
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 de fevereiro de 2018. 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. 

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. 

Ausente o vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje cassei o 

prefeito tecendo elogios desnecessários, através da Rádio Clube, aos 5 vereadores e 

elevando os vereadores de base. Ele disse que nós não estamos sabendo agradecer pelo voto 

que tivemos. Digo ao senhor prefeito que não compactuo com o dinheiro da venda do 

SAAE, sendo que até hoje ninguém veio explicar onde foi colocado e o porquê foi gasto. 

Não compactuo com uma dívida de 1,8 milhões através do perdão de uma servidora. Não 

compactuo com os cortes por ele realizados, deixando os universitários a ver navios. A 

classe de curso preparatório para o vestibular também foi cortado, além do corte dos pães 

destinados aos trabalhadores braçais. Senhor prefeito, quer usar a Rádio Clube, tudo bem, 

mas vá para explicar o porquê não estão pagando os protéticos. O senhor está colocando os 

funcionários para passar por humilhação. Falta segurança no Hospital Municipal. Por 

diversas vezes os funcionários são agredidos verbalmente. Muitas vezes são ameaçados. 

Hoje, para se ter uma ideia, não tinha médico clínico no PPA da Vila Ilze. Chegou um 

rapaz no Hospital com uma mão enfaixada e outro braço cheio de pontos procurando por 

médicos. Ele ficou muito bravo e foi até a farmácia arremessar dois frascos de remédios 

contra um funcionário. Vi com meus próprios olhos essa pessoa ofendendo o funcionário 

público. Quero que o senhor chame o Firmino, pois o mesmo também ajudou você, senhor 

prefeito, a ganhar essa última eleição. Acho que você está metendo os pés pelas mãos. 

Quem sabe o Firmino consegue explicar para o senhor que o dinheiro público é o dinheiro 

do povo. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome do André Siqueira. 

Ele está sempre presente conosco. Vou fazer um comentário ouvindo as palavras do Dirceu. 

O Dirceu disse que quando acontece alguma coisa, a situação pode ser resolvida nos 

bastidores sem muitas críticas. Está acontecendo duas coisas muito chatas em Itapira. Vou 

falar uma coisa muito constrangedora e, desde já, queria deixar minhas desculpas. Hoje um 

fotógrafo foi até o parque Juca Mulato para tirar fotos de um casal. Quando chegaram até o 

coreto depararam com 4 homens segurando um pano sobre o coreto. O que tinha debaixo 

do pano? Tinha um casal fazendo sexo sobre o coreto às 10 horas da manhã. Ela ficou 

desconjurada. Não quero criticar o prefeito. Quero chamar a atenção do setor responsável. 

Chamei o responsável pelo Parque Juca Mulato para explicar a situação. Alguma coisa deve 

ser feita. Falaram para chamar a polícia, mas de nada adiantou. A moça queria tirar fotos no palanque. A 

moça saiu de lá desconjurada e nada foi feito. O encarregado do parque não fez absolutamente nada. Como a 

nossa obrigação é ouvir a população, devemos discutir a situação. Não quero jogar pedra em 



ninguém, mas gostaria que alguma atitude fosse tomada. Vale ressaltar que existe o setor da 

Guarda Municipal e da Polícia Militar. Eles sempre nos atenderam prontamente. Caso um 

encarregado da Prefeitura dizer que não adianta chamar a polícia, o que vamos fazer? O 

meu pedido é no sentido de que alguma atitude deve ser tomada para que isso não aconteça 

novamente. Em segundo ponto, digo que está acontecendo uma coisa inacreditável na 

Rodoviária de Itapira. Já tive uma informação do pessoal do Trânsito. Em 3 meses 40% das 

multas que foram feitas na cidade vieram da Rodoviária. Muitas pessoas não conseguem 

descer de seus veículos e outras estão em cadeiras de rodas. Um determinado guarda fica 18 

horas por dia debaixo de uma árvore multando o pessoal que chega à Rodoviária com seu 

veículo. Existem multas absurdas. Uma pessoa levou três multas porque trouxeram a mãe 

no Hospital Municipal. O pessoal é de Monte Sião e a mãe reside em Itapira. Em três dias 

levaram três multas. Quem não sabe e entra naquele local acaba levando multa. Não existe 

local adequado para estacionar veículos. Alguma providência deve ser tomada. Obrigado.” 

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

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

falar da verba no valor de 30 milhões que está prevista para o orçamento de 2018. Será 

direcionada para equipar os nossos guardas municipais. Todos viram que quase aconteceu 

uma tragédia nesse final de semana. Graças a Deus os nossos guardas saíram ilesos de um 

tiroteio. Equipe que trabalha com segurança transmite segurança para toda população. Esse 

projeto de lei, de autoria do Deputado Estadual Chico Sardelli, foi regulamentado pelo 

governador. Prevê o repasse de verbas para aquisição de viaturas, coletes, uniformes, dentre 

outras situações. São 30 milhões para todo o Estado. Será que a nossa guarda municipal 

receberá esse tipo de convênio? Fica esse questionamento para o senhor prefeito municipal. 

