
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de dezembro 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. Hoje gostaria de cumprimentar, na presença 

do ilustre Sr. José Peretta, lembrando que é pai de nosso amigo chamado Sérgio, todos os 

que marcam presença nesta Casa. Primeiramente gostaria de agradecer ao Beto por ter me 

ajudado na elaboração desse requerimento. Hoje é um dia muito especial para mim e para 

todos os familiares do Sr. José Peretta. Conversando com o Sérgio, tivemos a ideia de 

homenageá-lo por todos os feitos, por tudo o que construiu em nossa cidade e pelo tanto 

que colaborou para com a nossa cidade. No esporte se destacou por muito tempo. O 

requerimento será lido mais tarde pelo Dr. Rafael, mas gostaria de dizer algumas palavras. 

Queria agradecer o Sr. Peretta, pois graças a ele o pessoal está vindo nesta Casa de Leis. 

Agradeço a presença de todos. Recebi a ajuda do Sr. Plínio Cremasco, pois ele foi muito 

atencioso trazendo algumas passagens. Foram muitas passagens do Sr. Peretta. Hoje, com 

91 anos de idade, podemos homenageá-lo nesta Casa. No dia 24 de Julho de 1965 

enfrentaram-se na partida preliminar inaugural Veteranos Itapirenses x Seleção B 

Itapirense, sendo que os primeiros saíram vencedores pelo placar de 1 x 0, tendo sido 

marcado o primeiro gol pelo Sr. José Peretta. Esse foi um fato que marcou essa 

inauguração. Os amigos eram inseparáveis. Nessas palavras em que o Sr. Plínio me trouxe, 

na época existia o time de Socorro que era imbatível. Todos tinham medo desse time. 

Marcaram o jogo e o estádio estava lotado. Quando aqui chegaram eles tiveram uma 

surpresa não muito agradável, onde o time foi batido por um placar de 17 x 2. Foram 

derrotados e ficaram muito chateados. O Sr. Peretta marcou 9 desses 17 gols. Houve outra 

passagem onde o Sr. Plínio disse que ele foi ovacionado no jogo realizado entre Palmeiras e 

São Paulo pelo campeonato de aspirantes. O Palmeiras sagrou-se campeão pelo placar de 1 

x 0. Também foi o Sr. Peretta que marcou o gol. Então, pessoal, é um enorme orgulho 

poder participar dessa homenagem direcionada ao Sr. José Peretta. É uma honra estar aqui 

com todos os familiares do Sr. Zé Peretta. É um grande amigo de meu pai. Hoje estamos 

fazendo uma singela homenagem, Sr. Peretta. Agradecemos por tudo o que o senhor fez por 

essa cidade. Muitas vezes as coisas passam e não temos a oportunidade de falar frente a 

frente. Quero agradecer todos os senhores vereadores pela aprovação da matéria. É uma 

família maravilhosa que considero muito. Parabéns e obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Cumprimento a imprensa escrita e falada. Em nome de minha amiga enfermeira Zara queria 

cumprimentar a todos os presentes. Através do Sindicato e de minhas visitas ao Hospital 

Municipal, estou ciente da falta de funcionários naquele local. Em primeiro lugar quero 



dizer que estou muito triste pelas mortes ocorridas aqui em nosso município. É muito triste 

essa situação. Peço a Deus, em sua infinita grandeza, para confortar os corações dos 

familiares e amigos. Em segundo lugar agradeço e parabenizo os vereadores da oposição 

que votaram para derrubar a taxa do lixo. Fundamentalmente junto ao povo conseguimos 

essa vitória. Quero dizer que todos os vereadores fazem parte do povo. Então, somos 

representantes do povo. Legislamos a favor do povo trabalhador. A vitória foi de todos nós. 

Devemos votar a favor do povo e não contra o povo. De certa forma estamos nesta Casa 

representando o povo trabalhador, os jovens, as crianças, as mulheres e o povo em geral. 

