
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de abril de 2018. Presidente em 

Exercício: LUAN DOS SANTOS ROSTOROLLA; 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 e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. Ausente o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. Vice-



Presidente em Exercício, 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. Inicio a minha fala parabenizando uma criatura muito linda 

que virou pai e se aposentou. É o Maradona da Guarda Municipal. Fiquei muito feliz. 

Parabenizo o pessoal da Guarda que sempre acompanhou o Maradona e outros cães. 

Aqueles animais são lindos. Gostaria de falar sobre a empresa Fênix. Os dirigentes vieram a 

esta Casa para explicar algumas situações. Algumas coisas não estão sendo cumpridas. 

Recebi denúncias do pessoal dos bairros Itapirinha, Zé Branco, dentre outros. Muitas 

pessoas que tinham consultas marcadas no CAIS acabaram perdendo seu horário por falta 

de transporte público. Foi feita a reclamação e acabaram alegando que o motorista estava 

doente. Gostaria de saber se existe outro profissional para assumir a posição quando 

acontece esse tipo de situação. Pessoas com câncer acabaram perdendo suas consultas. 

Também recebi denúncias em relação ao Hospital Municipal. Gostaria que a secretaria da 

Casa apresentasse algumas fotos. Fico abismada porque ocorreu uma reforma há pouco 

tempo naquelas dependências. Jogaram a culpa nas costas do pedreiro. Falaram que o 

serviço ficou mal feito. Vale ressaltar que é o nosso dinheiro que paga esses profissionais. 

Existem poucos leitos em funcionamento. Hoje estive no Hospital Municipal e constatei 

que os problemas ainda continuam. Quero convidar a todos para a realização de Audiência 

Pública que será realizada no dia 18 de abril do corrente ano. Vamos fazer uma explanação 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 06/2018 que dispõe sobre o plano de custeio do 

Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Gostaria de ver esse plenário lotado de 

funcionários. Obrigada.” 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 Cristina e da Marli. Elas sempre marcam presença nesta Casa de Leis. Hoje quero dar 

uma notícia muito boa ao povo de Itapira. Em breve teremos mais uma loja oferendo 

empregos para os nossos cidadãos. É a loja de meu amigo empresário Pastor José Paiva 

Neto. É um empresário que possui mais de 30 lojas. O nome da loja é Tem Total. Será 

instalada no coração de nossa cidade. Serão ofertados vários empregos para a nossa 

população. É uma loja muito bonita. Ficará instalada no prédio do antigo HSBC. No ano 

passado realizei vários contatos com ele. É mais uma conquista para o nosso povo tão 

sofrido. Em tempos de crise, acredito que é uma ótima notícia. A nossa população merece. 

Graças a Deus. Que Deus abençoe esse empresário e que ele possa abrir mais empresas. 

Somente no município de Mogi Guaçu existem duas lojas. Apresentei a cidade de Itapira e 

ele ficou feliz. É muito bom receber notícias boas. Itapira precisa ouvir e vivenciar coisas 

boas. Queria dividir essa alegria e esse novo empreendimento. Convido todos os vereadores 

para participar da inauguração da loja. Desejo boas vindas à loja e que todos os itapirenses 

possam abraçar a empresa em nossa cidade. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Aproveito as 

palavras da vereadora Marisol. Devemos fazer uma análise sobre o que se discute em nosso 

município. Essa boa notícia que vossa excelência nos trás é uma realidade. Diferente da 

administração municipal que cobrou dos 5 vereadores da oposição que não éramos 

favoráveis e estávamos fazendo um trabalho contra a ida de uma indústria para o Barão. 

Temos o dever de falar a realidade. Os 5 vereadores da oposição, naquele momento, 



fizeram uma emenda boa para o município. O dinheiro arrecadado com a suposta venda do 

terreno, pelo artigo 42º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o prefeito estava 

descumprindo no projeto, seria encaminhado para o Fundo Municipal de Pensão do 

município. É um fundo que está falido. Essa falência vem ao longo do tempo. Não é de hoje 

que estamos discutindo a situação do Fundo. Quero cobrar publicamente a posição de uma 

pessoa chamada Estercita. Ela exercia o cargo de Secretária de Governo e ao mesmo tempo 

estava como presidente do Fundo Municipal agindo com interesses diferentes. Ela deveria 

cobrar da Prefeitura aquilo que a mesma não estava cumprindo. Ela defendia e assinava 

interesses junto ao prefeito. Os parcelamentos que vieram aqui, sendo que ela deveria 

fiscalizar o município, assinava junto com o prefeito. Todos os parcelamentos possuem a 

assinatura dela no projeto. Ela deve se apresentar e falar sobre o que ela fez para o Fundo 

ao longo do exercício em que ela era presidente. É inadmissível ela ser presidente do Fundo 

e ser Secretária de Governo. Vale ressaltar que ela é aposentada da Prefeitura. É cargo 

comissionado de livre nomeação do prefeito. Sou servidor, a Marisol é servidora, o 