Esperamos que sim. Quanto mais os integrantes da corporação forem equipados, mais 

segurança será transmitida para a população. Qualquer cidadão fica revoltado com a 

ausência de segurança na sociedade. Saiu concurso para vários cargos. Por que não saiu 

concurso para professor de Educação Física e Guarda Municipal? Ficam esses 

questionamentos. Vou abrir aspas para dizer o que o governador atual do PSDB falou sobre 

as corporações da Guarda Municipal: “Hoje não se faz mais segurança pública sem essas 

corporações. As Guardas Municipais conquistaram o reconhecimento do governo pelo 

importante trabalho e empenho nos municípios.” Essa é a frase do atual governador do 

Estado de São Paulo. Então, senhor prefeito, gostaria de saber quando a nossa Guarda 

Municipal vai receber esses recursos. Outro assunto que gostaria de dizer é que recebi um 

abaixo assinado contendo quase 100 assinaturas solicitando a volta do horário do meio dia. 

É uma solicitação vinda do pessoal do Tanquinho e Machadinho. A tarifa está R$ 4,20 e 

acabaram tirando esse horário. Quantas pessoas não têm condições de ir e voltar com seus 

veículos? A gasolina está muito cara. O pessoal tem que ficar na cidade o dia todo porque 

não tem horário adequado. Poupem-me. Quando a empresa ganhou a licitação, acredito que 

não havia essas condições no contrato. Duvido. Peço medidas cabíveis ao senhor prefeito. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Em nome da Dona Antônia gostaria de saudar todos os presentes. 

Primeiramente desejo um bom retorno ao funcionário da Casa Sr. Elias Orsini. Ele passou 

por um período dedicado ao tratamento de sua saúde. Graças a Deus já se encontra em 

nosso meio em boas condições. O que o companheiro Mino Nicolai disse é nada mais do 



que a situação do município de Itapira nos dias atuais. Além de não termos um prefeito de 

pulso firme, o setor competente não vai atrás. Cena de sexo explícito em pleno Parque Juca 

Mulato é o fim da picada para as pessoas de bem do município. O Carlinhos Sartori 

trabalha no parque e gostaria que o mesmo apurasse a situação. O Mino falou muito bem da 

situação da Rodoviária. Além de ver a situação levantada por ele, caso andarmos mais 20 

metros veremos a situação do asfalto situado defronte a empresa Cobepa. Existem crateras 

e buracos. A localidade apresenta enorme perigo para as pessoas que residem naquela 

região. Fiz um vídeo cobrando o setor competente da Prefeitura, mas nada foi feito. Vale 

ressaltar que já foi feito um recapeamento e gastaram enorme quantidade de dinheiro 

público. O coletor tronco destruiu aquilo que já estava feito. O prefeito foi até a Rádio 

Clube dizer que esse vereador não honra os votos que recebeu. Honro os meus votos e os 

votos dele. Represento todos os cidadãos. Ele que não está honrando a cadeira que senta na 

Prefeitura. Não adianta jogar no colo da oposição dizendo que somente criticamos. 

Criticamos porque nenhum vereador vem a esta tribuna para falar a respeito da situação. 

Isso é uma vergonha. Devemos ser responsáveis. Ele deveria assumir a responsabilidade 

pelos 17 mil votos que recebeu. Represento meus eleitores e todos os cidadãos de Itapira. 

Os problemas atingem todos os cidadãos do município. Caso ele não conseguir resolver os 

problemas, acho que deve pegar o chapéu e vazar logo da Prefeitura. Tenho certeza que o 

Deputado Barros Munhoz possui uma gastrite por semana devido ao Paganini. É uma 

palhaçada atrás da outra. No final do ano haverá eleição. Ele tem que ficar corrigindo 

pequenos e graves problemas. Falo para que essa mensagem chegue até o deputado... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Inclusive você nos ajudou. Quem 

está devendo as reparações é a empresa que fez o esgoto. Está uma vergonha o local. 

Vamos cobrar a empresa responsável. A responsabilidade é da empresa. O recapeamento 

deve ser feito. Parabéns porque você acabou nos ajudando... Continuando o orador: 

Agradeço as palavras de vossa excelência, mas ele deveria ver essa situação. Neemias, seja 

bem vindo. É uma honra recebê-lo nesta Casa. 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. Tendo em vista que os vereadores eleitos para 

comporem as Comissões Permanentes e Temporárias se reuniram a fim de elegerem o 

Presidente e Membros das mesmas, o Sr. Presidente informa este plenário que a 

composição ficou da seguinte forma: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: 

Presidente: Carlos Alberto Sartori; Membro: Rafael Donizete Lopes; Membro: Luan dos 

Santos Rostirolla. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, 

CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LARZER: Presidente: 

Elisabeth Donisete Manoel; Membro: Marisol de Fatima Garcia Raposo; Membro: Luis 

Hermínio Nicolai. COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO 

AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: Presidente: Luis Hermínio 

Nicolai; Membro: Carlos Alberto Sartori; Membro: Antonio Marangoni Neto. 

COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA: Presidente: Rafael Donizete Lopes; Membro: 

Dirceu de Oliveira; Membro: Marisol de Fatima Garcia Raposo. Membro: Carlos Alberto 

Sartori; Membro: Elisabeth Donisete Manoel. Passamos ao Requerimento de Licença: 1º) 



REQUERIMENTO Nº. 0013/2018.- Requer licença sem remuneração para tratar de 

assuntos particulares. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Encontrando-se presente no recinto da Câmara o 1º 

Suplente da Coligação PPS/PP/PDT: Sr. NEEMIAS JUSTINO, o Sr. Presidente convida-o 

para adentrar ao Plenário e que em pé, com a mão direita estendida, e em voz alta, repita o 

seguinte Termo de Compromisso: "PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E 

LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O 

BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Isto feito, esta presidência declara-o empossado, 

podendo tomar o assento na Casa. Em seguida, o Sr. Presidente informa que recebeu a 

Declaração de Bens, Direitos e Obrigações do Suplente de Vereador Sr. NEEMIAS 

JUSTINO que tomou posse nesta data. Informa, ainda, que de acordo com a Lei Federal nº 

8.730 de 10 de Novembro 1993, a referida declaração está arquivada na Secretaria da Casa. 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. NEEMIAS JUSTINO: “Boa noite a todos. 

Primeiramente agradeço a Deus e a minha família por estar assumindo na data de hoje. Que 

possamos trabalhar juntos em prol de Itapira. Acredito que todos querem uma cidade 

melhor. Obrigado a todos.” Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que 

proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo mais Requerimentos 

de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 

007/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera o art. 4º da Lei 4.717, de 16 de março de 2011, já alterado pelo 

art. 1º da Lei 5.590, de 18 de abril de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho 

Municipal de Turismo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 

01/2018.- Ao Projeto de Lei nº 01/2018. RELATOR: Luan dos Santos Rostirolla. 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 01/2018, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais – UIPA”, são 

de 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 15 de Fevereiro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) PARECER nº. 02/2018.- Ao Projeto de 

Lei nº 04/2018. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. 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 04/2018, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 

2018, recursos financeiros à ASCORSI”, são de 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. 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 

15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 

03/2018.- Ao Projeto de Lei nº 06/2018. RELATOR: Marisol de Fatima Garcia Raposo. 

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 06/2018, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores ao Educandário Nossa Senhora Aparecida, do 

Município de Itapira.”, são de 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 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo 

mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. 

Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 6º) Requerimento nº. 0014/2018.- 

Requer do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, informações quanto o 

cumprimento da Lei Federal nº 11.108/2005, que dá direito a parturiente ter um 

acompanhante no momento do trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, em relação ao 

Hospital Municipal. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Requerimento nº. 0015/2018.- Requer oficiar à 

direção da Rápido Fênix, para que regularize o itinerário dos ônibus que atendem os bairros 

rurais do Tanquinho e Machadinho. Autoria. Dirceu de Oliveira. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento nº. 

0016/2018.- Oficiar o Deputado Barros Munhoz, solicitando gestão junto aos órgãos do 

Governo Estadual e Intervias, para construção de trevos na SP-352, nos pontos de acessos 

aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento nº. 0017/2018.- 

Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo 

do Estado, objetivando a pavimentação asfáltica da vicinal que liga Eleutério a Sapucaí 

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento nº. 0018/2018.- Requer oficiar o 

Deputado Federal Carlos Sampaio, para que faça gestão junto ao Governo Federal, 

objetivando a o envio de duas ambulâncias para o transporte de pacientes no município. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 0019/2018.- Oficiar o Deputado Barros Munhoz, 

solicitando informações quanto à construção de trevo na SP-352, acesso ao bairro de 

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

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Indicação nº. 0016/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos objetivando a implantação de fraldário nos banheiros públicos localizados 

na Praça Bernardino de Campos e Parque Juca Mulato. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 

de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Indicação nº. 

0017/2018.- Sugere execução de melhorias na estrada "Benedito Soares", acesso à Fazenda 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 

- Presidente. 14º) Indicação nº. 0018/2018.- Sugere revitalização das placas denominativas 

de vias públicas que se encontram ilegíveis, e colocação deste dispositivo de identificação 

nas vias ainda não dotadas dos mesmos. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Indicação nº. 0019/2018.- Sugere 

instalação de iluminação pública na Avenida Governador Mário Covas, no sentido 

bairro/centro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 0020/2018.- Sugere implantação de 

faixas elevadas para pedestres na Av. Brasil, após o viaduto sobre a SP-352, bem como 

implantação de iluminação pública no trecho até a Av. Mário Covas. Autoria. Dirceu de 

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

Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) 

Indicação nº. 0021/2018.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da Av. Brasil com 

a Rua Francisco Oliveira Job, próximo ao trevo da Minasa. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 

de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Indicação nº. 

