor do IPTU. Isso não tem 

lógica e cabimento em um momento em que a população está em dificuldades financeiras e 

muito menos em relação aos números. Não tem explicação. Vale ressaltar que essa situação 

é válida para todos os bairros populares da cidade. A população deve tomar ciência sobre a 

gravidade dessa situação. Hoje tivemos uma conversa e partiu das comissões na terça feira 



uma solicitação, através do líder de governo, Sr. Barros Munhoz, a possibilidade de termos 

uma conversa e abrirmos espaço para que a taxa de lixo seja excluída da municipalidade e 

que o Estado de São Paulo, através de convênio, venha ofertar aquele dinheiro que é para o 

aterro sanitário. Vamos nessa discussão porque o que se fala do aterro sanitário não vem 

dos últimos dias. Na campanha de 2012 o prefeito Paganini já tinha ciência da gravidade da 

situação do aterro sanitário. Aquele estudo pago com dinheiro público fez um alerta em 

2013 e, muito pouco ou quase nada, foi feito ao longo dos 4 anos. Agora vem o projeto 

sobre o argumento que a Prefeitura não tem dinheiro, que precisa fazer aterro e o povo deve 

pagar. Não tem explicação porque tiveram tempo suficiente. Houve a possibilidade de abrir 

uma discussão junto a população e trazer políticas nos orçamentos dos anos subsequentes 

para poder iniciar uma discussão adequada. Não tem cabimento apresentar a conta para a 

população e nós aprovarmos um projeto desse porte. Essa taxa está equiparada a 45% do 

IPTU de uma residência encontrada no bairro popular. O povo tem que comprar e comer. 

Daqui a pouco vai faltar arroz e feijão. Chegará um momento em que a população deixará 

de pagar suas contas. Os critérios adotados foram discutidos nessa reunião. Não dá para 

termos entendimento sobre a taxa. Uma casa popular pagará o mesmo valor de um 

comércio situado no centro da cidade. Não tem explicação. Os critérios são totalmente 

adversos. Falamos que os bairros populares serão penalizados porque não há uma medida 

que seja adequada. Foi falado que o governo do Estado não tem nenhuma possibilidade de 

auxiliar o município. Nós tomaremos as medidas onde cada vereador deixará sua posição 

no plenário. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quero saudar na pessoa do Plácido Coraça todos os que 

marcam presença nesta Casa. Somos grandes amigos. Precisamos dar um rumo em nossa 

zona azul. Somos muito cobrados em relação a isso. Quando andamos pela praça central 

muitas pessoas nos cobram. O projeto está parado há 2 anos... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: O requerimento verbal feito por vossa 

excelência foi aprovado por todos os senhores vereadores. Ele já foi protocolado no dia 13 

junto a juíza. Acredito que em breve alguma resposta será encaminhada a esta Casa de 

Leis... Continuando o orador: Muito obrigado. Precisamos dar uma solução para essa 

situação. Duas empresas participaram da licitação, mas uma delas acabou não concordando 

com os moldes do processo. A justiça acatou, mas não decidiu nada até a presente data. 

Está muito difícil parar o veículo na praça central de nossa cidade. Outro assunto que 

gostaria de abordar é que muitos dizem que comissionados devem ser dispensados. Quero 

parabenizar o Paulinho e o Zé Rostirolla pelo trabalho que eles realizaram em nossa cidade. 

Aquela forte chuva deixou muitos problemas em nossa cidade, mas eles trabalharam em 

conjunto e resolveram a situação. Os comissionados estão fazendo um ótimo trabalho. 

Graças a Deus em pouco espaço de tempo os problemas foram sanados. Vale ressaltar que 

muitas árvores e muros acabaram caindo devido a forte ventania que passou por nossa 

cidade. Deixo meus parabéns a todos os funcionários da pasta. Caso eles forem exonerados, 

como vai ficar a situação de Itapira? A parte pesada são os comissionados que fazem. Outra 

coisa que gostaria de dizer é que precisamos cobrar os nossos fiscais. Eles devem multar as 

pessoas que estacionam em vagas de deficientes e idosos. Acredito que existe uma multa 

adequada para esse tipo de problema. Muitas pessoas desrespeitam os deficientes e idosos. 

Precisamos cobrar o prefeito e os fiscais. O dever do Legislativo é cobrar e fiscalizar. 