Derrubamos a taxa do lixo. Estou muito feliz. Em terceiro lugar, antes de estar como 

vereadora, digo que já sabia e continuo sabendo sobre o que aprovamos ou não. É nossa 

responsabilidade saber que o resultado de nossos atos reflete na população. É sabido por 

mim e por toda população itapirense que meu pai Sebastião Manoel, falecido há dois anos, 

assinou a venda do SAAE. Mais tarde ajudou na retomada da autarquia. O meu 

questionamento não é quem vendeu ou comprou o SAAE. O meu questionamento, senhor 

presidente, é na onde foi parar o dinheiro da venda do SAAE, pois a dívida está presente, 

sendo que a SABESP quer receber a qualquer modo. Então, senhor presidente, já que o 

senhor defende de unhas e dentes e chegando até a me ofender, atacando-me violentamente 

todas as vezes que toco nesse assunto, então proponho a você que se encha dessa mesma 

valentia e venha falar para a nossa população onde foi que colocaram esse dinheiro e que 

destino deram a ele. Em quarto lugar, digo que não aceito críticas de quem não conheceu as 

lutas do vereador Sebastião Manoel. Não aceito críticas de quem não conhece as minhas 

lutas. Obrigada a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria dizer que não quero 

tocar nesse assunto, pois hoje é um dia de alegria. Vou seguir o conselho do colega Mino. 

Tem coisas que não devemos falar ou tocar. Assim o farei. Vou me manter em silêncio e 

quero elogiar aquilo que o vereador Mino fez na data de hoje. É algo fantástico. Trazer a 

lembrança e a história de Itapira é muito importante porque uma cidade vive de raízes e de 

histórias. Quantas e quantas vezes tive a oportunidade de conversar com o Sr. Arlindo 

Bellini contando sobre as histórias de meu pai e familiares. Quando o Mino disse que o Sr. 

Peretta fez nove gols em uma partida de futebol, fiquei arrepiado. Devemos contar para os 

nossos netos e filhos. É uma forma de Itapira se orgulhar de nossas raízes. Somente o Pelé 

fez nove gols. Estamos prestando uma homenagem em vida a uma figura que quase chega a 

ser folclórica em nossa cidade no sentido do que marcou na história. Essa homenagem que 

está sendo proposta deve ser lembrada pelos nossos colegas e amigos. Ver esta Casa cheia 

de pessoas importantes é muito gratificante. Sr. Peretta, é pelo senhor essa homenagem. 

Você está completando 91 anos de idade e arrastou consigo quase 50 pessoas nesta Casa. 

Parabéns porque são pessoas que amam o senhor. Não conheço totalmente a história do Sr. 

Peretta, mas vou apreciar tudo o que for possível em relação a história do mesmo. Temos 

que congratular e nos orgulhar do Sr. Peretta. Essa Câmara serve para debater leis e 

consolidar a força de uma cidade. A força maior da cidade é o cidadão. Com muito orgulho 

sei que o senhor é cidadão itapirense. O senhor faz parte de nossa história. Tenho um 

enorme orgulho de poder homenageá-lo nesta Casa. Mino, parabéns pela iniciativa. É um 

prazer enorme receber o Sr. Peretta nesta Casa. Agradeço imensamente a presença de todos, 

em especial a do Sr. Peretta. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 



Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero 

cumprimentar o meu amigo JP presente nesta Casa. Agradeço a presença de todos. O Mino 

realmente presenteou o nosso amigo Peretta nessa noite. Com toda certeza essa matéria será 

aprovada por unanimidade. É muito importante, presidente, porque sou itapirense de 

coração. Tive o prazer de conhecer o Sr. Peretta. É uma singela homenagem em vida que os 

nobres edis estão fazendo. Deixo meus parabéns ao Sr. Peretta. A presença do público é 

muito importante. Acredito que é a vontade de todos. Os cidadãos devem vir a esta Casa 

para homenagear e reivindicar. Estamos aqui para atender o povo. Fomos eleitos para fazer 

a vontade do povo. Vocês ouviram nessa semana que o deputado Tiririca renunciou. Por 

um lado penso assim: “Nossa, por que ele fez isso?” As pessoas confiaram nele. Ele tinha 

que cumprir o mandato por inteiro. Infelizmente tem muito político que somente pensa em 

seu bolso. Isso é muito triste. Por isso que o nosso país está desse jeito. É um país rico e 

abençoado por Deus. É cheio de riquezas naturais e muita água doce, mas está no buraco. 