0022/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Promoção Social, estudos 

objetivando a socialização dos "flanelinhas" que atuam na Praça Bernardino de Campos e 

Mercado Municipal. Autoria. Dirceu de Oliveira. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Indicação nº. 0023/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito e 

Secretário Municipal de Saúde, a contratação de mais uma recepcionista para atuar na UBS 

do Istor Luppi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 



- Presidente. 20º) Indicação nº. 0024/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, gestões junto ao 

Governo Estadual, através do Deputado Barros Munhoz, objetivando o recapeamento 

asfáltico da vicinal de acesso à Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Indicação nº. 0025/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para implantação de Plano de Cargos e Carreiras em todos os setores da 

administração pública. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 0026/2018.- Sugere estudos para 

construção de uma ponte sobre o Ribeirão da Penha, dando acesso a veículos por baixo do 

viaduto Tiradentes, interligando a Avenida dos Italianos à Avenida Brasília. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) 

Indicação nº. 0027/2018.- Sugere melhorias e manutenção da estrada rural "André 

Cavenaghi", acesso ao bairro dos Forões. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Indicação nº. 0028/2018.- 

Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na estrada "Paulo 

Canivezzi", bairro do Tanquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 0029/2018.- Sugere 

instalação de Academia ao Ar Livre na Praça da Justiça, próximo ao lago, na Vila 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Indicação nº. 0030/2018.- Sugere execução de 

reparos no telhado do Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 27º) Ministério 

da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM247030/ 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$ 311.119,40. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265923/ 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$ 2.470,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265922/ 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$ 2.620,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Ministério da 



Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265952/ 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$ 1.160,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265953/ 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$ 2.120,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265950/ 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$ 1.430,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265951/ 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$ 1.350,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265955/ 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$ 1.470,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265949/ 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$ 1.630,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265948/ 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$ 1.640,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265947/ 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$ 1.600,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265946/ 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$ 1.810,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 



Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265945/ 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$ 750,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265944/ 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$ 1.320,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265943/ 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$ 1.610,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265942/ 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$ 2.090,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265941/ 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$ 2.140,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM247030/ 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$ 311.119,40. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM265954/ 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$ 1.810,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) ASCORSI: Assunto: 

Aprovação de Projeto de Lei de Repasse a ASCORSI. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

001/2018.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de contribuição, valores à 

União Internacional Protetora dos Animais - UIPA. Autoria: José Natalino Paganini. A 



seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Esse projeto relacionado à UIPA deve ser analisado criteriosamente. Muitas vezes 

aprovamos os projetos de repasse, mas a entidade também poderia ser beneficiada através 

de outras condições. Acima de tudo devemos reconhecer o trabalho exercido pela UIPA 

dentro do município de Itapira. Somos dez vereadores capacitados que devem reconhecer o 

trabalho desempenhado. Tenho certeza que 120 mil reais não vai cobrir os gastos totais da 

entidade. Discutimos inúmeras vezes sobre a UIPA e o prefeito municipal tem uma enorme 

dívida junto a entidade. Recordo muito bem que no ano de 2014 foi cogitada a doação de 

uma área para a UIPA. O que aconteceu? O prefeito fez uma doação para UIPA de uma 

área que não era do município. Até a presente data não ouvimos nenhuma discussão a 

respeito do assunto. Esse assunto deve ser discutido. Os vereadores da Legislatura passada 

votaram naquela época. Passaram-se três anos e meio e ninguém prestou esclarecimentos 

para a entidade. Será que o município não está discutindo essa situação? A entidade 

envolve todos os setores do município. O prefeito municipal deveria dar uma posição para a 

UIPA em relação a área. Vou votar favorável ao projeto, mas queremos abrir uma discussão 

a respeito da doação de uma área adequada para a UIPA. Parabéns pelo repasse de verbas. 

Vai ajudá-los até determinado ponto, mas e a área que seria doada? Precisamos unir forças 

para conseguirmos uma área adequada para a entidade. São críticas construtivas. Ficam 

registradas essas ponderações. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para dizer que o 

projeto será aprovado por unanimidade. Somente não pudemos votar antes porque as 

comissões não estavam formadas. Sabemos que a boa vontade de todos está presente. O 

Brasil não aguenta mais. Em vésperas de eleições muitos prometem coisas. A UIPA retira 

os animais e a ASCORSI retira os lixos das ruas. É um assunto de saúde pública. Através 

dessas entidades muitos problemas são evitados. Muitas pessoas não respeitam as leis. 

Acaba-se de limpar uma praça e outra pessoa joga entulho na mesma. É uma situação 

complicada. Quanto aos animais, digo que chegará um dia onde não conseguiremos fazer 

mais nada. Caso não houver a preocupação da castração, acredito que o problema sairá de 

controle. Tentei colocar um projeto nesta Casa onde cada veterinário de Itapira poderia 

dedicar apenas um dia do ano para castrar alguns animais. Esses profissionais poderiam 

doar um pouco de si para a população. Com o tempo o problema da proliferação 

desenfreada de animais de rua poderia ser resolvido. Todos estão de parabéns. O mérito é 

dos dez vereadores. Houve muito empenho para que os projetos fossem aprovados na data 

de hoje. O presidente desta Casa deixou um importante aviso para os senhores vereadores. 