Crítica construtiva é muito bom. 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 38ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 06 de Novembro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 

de Novembro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 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 Relatório. 3º) RELATÓRIO 

Nº. 009/2017.- Relatório da audiência pública para explanação do projeto de lei 

complementar nº 16/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que “Institui a Taxa de 

Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo ou Resíduos provenientes de 

imóveis e revoga dispositivo do Código Tributário Municipal”. realizada no dia 07 de 

novembro de 2017. Autoria. Comissão Justiça e Redação. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei 

Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0019/2017.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Desafetação de imóveis urbanos autorizando o Poder Executivo a proceder doação à CDHU 

e dá ouras providências. 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 

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) PARECER 

nº. 121/2017.- Ao Projeto de Lei nº 65/2017.- 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 65/2017, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que "Concede Bolsa de Estudos aos Professores Alfabetizadores da Rede Municipal de 

Educação de Itapira integrantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PACTO que não constem no Censo Escolar 2015", após minudentes e acurados estudos, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 

123/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2017.- As Comissões signatárias, que 

a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 



17/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Concessão de Direito 

Real de Uso de imóvel à Igreja Cristo Pentecostal no Brasil em Itapira", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram pelo parecer favorável, eis que não 

existe 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. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

7º) PARECER nº. 124/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2017.- As 

Comissões signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 18/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à Mitra Diocesana de Amparo", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram pelo parecer 

favorável, eis que não existe 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 125/2017.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 19/2017.- 

As Comissões signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 19/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Desafetação de imóveis urbanos autorizando o Poder Executivo a proceder doação à 

CDHU e dá ouras providências.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

matéria, acordaram pelo parecer favorável, eis que não existe 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 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante 

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

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

Vereador solicitar na íntegra. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00167/2017.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Conceição Cavallaro. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Tiago 

Gabriel de Lima. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00169/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Solange Ricardo Tomaz Fray. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 



Lima - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00170/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Jachetta, mais conhecido como João Pompim. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Miguel Francisco da Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00172/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Cândido da 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00173/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido Pedrozo. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Hélio Furquini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00175/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Paulina Heiser Bernardo, 

mais conhecida como Vó Mama . Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00176/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Odete Scarpioni de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00177/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neusa da Silva Moraes. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ana Luísa Macedo da Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00179/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Cavallari Borges 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00180/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maristela Ferreira Guinesi. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00181/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Valter Rodrigues de Souza. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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



16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00182/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izolina Moreira 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00183/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gustavo Caíque Alves da Silva. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00184/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Augusta Stringuetti Breda. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00185/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Bergamini 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00186/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Garfildes Breda. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Guerreiro Torres. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, seguindo 

o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 

procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 30º) 

Requerimento nº. 00401/2017.- Voto de Congratulação com a Guarda Civil Municipal de 

Itapira, na pessoa do Secretário Carlos Aparecido Jamarino, pelas comemorações dos 20 

anos de fundação da corporação comemorado no último dia 27 de outubro. Autoria. Todos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00402/2017.- Voto de Congratulação com a Secretaria 

de Serviços Públicos, Defesa Civil e SAAE, pelo brilhante trabalho realizado em virtude 

dos danos causados no município pelo temporal ocorrido no último dia 27 de outubro. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00403/2017.- Voto de Congratulação com a Loja 

Comercial Rio Branco, na pessoa do comerciante Ismael Vasconcelos, o popular Maé, 

extensivo a todos os funcionários, pelos 18 anos de atividades em nosso município. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00404/2017.- Voto de Congratulação com a Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira, pela brilhante realização de sessão solene comemorativa 

aos 500 anos da Reforma Protestante. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 



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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento 

nº. 00405/2017.- Oficiar a direção da Caixa Econômica Federal, solicitando fiscalização e 

providências quanto à venda irregular de imóveis em todos os conjuntos habitacionais que 

contam com a chancela da CEF. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00406/2017.- Voto de 

Congratulação com o Deputado Estadual Dr. José Antônio Barros Munhoz, pelo transcurso 

de seu 73º aniversário de nascimento celebrado dia 26 de outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00407/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Ronaldo Tadeu Pereira 

de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de Outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 37º) Requerimento nº. 00408/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Mary 

Latuf, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de Outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 38º) Requerimento nº. 00409/2017.- Voto de Congratulação com o empresário 

Sr. Sebastião de Souza Neto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00410/2017.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Requerimento 

nº. 00411/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Leonor Campanini Marcatti, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 41º) Requerimento nº. 00412/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Aparecida Fracarolli Rizola, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 04 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00413/2017.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Hortêncio Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda 