Carlinhos é servidor, a Beth é servidora... Ela deveria representar todos os servidores 

municipais. Quero saber da Estercita qual vai ser o papel dela aqui, ou seja, como 

presidente do Fundo ou como cargo comissionado que ela exerce na Prefeitura. Quero saber 

e vou cobrar na cara dela. É inadmissível ela assinar um projeto com o prefeito municipal e 

agora mandar um projeto dizendo que o Fundo está quebrado. Ela é corresponsável pelo 

período em que foi presidente do Fundo. Isso é improbidade administrativa. É um jogo de 

interesses. Representa o Fundo, mas não cobra o prefeito, pois é cargo de confiança. Ela 

deve explicar porque vou representa-la no Ministério Público. Ela deve explicar para todos 

os servidores desta municipalidade, sendo aposentados, pensionistas e na ativa. Fiz 

requerimento no Ministério Público e na Prefeitura, mas até hoje ela não me respondeu. 

Vamos discutir essa situação no momento certo. Quero saber dela se ela vem como 

presidente do Fundo ou se ela vem como cupincha do Paganini. É jogo de interesse. É uma 

vergonha para quem representa os servidores do município. É somente o começo. 

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

“Boa noite a todos. Em relação ao terreno do Barão, digo que fizemos várias propostas. 

Queríamos que um determinado valor dessa venda fosse direcionado para a compra de um 

mamógrafo, uma ambulância ou outra coisa. Falaram que não podiam. No fim chegou ao 

ponto de ser encaminhado para o Fundo de Pensão. Estamos chegando a uma situação sem 

saída. Acho que deve haver uma transparência total em relação ao assunto. Na época 

estávamos falando em quase 700 mil reais. Isso iria trazer um enorme alívio para o Fundo 

Municipal. Tenho escutado nas ruas que eu tinha mudado e tudo mais. Tenho dito que 

estamos em uma paz nesta Casa porque os 10 vereadores tem se respeitado. Isso tem 

trazido muitos benefícios para Itapira. Muitos podem pensar que estamos nesta Casa para 

ser uma oposição burra. Isso não vem acontecendo. Temos tentado colaborar dentro da lei e 

tudo mais. Os vereadores César e Marisol conseguiram um fato inédito para a nossa cidade, 

mas seus nomes ficaram jogados as traças. Ninguém se lembrou dessa situação. 

Inauguraram o abatedouro de peixe no Barão. Fiquei muito chateado com algumas 

situações. Sou o primeiro criador de peixes em grande escala dessa cidade. Parei durante 

um tempo porque não existiam mais possibilidades. Os meus tanques não eram enormes, 

mas sempre criei peixe na cidade de Itapira. Convidaram os 5 vereadores da situação e não 



convidaram os vereadores da oposição. Depois todos chegam aqui e falam que devemos 

colaborar. Deixo a minha crítica, pois é uma situação que me deixa magoado. Sabemos que 

existe essa política maldita em nosso país. Pelo relacionamento que estamos passando nesta 

Casa, acho que foi um erro muito grave do prefeito. Deixo o meu manifesto para que em 

outras ocasiões não aconteça esse tipo de situação. Cada vez que isso acontece, acredito que 

a situação fica pior. Esse protesto é pessoal. Fomos convidados pelo terreno, mas em outras 

acabamos não sendo convidados. Foi uma enorme falha cometida pela assessoria do 

prefeito. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Concordo com você, Mino, mas quando chegamos à 

inauguração o cerimonial chamou apenas um vereador. Não subi no palanque. Fiquei 

chateado com a situação. O cerimonial nos chamou apenas de vereadores. Em primeiro 

lugar gostaria de dizer que temos nome. Uma boa parte das pessoas que rodeiam o prefeito 

é ruim. Venho a esta tribuna para dizer que votei muitos votos de congratulação nesta Casa. 