A prestação de contas é muito importante. Todas as entidades que recebem verbas da 

Prefeitura devem prestar contas. Caso não prestarem contas adequadamente, não adianta 

dizer que os vereadores e o prefeito são ruins. Vamos tentar unir forças. Obrigado.” A 

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

RAPOSO: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de parabenizar, em nome da Maísa, 

todos os colaboradores da UIPA. Tenho visto seu trabalho e dos demais colegas. Estamos 

aqui em um momento propício. É um momento de cinco a cinco. As coisas devem ser 

discutidas. É uma questão de saúde pública e defesa dos animais. Temos o compromisso de 

legislar e apoiar as instituições que tanto ajudam a nossa cidade. É serviço público 

realizado com amor. Como cidadã desconhecia de toda essa história, ou seja, do 



comprometimento do senhor prefeito. Essa verba não resolverá a situação. Temos o 

compromisso de não deixar cair no esquecimento. Cada vez que vemos você resgatando 

animais, fico muito feliz. Que todos possam dar uma solução porque chegará um tempo que 

não haverá mais local adequado para encaminhar esses animais. É nosso dever achar uma 

solução para o bem estar de todos os animais. Quanto ao pessoal da ASCORSI, digo que é 

um importante trabalho. Como professora pude presenciar seus trabalhos nas escolas 

municipais. Deve haver conscientização na questão dos animais. Enquanto a população não 

for conscientizada adequadamente, não vai melhorar ou mudar. Não adianta somente 

repassar verbas. Deve haver o trabalho de conscientização. Temos o compromisso de ajudar 

as nossas entidades. Fiquem sossegados, pois estamos nesta Casa para trabalhar e buscar 

mais recursos. Contem conosco. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Lembro-me de minha amiga Chi. Ela me 

cobrava e me dava muito trabalho. Lembro-me da Lurdes, da Vera e tudo mais. Entrou a 

Maísa no lugar. O espaço é muito ruim. Vou procurar o deputado e o prefeito, pois o lugar 

deve ser transferido. Atualmente está em um lugar muito ruim. Acho que os vereadores 

devem cobrar os dados relacionados a prestação de contas, assim como também o nosso 

governo. Dez mil por mês é muito pouco. Acredito que deve haver uma fiscalização na 

zona rural. Algumas pessoas sempre jogam sacos de lixo nas estradas. Uma vez presenciei 

uma pessoa jogando uma caixa de papelão na estrada com 5 filhotes de cachorro dentro. 

Disse para a pessoa que a multa era pesada. O cachorro é o melhor amigo do homem. 

Algumas pessoas não tem coração. Não gosto muito de gato, mas tenho simpatia por cães. 

Precisamos ajudar nossas entidades. Não podemos somente criticar. Vamos nos reunir e 

conversar com o prefeito. Uma área adequada deve ser doada para a UIPA. Temos muitas 

áreas. Queria saber se a empresa Cargill está doando ração para os animais. Lembro-me que 

todo ano a empresa disponibilizava sacos de ração. Precisamos cobrar a empresa. A UIPA 

está localizada em um local inadequado. Outro local deve ser encontrado rapidamente. 

Enquanto estiver presente nesta Casa vou trabalhar arduamente para conseguir um local 

adequado. Tenho certeza que o Tiago Fontolan também vai trabalhar nesse sentido. 

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

MANOEL: “Boa noite a todos novamente. Quero agradecer a presença do Tiago e 

aproveitar para parabenizá-lo pela organização do carnaval em nossa cidade. Faço das 

minhas palavras, as palavras dos vereadores que me antecederam. Sou favorável a tudo que 

falaram anteriormente. O local em que a UIPA está instalada é inadequado. Queria solicitar 

para a secretaria da Casa registrar uma matéria solicitando um ambulatório de castração. É 

uma coisa boa. Tenho certeza que todos os vereadores serão favoráveis a matéria. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos os companheiros. Primeiramente acredito que cabe algumas 

pequenas explicações em relação ao que o vereador Mino disse sobre a maneira e a 

condução dos trabalhos relacionados a parte de repasses financeiros. É de grande 

responsabilidade de cada vereador, lembrando que conversei com todos, o repasse 

financeiro. Temos quase um milhão de reais nas mãos relacionados a verbas de repasse. É 

dinheiro público que deve ser muito bem analisado. Toda entidade e associação que recebe 

recursos de ordem pública têm as mesmas responsabilidades que uma Prefeitura, ou seja, o 

Portal da Transparência. Mostra exatamente onde o dinheiro público está sendo usado. Dias 



atrás chegaram projetos muitos importantes nesta Casa. No caso temos a UIPA e a 

ASCORSI, onde ambos realizam trabalhos incontestáveis em nossa cidade. Porém, a 

prudência de todos os colegas não foi para travar a saída desses recursos e sim para termos 

uma análise um pouco mais criteriosa. É dinheiro de todos. A responsabilidade também é 

de todos. Todos os vereadores compreenderam isso e analisaram a situação. Acredito que 

daqui para frente todos esses tipos de repasses devem ser feitos dessa maneira. Temos que 

ter muito cuidado em relação a isso. Um segundo ponto de abordagem seria que gostaria de 

elogiar a Maísa pela sua gestão frente à UIPA. Vale ressaltar que já se passaram várias 