Cavenaghi pela comemoração de 67 anos de casamento, celebrado dia 24 de Outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 43º) Requerimento nº. 00414/2017.- Moção de Repúdio com a Comissão 

Intergestora Tripartite (CIT), pela aprovação da PNAB - Política Nacional de Atenção 

Básica 2017. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00415/2017.- Moção de 

Apoio ao cumprimento da Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que prevê o 

pagamento do Piso Nacional aos ACS - Agentes Comunitários de Saúde e ACE - Agentes 

de Combate às Endemias. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00416/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Aurea Puggina Coraça, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 13 de novembro. Autoria. Professora Marisol. A seguir, justifica 

o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Gostaria que a 

Dona Aurea ficasse em pé para que as demais pessoas tivessem o prazer de conhecer essa 

figura maravilhosa. É minha companheira de sauna. Precisamos colocar o papo em dia, 

Dona Aurea. Fiz um voto de congratulação para o Sr. Plácido e jamais poderia deixar de 

prestar uma pequena homenagem à senhora. Para mim a senhora é um espelho. Você possui 

uma alma muito jovem, transmitindo muito carinho, alegria e amor. Parabéns e que Deus 

abençoe. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Depois da breve fala da vereadora Marisol, também deixo meus parabéns a Sra. 

Aurea e ao Sr. Plácido. Tenham o meu respeito e admiração. Parabéns por mais essa data 

em suas vidas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO 

NICOLAI: “Também queria parabenizá-la, Dona Aurea, por mais essa data festiva. Desejo 

a você muitos anos de vida e saúde. Que você continue dando exemplos para toda nossa 

juventude. Peço para que aguarde até o fim para registrarmos essa situação. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “De antemão peço para a Dona Aurea e para o Sr. 

Plácido para aguardarem até o encerramento do Expediente a fim de registrarmos essa 

importante data nos anais deste Poder Legislativo. Também gostaria de deixar meus 

parabéns e desejar muita saúde e felicidade. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00417/2017.- Voto de 

Congratulação com a empresária e benemérita Sra. Carmen Ruete de Oliveira, pelo 

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

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

Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

47º) Requerimento nº. 00418/2017.- Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto, solicitando melhorias na bomba de recalque de esgoto da Rua Antônio Rosário. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 48º) Requerimento nº. 00419/2017.- Requer nos termos e prazos estabelecidos 

no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 

64, Inciso XIV da LOMI, que o Sr. Prefeito encaminhe a esta Casa de Leis, cópias dos 

processos licitatórios do lixo de 2013 a 2016, bem como planilhas de pagamentos e notas 

fiscais de março a novembro de 2017. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 

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

16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Requerimento 

nº. 00420/2017.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 



Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, que o 

Sr. Prefeito encaminhe a esta Casa de Leis, relatório de despesas de 2013 a 2017, contendo 

descrição, número do empenho, valores, identificação do documento fiscal, apontamentos 

de processo licitatório, dispensa de processo licitatório e inexigibilidade do Prefeito. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Indicação nº. 00451/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, promover campanha publicitária para divulgação da Feira Noturna no Mercado 

Municipal. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Indicação nº. 00452/2017.- Sugere serviços de 

alargamento em trechos perigosos que especifica da vicinal "Valter Modena", no bairro de 

Eleutério. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 52º) Indicação nº. 00453/2017.- Sugere reparos na 

estrutura da ponte localizada na estrada do Terrazan, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

53º) Indicação nº. 00454/2017.- Sugere limpeza nas margens do Ribeirão da Penha, no 

trecho localizado atrás do bairro José Tonolli, em especial do Conjunto Habitacional 

"Morada Nova". Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) Indicação nº. 00455/2017.- Sugere reparos na 

estrutura da ponte localizada na estrada "Erzilda Marquezini de Lima", no bairro dos 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) Indicação nº. 00456/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos objetivando o pagamento de adicional de insalubridade aos ACS - Agentes 

Comunitários de Saúde e ACE - Agentes de Combate às Endemias. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) 

Indicação nº. 00457/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a EPPO, que realize a coleta 

de lixo no Condomínio Barricatti, bairro dos Macucos. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 57º) Indicação nº. 

00458/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, a manutenção de bueiros e galerias no Condomínio de 

Chácaras Terrazan, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 58º) Indicação nº. 