Meu aniversário foi no dia 15, mas ninguém se lembrou de meu aniversário. Fico tranquilo, 

pois não tem nada a ver. Vou votar todos os votos de congratulações. Somente queria dar 

uma puxada de orelha no pessoal. Outro assunto é que sou o vereador mais velho nesta 

Casa. Itapira era uma cidade abandonada e esquecida. Muitos bairros tinham apelido. Nos 

dias atuais podemos dizer que moramos melhor do que as pessoas que residem no centro da 

cidade. Itapira é uma cidade muito boa nos dias atuais. Depois dos tempos em que o Barros 

Munhoz administrou a cidade tudo mudou. A Câmara também mudou. A Câmara está um 

pouco mais eletrizada nos dias atuais. Os vereadores da época vieram de bairros 

desfavorecidos. Quero dizer que o Barros Munhoz lutou e luta muito por esta cidade. 

Temos que respeitar as pessoas. Itapira não possui barraco. Nem todas as pessoas são 

perfeitas. Erros podem acontecer a qualquer momento. Queria agradecer a presença do Zé 

Maria. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra 

no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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 8ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 22 de Março de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e votação a Ata da 9ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Março de 2018. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de março de 

2018. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa a 

leitura do Requerimento de Licença: 4º) REQUERIMENTO Nº. 0078/2018.- Requer 

licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro 

de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de 

Vereador do PSDB, Sr. Mauro Alberto Sartori Miranda, o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do 

Expediente. 5º) Veto Total ao Autógrafo nº 09/2018, ao Projeto de Lei nº 55/2017, que 

Estabelece medidas preventivas e orientadoras, destinadas a inibir qualquer forma de 

violência contra, professores da rede Municipal de ensino. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Veto Total ao 

Autógrafo nº 10/2018, ao Projeto de Lei nº 64/2017, que Institui o Prêmio "Professores 

do Ano" no Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais 

Relatórios, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 31/2018.- Ao Projeto de Lei nº 18/2018. RELATOR: Luan 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 18/2018, de 

autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina área pública no bairro 

Parque Santa Bárbara, de "Praça do Ciclista", após minudentes e acurados estudos 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste óbice de natureza constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, 

pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo prestará aos ciclistas 

itapirenses, denominando uma Praça Pública como Praça do Ciclista. 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. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Vou votar favorável a esse projeto. Parabenizo o Vereador Carlinhos Sartori. Em 

relação aos dois projetos de autoria da vereadora Beth Manoel que acabaram sendo vetados, 

quando se fala no artigo 2º que as despesas decorrentes da publicação dessa lei correrão por 

conta de dotações próprias do orçamento vigente, a justificativa do chefe do Executivo 

falando que não tem orçamento para os dois projetos da vereadora, observamos que é de 

livre arbítrio o vereador legislar. Parabenizo o Carlinhos pela ação, mas entra em uma 

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

Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum Parecer, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 

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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2018.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Maurílio Borges de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 9º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 0044/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rovilson 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0045/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Braz. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0046/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luís Flávio de Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0047/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Gomes, mais 

conhecido por Tinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0048/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ony Garcia de Almeida. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0049/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Vilma Adão Mariano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0050/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izolete Altafini, mais 

conhecido por Zola. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0051/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Molgado Porcino. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Galvão de França. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0053/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Pelizer 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0054/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Basiotti Ramil, mais 

conhecida por Cidinha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0055/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Carlos Palandi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 



em Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Manoel Vicente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0057/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Isabel 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0058/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Diva da Silva de Oliveira Pacheco. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2018.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Dulcineia Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 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. Vice-Presidente em Exercício 

passa de imediato aos Requerimentos. 25º) Requerimento nº. 0057/2018.- Voto de 

Congratulação com o ex Prefeito Sr. José Roberto Barros Munhoz, o Bebeto, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 26º) Requerimento nº. 0058/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana 

Lúcia Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 

10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 0059/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Walter dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado no último dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 28º) 

Requerimento nº. 0060/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. José Eduardo de Oliveira, 

mais conhecido como "Bidala", pelo transcurso de seu 75º aniversário de nascimento, 

celebrado dia 13 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 0061/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Eunice Frassetto Pereira de Moraes, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 30º) Requerimento nº. 0062/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Carmem Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso do aniversário de nascimento do 

saudoso Comendador Virgolino de Oliveira celebrado dia 15 de março. Autoria. Carlos 



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

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 31º) Requerimento nº. 0063/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria de Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento nº. 0064/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Carlos Icassatti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado no último dia 18 de março. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 33º) Requerimento nº. 0066/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Armando Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no 