diretorias. Tivemos a Maria, a Chi, dentre outras. Realmente é uma batalha para a UIPA. É 

difícil uma diretoria permanecer por muito tempo. Não é fácil. Não cabe a nós atirarmos 

pedras nas diretorias passadas porque realmente é difícil e complicado. Quando a frente era 

da Maria foi discutido a vinda de um terreno para a UIPA. Lamentavelmente, Rafael, pois 

concordo com você, ocorreu um desfecho triste. Não podíamos passar esse terreno porque 

não fazia parte da Prefeitura. Ocorreu um erro. Gosto de salientar que não é somente um 

terreno que resolverá os problemas da UIPA. Os repasses financeiros são importantes 

também, mas está muito além de tudo isso. Acho que quase todos os vereadores conhecem 

a UIPA. Todos sabem a quantidade de animais atendidos. O terreno atual da UIPA é 

acidentado e perigoso. É difícil de limpar e trabalhar. Não podemos pensar que com um 

novo terreno iremos colocar mais animais. Vale lembrar que a UIPA não é depósito de 

animais. Devemos trabalhar muito em relação a educação. Estive conversando com a Odete 

e falamos sobre as contas da ASCORSI. Falamos sobre os gastos públicos em divulgação. 

Houve um trimestre onde a ASCORSI gastou 4 mil reais com divulgações. Isso é um 

montante alto, mas através dessa mesma divulgação foram conquistadas várias coisas. 

Creio muito nisso. Não é somente o terreno ou repasse financeiro. É o trabalho da 

conscientização que deve ser levado em conta. Esse trabalho deve ser feito para com a 

população. O trabalho de gerir os animais está sendo feito. Devemos elaborar alguma coisa 

para que a conscientização atinja seu ápice. Desse modo, o número de animais 

abandonados vai diminuir. Mino, faço das suas palavras, as minhas. A castração é 

necessária, mas associada a essa condição deve haver a educação. O pessoal que tem 

melhores condições deve castrar seus animais. Sei que a Maísa está realizando um ótimo 

trabalho. Inclusive, ela deu entrada sobre uma documentação nesta Casa solicitando uma 

certidão de idoneidade. Ela está buscando recursos de ordem estadual e federal. Um dos 

pré-requisitos é essa certidão. Conversando com os funcionários a respeito do assunto, 

Maísa, é necessário expedir uma série de documentos. É um tipo de certidão muito séria. 

Ela exige essas condições. Obviamente quando esta Casa tiver os documentos em mãos 

automaticamente expedirá a respectiva certidão. Isso que estou dizendo é para enaltecer o 

trabalho que está sendo feito. Não é somente pedir para o prefeito e sim organizar-se para 

buscar recursos em outros lugares. Todos os nobres vereadores também devem fazer essa 

situação. Você doar um terreno e não ter recursos necessários é complicado. Queria 

parabenizar toda diretoria da UIPA. Isso sim é buscar recursos. O Poder Público também 

deve ajudar, mas não podemos desanimar. Parabéns aos diretores da UIPA e ASCORSI. 

Vejo que o repasse será aprovado por todos os senhores vereadores. Isso é somente a ponta 

do que está sendo feito. Essa união das igualdades soma muito. A gestão da Dona Antônia 

colocou a ASCORSI em um ponto diferenciado dentro de nossa cidade. Por isso muitas 



vezes foi premiada. Deixo meus parabéns para a Dona Antônia e para a Maísa. Com o 

trabalho de todos, em breve teremos uma UIPA melhor, com uma educação populacional 

adequada. Deixo meus agradecimentos a todos vocês. O que esta Casa está fazendo é 

apenas uma migalha dentro daquilo que há necessidade. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 01/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 004/2018.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o 

exercício de 2018, recursos financeiros à ASCORSI. Autoria: José Natalino Paganini. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Queria deixar uma saudação especial para a Roseli, para a Dona Antônia e para a 

Odete. Por vários anos fez parte não somente da ASCORSI, mas também participou 

ativamente do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Gostaria imensamente de lembrar que 

em 2013, tanto esse vereador como o vereador Carlinhos Sartori, tive uma conversa com o 

pessoal da ASCORSI e nós fomos, juntamente com os Vereadores Maurício e César... 

Tivemos uma votação nesta Casa que transformou a ASCORSI em utilidade pública. Partiu 

de uma autoria conjunta, mas foi em nome dos 10 vereadores da legislatura anterior. Esse 

termo de utilidade pública se tornou realidade e iniciou-se aqueles convênios e verbas 

repassadas. O Dr. Maurício foi muito feliz na fala dele quando disse sobre a 

responsabilidade financeira e contábil das entidades. Vivemos em um momento, Dr. 

Maurício, em que devemos agradecer as instituições que estão em nosso quintal. Quando se 

fala nas instituições em seus mais diferentes níveis, existe um envolvimento de dinheiro 

que macula a nossa realidade. O marco regulatório, no qual está presente o Secretário de 

Promoção Social, Sr. Tiago Fontolan... O próprio Tiago pode falar a respeito do assunto. 