00459/2017.- Sugere poda de cerca viva e retirada de galhos e mato da calçada na Rua 

Dorothéia de Freitas, próximo a Emeb "Prof. João Simões". Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 59º) Indicação nº. 

00460/2017.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Maria 



Desidero Sartori, no bairro Salgados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 60º) Indicação nº. 00461/2017.- Sugere 

construção de bueiro na Rua Antônio Rosário, em face do acumulo de água parada. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 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: 61º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM222876/2017: 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$ 5.600,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 62º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 518/2017: Resposta em atenção ao Requerimento nº 369/2017. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 63º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 507/2017: 

Resposta em atenção ao Requerimento nº 314/2017 complementa o Ofício SG_DAO nº 

497/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 64º) Intervias: Resposta ao Ofício nº 

490/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 65º) Prefeitura Municipal da Estância 

Hidromineral de Lindoia: Convite para inauguração da Creche Escola Vovó Augusta no 

dia 10 de novembro, sito a Rua Dr. José Ermírio Moraes, nº 222. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 66º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a realização da 

solenidade de entrega do diploma de Atirador Destaque do Ano conforme programação em 

anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 67º) Câmara Municipal de Mogi 

Guaçu: Convite para a realização da solenidade de entrega do título de Cidadão Guaçuano 

aos Srs. Celso Ribeiro de Oliveira e Marcelo Pereira da Silva conforme programação em 

anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 68º) Câmara Municipal de Mogi 

Guaçu: Convite para a realização da solenidade de entrega do diploma de Honra ao Mérito 

aos profissionais que especifica conforme programação em anexo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 69º) Deputado Barros Munhoz: Cópia fiel dos 

documentos acerca de solicitação de interesse dessa Câmara Municipal de Itapira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 70º) Câmara Municipal de Itapira: Convite 

para a realização do I Fórum de Combate a Violência contra a Mulher a realizar-se no dia 

22 de novembro, às 19:30, sito a Rua João de Moraes, 404 centro. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 71º) Câmara Municipal da Estância de Águas de 

Lindoia: Convite para a realização de solenidade em comemoração aos 79º aniversário de 



emancipação político-administrativa conforme programação em anexo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 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 Resolução nº 004/2017.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações 

Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Resolução nº 04/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

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

o Projeto de Lei Complementar nº 0017/2017.- Autoriza a Concessão de Direito Real de 

Uso de imóvel à Igreja Cristo Pentecostal no Brasil em Itapira. Autoria: José Natalino 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 17/2017. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos 

Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 17/2017. Aprovado em segunda votação por 

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

“Gostaria de saudar o ex-vereador Joilson. Tivemos uma conversa na semana passada junto 

com o Joilson. Parabenizo para que possam fazer bom uso desse bem. Temos certeza que a 

comunidade vai ser agraciada com o trabalho executado. Em nome do pastor Joilson, 

tenham o nosso respeito e admiração. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo a comunidade pelos trabalhos 

que tem realizado em nossa cidade. Parabenizo a todos em nome do pastor Sebastião 

Mendes. Vocês sempre estendem a mão ao próximo. Na oportunidade também gostaria de 

saudar o nosso companheiro Joilson. Parabéns. Desejo bons frutos a essa nova igreja. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Também quero parabenizar todos os integrantes dessa igreja 

abençoada que vem levando a palavra do Senhor para todas as pessoas que tanto 

necessitam. Deus abençoe todos vocês e que possam beneficiar muitas famílias. Obrigada.” 

A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: 

“Cumprimento a todos na pessoa do pastor Sebastião. Fico feliz em ver o Luis nesta Casa. 

Parabenizo a igreja pelo bom trabalho que vem fazendo na comunidade. Sou prova disso, 

pois às vezes apareço por lá. Quero poder ir mais vezes. Desejo que essa igreja leve a 

palavra de Deus para mais pessoas. Parabéns e obrigada.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Essa homenagem é o mínimo que 

esta Casa poderia fazer. Queria usar uma frase onde a vereadora Marisol sempre usa: 

“Quanto mais igrejas, melhor.” A igreja trás a fé, a bondade e a esperança para o ser 

humano. Fico muito contente em fazer parte dessa história. Parabéns e obrigado.” A seguir, 

o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também gostaria de congratular com o 



pastor Sebastião. Reconheço e sei da luta que foi para chegar até esse ponto. Inúmeras 

reuniões foram realizadas. Houve a participação do ex-vereador Joilson na legislatura 

passada para que isso se concretizasse. Portanto, deixo meus parabéns a todos vocês. 