Os deputados somente se lembram de nós em época de eleição. Depois que conseguem se 

eleger, tchau e bênção. Ele ficou abismado em ver certas coisas naquele lugar. Estou 

defendendo o cidadão brasileiro. Estou aqui pela vontade da população. Está faltando 

comprometimento para com a população brasileira. Quantos parabéns recebi? Não faço 

nada sozinha. Não adianta eu possuir um excelente projeto e não ser apreciado por todos os 

senhores vereadores. Preciso de meus companheiros. Devemos ter apenas um pensamento, 

ou seja, não esquecer da população. É muito triste saber que três pessoas tiraram a própria 

vida. Temos que firmar o nosso pensamento em Deus. Desse modo, ele nos dará forças e 

nos guiará. Não é fácil enfrentar os problemas, mas não podemos desistir. 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 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de Novembro de 2017. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro 

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 Lei Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0021/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Cria obrigações acessórias para os serviços de administração 

de cartões de crédito e débito, “leasing” e planos de saúde e demais serviços previstos na 

lista constante do artigo 71 do Código Tributário do Município e suas alterações. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0022/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dá nova redação aos artigos 65 e 71 da Lei nº 

1.079/72. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Dezembro 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. 0071/2017.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Denomina vias públicas no bairro 



de Barão Ataliba Nogueira". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Substitutivos. 5º) De n° 01/2017.- 

SUBSTITUTIVO Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 066/2017. Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o Quadriênio de 2018 / 2021 e dá outras providências.- José Natalino 

Paganini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) De n° 

01/2017.- SUBSTITUTIVO Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 67/2017. Estima a Receita 

e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2.018.- José Natalino Paganini. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Substitutivos passamos 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2017.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Olga de Castro Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00193/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Margarida Pereira 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00194/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Maria Helena de Moraes Vergueiro. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00195/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Flávio Luiz Levatti. Autoria. Todos Os 

Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Antônia de Jesus Miatto. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00197/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Silvio da Silva 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00198/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gislaine Aparecida Marcelino. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Aparecido. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento Voto 



de Pesar nº. 00200/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcelo de Godoy. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00201/2017.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Virgínio. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

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

de Pesar nº. 00202/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira Anaia Carrasco. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro 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. 18º) Requerimento nº. 

00437/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. José Peretta, grande futebolista itapirense, 

autor do primeiro gol oficial no Estádio Municipal "Cel. Chico Vieira". Autoria. Mino 

Nicolai. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Não fui a 

tribuna para falar, mas gostaria de parabenizar o Sr. José Peretta. Lembro-me que ele 

jogava no time do Olaria. Parabéns a todos os vereadores pela aprovação da matéria. Que 

Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida. Que Deus lhe abençoe e Nossa Senhora 

Aparecida lhe acompanhe. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Também gostaria de deixar registrado os meus parabéns 

direcionado ao Sr. José Peretta. É uma justa homenagem. Parabenizo o autor da matéria. É 

muito bom, Sr. Peretta, vivenciar esse tipo de homenagem. As homenagens em vida tem 

maior relevância. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Desejo muitos anos de vida e muita 

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

“Quero agradecer todos os senhores vereadores pela aprovação unânime da matéria. Deixo 

meus parabéns ao Sr. José Peretta, aos amigos e familiares. Agradeço o JP pelo empenho e 

dedicação em anunciar essa situação na data de hoje. Parabéns e que Deus lhe abençoe, Sr. 

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

GARCIA RAPOSO: “Também não poderia deixar de cumprimentar o Sr. Peretta e seus 

familiares. Desejo muitas felicidades. É muito gratificante poder fazer essa singela 

homenagem a uma pessoa como o Sr. José Peretta. Parabéns e que Deus abençoe. Muitos 

anos de vida e muita saúde.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Também não poderia deixar passar em branco esse dia tão 

especial. São dias assim que nos fazem acreditar na boa política. Parabéns Sr. Peretta. São 

mais de 90 anos de história. Você trouxe muitas pessoas nesta Casa de Leis. Desejo muitas 

felicidades e saúde. Que Deus lhe abençoe e Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. 

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

“Boa noite a todos. É com imensa alegria receber nesta Casa o Sr. Peretta. Agradeço a 

presença dos amigos e familiares do Sr. Peretta. Saiba que o senhor é um exemplo para nós. 

É uma alegria recebê-lo nesta Casa, Sr. Peretta. São pessoas iguais ao senhor que 

dignificaram o futebol itapirense. Parabéns e que Deus lhe abençoe. O senhor é uma 

história viva do futebol de nossa cidade. Desejo muita saúde e felicidades. Obrigado.” A 



seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Não 

poderia deixar de falar que o Sr. Peretta já é um craque em chegar aos 90 anos de idade. 