Tivemos a oportunidade de conversar com ele em outras circunstâncias. Esse marco 

regulatório veio alavancar a responsabilidade das instituições. Já sabíamos das 

responsabilidades de nossas instituições. O trabalho que o José Roberto Prado faz é 

excelente. O Carlinhos Sartori sabe muito bem disso. Estamos discutindo sobre uma 

entidade que tem o aval de toda população itapirense, sem política ou ideologia partidária. 

Esse trabalho é executado há muito tempo. É importante. Tivemos algumas ponderações. 

Algumas alterações podem ser discutidas junto ao Executivo. Não podemos segurar uma 

verba que vai ao encontro daquilo que a instituição depende. Vamos partir das 

responsabilidades. Vejo a responsabilidade da ASCORSI junto à comunidade como um 

caráter social, educacional, de saúde pública e financeira. O que gostaria de dizer é que a 

administração municipal deve fazer uma fiscalização rigorosa junto àquelas pessoas que 

vem no município para tirar o ganha pão da entidade. Continua ocorrendo essa situação. Já 

vi matéria do Zé Alair relacionada ao assunto. Devíamos fechar o cerco para essas pessoas. 

Estamos fazendo o repasse público em reconhecimento ao trabalho que eles exercem. 

Devemos, por obrigação, ajudá-los em relação a possibilidade de evitar esse tipo de desvio 

relacionado ao ganha pão deles. Outra situação está relacionada a assessoria jurídica para 

com a entidade. A Prefeitura está fazendo essa prestação jurídica junto a entidade? O 

dinheiro é bom para a associação, mas aquela aproximação de caráter social, jurídico e 

financeiro também é importante. Gostaria de parabenizar mais uma vez o trabalho da 



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

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 04/2018. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2018.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores ao 

Educandário Nossa Senhora Aparecida, do Município de Itapira. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa 

noite a todos. Lembro-me da família Stringuetti. Essa família realiza festas toda semana. É 

uma forma de arrecadar fundos para a entidade. Atualmente o patrimônio da entidade é 

enorme. Quando era menino ajudava a recolher as prendas nas fazendas. O padre Matheus 

fez muito por essa entidade e por nossa cidade. Graças ao nosso bom Deus estamos dando 

seguimento. Quero parabenizar toda diretoria do Educandário pelo trabalho realizado em 

nossa cidade. O trabalho realizado pela entidade atende muitas famílias. Parabéns. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 06/2018. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2018.- 

Requer oficiar a Secretaria Estadual de Transportes, bem como a superintendência do DER, 

para que promovam, em caráter de urgência, melhorias na IPI 060, vicinal estadualizada 

que interliga os municípios de Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a 

todos. Na semana passada foi dito que estavam fazendo a operação tapa buracos. Queria 

dizer que estamos passando por uma situação complicada. Caso não tomarmos uma atitude 

a situação vai se complicar. Quantas vidas foram ceifadas nessa estrada? Quero deixar uma 

sugestão para todos os senhores vereadores. Vamos marcar um dia para todos os vereadores 

irem até a Câmara Municipal de Mogi Guaçu para se reunir com os demais vereadores 

daquela localidade. Dessa forma podemos fazer um pedido para que essa estrada seja 

recapeada. Não podemos perder mais vidas naquela estrada. Já vi o Deputado Barros 

Munhoz declarar que ele tinha conseguido verba para duplicar essa estrada. Não é uma 

crítica ao deputado. Pior do que prometer é não cumprir. Devemos parar com isso. Alguma 

coisa deve ser feita. Amanhã pode ser alguém de nossas famílias. Muitos caminhões 

utilizam essa vicinal para escapar do pedágio. Muitas pessoas correm perigo. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Vejo a necessidade de discutir esse tipo de assunto nesta Casa. Diversos órgãos de 

imprensa já fizeram divulgações sobre a gravidade da situação. Estamos diante de uma 

situação muito grave. Temos a obrigação de procurar soluções. Com a aprovação dessa 

matéria a mesma será encaminhada para a Câmara e a Prefeitura de Mogi Guaçu. É 

importante essa situação porque as cidades devem trabalhar em conjunto. Algumas 

melhorias foram realizadas, mas não é o suficiente. Ainda existe uma enorme preocupação 

porque a vicinal não possui acostamento, além de possuir muitos buracos. Peço a 

colaboração de todos os senhores vereadores. Muitas vidas foram ceifadas nessa vicinal. 

Vamos trabalhar em conjunto para que o problema seja resolvido o mais breve possível. 



Vale ressaltar que a vicinal foi estadualizada, mas atualmente apresenta mais problemas do 

que no passado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Caso todos os 

vereadores forem até o Planalto para cobrar, acredito que alguém vai fazer alguma coisa. 

Serão 27 representantes do povo em pleno ano de eleição. Aí vamos fazer a diferença. 