Atualmente vejo que precisamos muito da palavra de Deus. Nas comunidades mais 

desavantajadas é onde precisam levar mais a palavra de Deus. Desejo muito sucesso e que 

Deus ilumine o caminho de todos vocês. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0018/2017.- Autoriza a 

Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à Mitra Diocesana de Amparo. Autoria: José 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 18/2017. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan 

dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 18/2017. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Como foi dito anteriormente, a igreja católica era para ser construída no 

bairro Humberto Passarela, mais precisamente na Rua Sebastião Jader Sarkis. É uma 

reivindicação da população que reside naquela localidade. Parabenizo o prefeito, os 

vereadores e a comunidade de Santa Rita de Cássia. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0019/2017.- Desafetação de imóveis urbanos autorizando o Poder Executivo a proceder 

doação à CDHU e dá ouras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos 

novamente. Subo a esta tribuna para versar sobre esse projeto que trata da desafetação de 

imóveis urbanos autorizando o Poder Executivo a proceder doação a CDHU e dá outras 

providências. De antemão agradeço e parabenizo todos os senhores vereadores que 

entenderam a importância desse projeto para a nossa cidade. Conseguimos realizar um 

acordo entre bancadas. Tenho certeza que todos os vereadores aprovarão esse projeto. Para 

que a população em geral entenda, é um projeto de uma conquista de mais 100 casas para o 

Barão. Vale ressaltar que tínhamos um limite de prazo para aprovar o projeto, mas graças a 

consciência e a vontade de colaborar vinda de todos os vereadores o mesmo será aprovado 

na data de hoje. Esse projeto é justamente para autorizar a CDHU a construir mais 100 

casas direcionadas para os moradores do Barão. O sorteio dessas casas será destinado 

somente para os moradores do Barão. É de suma importância, pois valoriza aquela terra. 

Desejo que as famílias mais necessitadas do bairro possam aproveitar a vinda dessa 

conquista. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2017. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan 

dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 



segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2017. Aprovado em segunda 

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

OLIVEIRA: “Estou muito feliz. Vamos ter muitas discussões, mas queria parabenizar os 

dez vereadores pela aprovação do projeto. Graças a um acordo de bancada o projeto foi 

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

SARTORI: “Também gostaria de parabenizar os dez vereadores. Lembro-me que 

estávamos presentes no bairro no dia em que foi falado que essas 100 casas seriam 

angariadas. No dia do sorteio ficou decidida essa situação. O prefeito Paganini, o Deputado 

Barros Munhoz e os vereadores marcaram presença nesse dia. O Rodrigo Garcia também 

estava presente. Deixo meus parabéns. Foi uma luta enorme para conseguirmos mais esse 

benefício. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI 

NETO: “Vejo a necessidade do povo que paga aluguel. Às vezes falamos sobre 

dificuldade, mas vale lembrar que essa população tem mais dificuldade do que nós. 

Parabenizo todos os senhores vereadores. Estou imensamente agradecido. Obrigado.” A 

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

“Também quero agradecer a todos os vereadores por esse importante diálogo. Sempre 

devemos pensar que é para o bem da população. É muito importante a família possuir uma 

casa. Parabéns e obrigada.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Foi muito feliz quem elaborou a seguinte frase: “Minha Casa, 

Minha Vida.” Quem não tem sua casa, paga aluguel. Esse dinheiro não tem retorno. Deixo 

os meus parabéns a todos os vereadores. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Também faço menção à propositura. Fico mais feliz 

ainda que dessa vez o prefeito aprendeu a fazer um projeto bem feito. No passado todos 

levaram um corretivo do Deputado Barros Munhoz porque não foi direcionado para o 

Barão Ataliba Nogueira. Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta 

presidência, de forma geral, quer agradecer as bancadas. Existia um prazo limite para que 

ingressassem esse projeto junto a Secretaria correspondente. Realmente o consenso e o 

entendimento prevaleceram. Parabéns a todos.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0065/2017.- Concede Bolsa de Estudos aos 

Professores Alfabetizadores da Rede Municipal de Educação de Itapira integrantes do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PACTO que não constem no Censo Escolar 

2015. 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 65/2017. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2017. a) 

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

00362/2017.- Voto de Congratulação com o estudante e atleta itapirense Marcos Eduardo 

Hermenegildo Sartório, pela brilhante participação no Campeonato Paulista Universitário 

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

Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 



15 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Novembro 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.  