Deixo meus parabéns. Desejo muita saúde e paz. É um exemplo de pessoa, pois levou uma 

vida muito saudável. Parabenizo o Sr. Peretta por escrever seu nome na história de Itapira. 

Que Deus lhe abençoe. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Não posso, 

de maneira nenhuma, deixar de justificar meu voto. Atentamente ouvi os vereadores e 

deixo meus parabéns a todos vocês. O Sr. Peretta significa muito para a nossa cidade. As 

raízes de uma cidade e de um povo é contada através de histórias. É transmitido de pai para 

filho. Deixo meus parabéns ao Sr. Peretta. Tenha certeza que transmitirei a história do Sr. 

Peretta ao meu filho. É assim que devemos fazer. Esse requerimento é muito importante 

para o engrandecimento da história de nossa cidade. O seu nome estará nos anais de nossa 

Casa. Parabéns, Sr. Peretta, e muito obrigado por marcar presença nesta Casa. Obrigado.” 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento 

nº. 00438/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Osvaldo Custódio, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de dezembro. Autoria. Professora Marisol. 

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

RAPOSO: “Ele não pode estar aqui hoje. Ele é uma figura carimbada em nossa cidade. 

Lembro-me que no passado angariamos muitos votos para ele. Parabéns e que Deus lhe 

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

LOPES: “Também deixo meus parabéns ao Sr. Osvaldo. É uma pessoa que respeito muito. 

É atencioso e carismático. Parabéns e que Deus abençoe. Parabéns.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “O Osvaldo é meu amigo. Ele me ajudou 

nas campanhas passadas. Deus abençoe e que lhe dê muita saúde e felicidades. Parabéns.” 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento 

nº. 00439/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Helena Lanzoni Custódio, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de dezembro. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

21º) Requerimento nº. 00440/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Jair Alves, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de dezembro. Autoria. 

Professora Marisol. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Não poderia deixar de falar dessa pessoa maravilhosa. Toda semana 

ele vai até minha casa para jantar conosco. É como se fosse meu irmão. Desejo muita 

saúde, felicidades e paz. Que Deus lhe abençoe.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 

“Esta presidência também cumprimenta o Sr. Jair e deixa registrado os meus parabéns. Que 

o senhor sempre possa estar retornando aos nossos trabalhos.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00441/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Lúcia Sartori Miranda, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 25 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 23º) Requerimento nº. 00442/2017.- Voto de Congratulação com a Prof.ª 

Dalva Sueli de Freitas Rotolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00443/2017.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Lourdes Therezinha Pereira da Silva Guedes, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de dezembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00444/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Cândida 

Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00445/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Natalino Avelino de Toledo, mais conhecido como Nêgo, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento 

nº. 00446/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Martha Galdi Ziliotto, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00447/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Helena Francisco, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00448/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Tina Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00449/2017.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria da Penha Piva Bosso, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de dezembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

31º) Requerimento nº. 00450/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Nelson Nicoletti, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

32º) Requerimento nº. 00451/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. Zilda Lima, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

33º) Requerimento nº. 00452/2017.- Requer oficiar a Secretaria de Planejamento, 



solicitando informações quanto ao andamento dos convênios para cobertura das quadras 

esportivas de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 

00487/2017.- Sugere instalação de grade de proteção na Academia da Saúde "Darcy de 

Paula Queluz", na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 00488/2017.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos e gestões objetivando uma melhor destinação para o prédio do 

antigo Centro Comunitário 31 de Março, no Cubatão. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00489/2017.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando promover cursos de capacitação na área da 

construção civil. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00490/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

desenvolver campanha de conscientização e divulgação dos pontos de coleta de lixo 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00491/2017.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, 

que determine melhorias na estrada rural do "Scarpioni", acesso ao bairro dos Coutos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 39º) Indicação nº. 00492/2017.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que 

determine melhorias na estrada que dá acesso ao bairro do Tanquinho, nas proximidades da 

propriedade do Sr. Paulo Canivezzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Dezembro 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: 40º) Ignês 

Apparecida Serra Sequeira: Manifestação de agradecimento pelo Voto de Congratulação 

pelo transcurso de seu aniversário. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 555/2017: Resposta em atenção ao 

Requerimento nº 387/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Dezembro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. (Nota: Todos os 

pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 

matérias constante do Expediente e não havendo nenhuma matéria a ser discutida e votada 

na Ordem do Dia 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.  