último dia 18 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Requerimento nº. 0067/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Lourdes Zago Lauri, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 19 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 35º) Requerimento nº. 0068/2018.- Voto de Congratulação com 

a Sra. Dilma de Oliveira Guardia, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 16 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Requerimento nº. 0069/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. José Peretta, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Requerimento 

nº. 0070/2018.- Requer oficiar o Detran-SP, solicitando estudos para o aumento de efetivo 

na unidade de Itapira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Requerimento nº. 0071/2018.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando gestão junto a CPFL, objetivando 

parceria para capacitação dos servidores municipais que trabalham com poda de árvores 

próximo à rede elétrica. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Requerimento nº. 0072/2018.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao destino dos 

recursos devolvidos pelo Poder Legislativo ao Executivo no final de 2017. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 40º) Requerimento nº. 0073/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, 

para que forneça a esta Casa de Leis, lista dos vigias efetivos e comissionados da 



Prefeitura, constando nome e local onde estão lotados na administração municipal. Autoria. 

Bancada Oposição. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 41º) Requerimento nº. 0074/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal 

e Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações quanto ao número de veículos 

disponíveis à pasta e seus respectivos motoristas. Autoria. Bancada Oposição. 

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

03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 42º) 

Requerimento nº. 0075/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de Defesa Social, 

para que informe esta Casa de Leis, como está o funcionamento do sistema de 

videomonitoramento do município. Autoria. Bancada Oposição. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 43º) Requerimento 

nº. 0076/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que promova estudos visando 

alterar a torre de sinal de TV de Eleutério para um local mais apropriado. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu de Oliveira manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 44º) Indicação nº. 0085/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal 

de Saúde, estudos e providências para a realização do mutirão de cirurgias de catarata. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 45º) Indicação nº. 0086/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, contratar através de 

licitação, clínica veterinária para castração de cães e gatos. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 46º) 

Indicação nº. 0087/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para instalação de câmeras de 

vídeo monitoramento nas principais vias de acesso de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 47º) Indicação nº. 0088/2018.- Sugere a instalação de sistema de iluminação 

na quadra existente na Rua Júlio Rechia em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 48º) Indicação nº. 0089/2018.- Sugere instalação de dois redutores de 

velocidade tipo lombada na Rua Joaquim Alves da Silva em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 49º) Indicação nº. 0090/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

para adaptar o antigo prédio da Creche "Wilma de Toledo Barros Munhoz" em Centro de 

Fisioterapia. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 50º) Indicação nº. 0091/2018.- Sugere estudos 

para instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Av. Antônio Marangoni, 



em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 51º) Indicação nº. 0092/2018.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, instalação de brinquedos no playground da praça localizada na Rua 

dos Andradas, Vila Bazani. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 52º) Indicação nº. 0093/2018.- Sugere 

instalação de dispositivo sonoro nos semáforos dos principais cruzamentos de ruas e 

avenidas do município. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 53º) Indicação nº. 0094/2018.- Sugere a 

instalação de um poste de iluminação pública na Rua Argentina, entre as ruas Polônia e 

Israel. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 54º) Indicação nº. 0095/2018.- Sugere a instalação de um poste 

de iluminação pública na Rua Rio de Janeiro, entre as ruas Santa Catarina e Funabashi 

Tokuji. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 55º) Indicação nº. 0096/2018.- Sugere instalação de um redutor 

de velocidade tipo lombada na rua Dr. Décio Queluz, defronte o numeral 127. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 56º) Indicação nº. 0097/2018.- Sugere manutenção dos laboratórios de 

Informática das escolas municipais para que recebam o Projeto "Internet para Todos". 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 57º) Indicação nº. 0098/2018.- Sugere reforma estrutural da 

ponte de acesso ao bairro da Ponte Nova. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 58º) Indicação nº. 0099/2018.- 

Sugere execução de limpeza, capina e roçagem de guias e sarjetas, bem como limpeza de 

bueiros nas ruas de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 59º) Indicação nº. 

00100/2018.- Sugere sinalização de trânsito e pintura de faixas de pedestres nas ruas de 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 60º) Indicação nº. 