Somente depende de nós... Continuando o orador: Vejo a necessidade da matéria. É um 

requerimento onde mostra a realidade do que vem ocorrendo. Precisamos de melhorias em 

caráter de urgência. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para fazer alguns 

esclarecimentos. Na última semana solicitei vistas da matéria. É o mecanismo dessa Casa 

para que o vereador possa analisar mais profundamente o assunto. Solicitei vistas para ter 

certeza de um fato. O requerimento é do dia 08, sendo que no dia 05 já ouve intervenção do 

deputado. Tenho certeza que essa vicinal deve ser melhorada. Devemos buscar recursos 

para que o problema seja resolvido. O requerimento solicita melhorias em caráter de 

urgência. Antes de o requerimento entrar nesta Casa a operação tapa buracos já estava 

acontecendo. Começou a recuperação do solo em alguns trechos, mas acredito que falta 

muito. Portanto, somente queria deixar registrado que estamos trabalhando para que as 

melhorias sejam concretizadas o mais rápido possível. O Governo Estadual também está 

seguindo os trâmites. O projeto executivo já foi elaborado. Como o nosso país possui uma 

enorme burocracia, devemos aguardar. Tudo está sendo feito em tempo hábil. É preciso ter 

essa união... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Ninguém tocou no 

nome do prefeito. Somente comentei em relação as promessas que foram feitas. Se já existe 

isso, acho que as coisas devem ser concretizadas. Todos devem se unir para resolver o 

problema, independente de bandeira política... Continuando o orador: A união dos 

vereadores é muito importante. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quando estava viajando acabei ligando 

para o pessoal do DER. Também conversei com o deputado e disse que as aulas iriam 

começar. Muitas pessoas morreram nessa vicinal... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Luan, o problema da vicinal é muito grave... Continuando o 

orador: Liguei em Campinas, mas falaram para ligar em São Paulo. Outra pessoa está 

cuidando do assunto. Disse para a secretária do DER que a vicinal possui muitos problemas 

e não estava desse modo no passado. Falaram-me que ocorreria a operação tapa buraco. 

Hoje liguei novamente no DER porque taparam somente os buracos grandes. Estão 

tomando providências a respeito do assunto. Vou conversar com o Deputado Barros 

Munhoz para que ele reforce o pedido. As chuvas torrenciais aumentaram alguns buracos. 

Precisamos nos reunir e trabalhar a respeito do assunto. Vamos cobrar as pessoas corretas. 

Estou ligando todos os dias no departamento do DER. Muitas pessoas abusam da 

velocidade e acabam perdendo o controle do veículo. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 05/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

0015/2018.- Requer oficiar à direção da Rápido Fênix, para que regularize o itinerário dos 

ônibus que atendem os bairros rurais do Tanquinho e Machadinho. Autoria: Dirceu de 

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



coloca em única votação o Requerimento nº. 15/2018. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Somente queria 

deixar claro que a boa vontade dessa Casa existiu. Os representantes dessa empresa vieram 

até aqui com uma enorme lábia. Prometeram mundos e fundos. Sugeri algumas situações, 

mas nada foi feito. Eles continuam fazendo essas barbaridades. Tem que partir do 

Executivo uma cobrança maior em relação ao assunto. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que foi muito bem lembrado pelo 

Mino. Quem assinou o decreto de aumento de tarifa foi o prefeito. Ele deve conversar com 

os responsáveis da empresa e arcar com as responsabilidades. O serviço deve ser a contento 

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

FATIMA GARCIA RAPOSO: “É lamentável a situação. Subiram a tarifa do ônibus, mas 

estão cortando os itinerários. O Executivo deve cobrar porque já fizemos a nossa parte. 

Alguma medida deve ser tomada. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Temos recebido inúmeras reclamações quanto ao 

transporte. Devemos fiscalizar para o bem da população. Muitas pessoas estão chegando 

atrasadas em seus serviços devido ao atraso do transporte. Não estão cumprindo o que foi 

combinado. Vamos chamar a responsabilidade dos responsáveis da empresa. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Quero me manifestar sobre o assunto. Concordo 

com todos os vereadores. A tarifa não está barata para a população. Não estamos 

encontrando uma prestação de serviços de qualidade. Existem outras medidas que o 

Legislativo pode tomar, ou seja, solicitar a quebra do contrato. A LOMI diz respeito sobre 

isso. Cabe uma conversa mais profunda entre os vereadores para que um parecer seja 

elaborado. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0017/2018.- Requer oficiar o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo do Estado, 

objetivando a pavimentação asfáltica da vicinal que liga Eleutério a Sapucaí (MG). Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 17/2018. Aprovado por 

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

“Esse é um pedido dos moradores do Eleutério. Quando chove a estrada fica intransitável. 

Muitas pessoas trabalham nas indústrias de Sapucaí. É um pleito de interesse daquela 

população. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Acho muito ponderado o pedido do requerimento. Vemos que uma grande 

parcela da população de Eleutério deve se deslocar até Jacutinga para procurar posto de 

trabalho. Depois que a Prefeitura transferiu a DAIKO para as proximidades do centro da 

cidade uma grande parcela de trabalhadores daquela região foi prejudicada. A estrada deve 

receber melhorias para que a população daquela região possa trabalhar em Jacutinga. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0019/2018.- Oficiar o Deputado Barros Munhoz, 

solicitando informações quanto à construção de trevo na SP-352, acesso ao bairro de 

Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 19/2018. 



Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2018. 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.  