00101/2018.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Elvira 

Crivelaro Orcini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 61º) Indicação nº. 00102/2018.- Sugere 

revitalização de praça localizada entre as ruas Rouxinol e Araras, No Parque Felicidade. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 62º) Indicação nº. 00103/2018.- Sugere instalação de redutores 

de velocidade tipo lombada na Rua Vitorino Monezzi, defronte os numerais 139 e 175. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 63º) Indicação nº. 00104/2018.- Sugere construção de bueiro, 

tipo boca de lobo, na Rua Vitorino Monezzi, defronte o numeral 175. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. Não havendo mais Indicações, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao 

1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 64º) José de Souza Bueno Filho: 

Manifestação de agradecimento pelas condolências prestadas pelos vereadores devido ao 

falecimento do Sr. Benedito Bianchezi Bueno. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 65º) Câmara Municipal de Serra Negra: Encaminha Moção de Apoio. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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 primeira discussão o Projeto de Lei nº 008/2018.- Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de avaliação médica e psicológica de alunos no primeiro ano do ensino 

fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. Autoria: 

Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. É de extrema importância esse projeto 

de lei justamente pelo seguinte: Quantas crianças possuem dificuldades? Isso atinge 

diretamente a aprendizagem. Uma criança que não enxerga corretamente, que possui 

problemas psicológicos, dentre outras enfermidades, possui muita dificuldade no aprender. 

Se quisermos um país melhor, acredito que devemos focar na Educação. Não canso de falar 

nesta tribuna que não existe outra solução. Enquanto nosso país não investir mais na 

Educação e valorizar os profissionais desse meio, acredito que não caminhará 

adequadamente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: O nosso Estado é 

muito rico, mas as coisas estão complicadas. A educação é essencial. Todos os setores 

devem estar envolvidos para ajudar... Continuando a oradora: Parabenizo todos os meus 

companheiros, pois entenderam a importância desse projeto. Para quem não sabe o BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular) está sendo implantado. Uma criança de escola pública 

deve possuir o mesmo conhecimento em relação a uma criança de escola particular. Isso é 

muito bom. É um avanço que nosso país está dando. Acredito que vai sanar muitos 

problemas. Quando recebemos alunos de outros estados brasileiros encontramos muitas 

dificuldades. Graças a Deus estamos em um Estado muito rico. Existem algumas falhas, 

mas com o tempo as coisas vão melhorar. Quero parabenizar os meus companheiros das 

comissões, pois entenderam a importância do projeto. É uma forma de beneficiar os futuros 

cidadãos itapirenses. Essa equipe multidisciplinar veio para somar. Quando a criança 

ingressar no 1º ano do ensino fundamental, acredito que será realizada essa triagem. O Dr. 



Rafael sabe que qualquer problema que a criança possua pode refletir ao longo de seu 

aprendizado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Alberto Sartori Miranda: 

Gostaria de saber se você tem alguma informação sobre a aplicação do projeto em outras 

cidades da região. Queria saber mais sobre os números e resultados do mesmo. Qual a 

incidência de identificação de doenças?... Continuando a oradora: Pesquisei sobre o 

projeto e o mesmo já existe em outras cidades da região. Com certeza os resultados serão 

muito benéficos. Vou ficar devendo sobre os números para você. Obrigada.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 

Reforço aquilo que a vereadora disse anteriormente. Independente de ter ou não em outras 

cidades, acredito que podemos ser pioneiros no assunto. Não precisa vir resultado de fora 

para darmos exemplo para outras cidades... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro 

Alberto Sartori Miranda: Somente queria justificar a minha pergunta. Não foi no sentido 

de agredir ou coisa parecida. Sou formado em administração pública e essas políticas 

públicas formuladas geralmente se pega muitos exemplos de outras cidades. Se deu certo 

em outro lugar, acredito que vai dar certo aqui. Os erros que as outras pessoas cometeram 

na execução do mesmo projeto podem ser corrigidos. É uma forma de melhorarmos a 

implantação do projeto. Por esse motivo houve meu questionamento. Não foi no sentido de 

achar pejorativo ou qualquer outro sentido. Foi somente no sentido de aprendermos ainda 

mais e pegar referências como em qualquer implementação de política pública. Obrigado... 

Continuando o orador: É bastante salutar as palavras de vossa excelência que é de 

formação da área e tem uma experiência bastante promissora a respeito do assunto. 

Ficamos muito preocupados e temos que cobrar o que está sendo feito. É muito boa a 

presença de vossa excelência nesta Casa, vereador Mauro. Essa administração que vossa 

excelência representa, ou seja, o governo José Natalino Paganini... Quando abrimos 

discussão sobre o que a vereadora Marisol está fazendo, mais especificamente criando um 

projeto relacionado a Educação, somente conhecendo a família para constatar o valor que 

as mesmas passam para essas crianças. Essas crianças merecem respeito e um serviço de 

qualidade. Mauro, você sabe o que a administração José Natalino Paganini está fazendo? 

Está interferindo nas professoras que possuem alunos deficientes nas salas de aula, 

descumprimento uma determinação da PRODESP que gere sobre o assunto de Educação 

escolar. As professoras que possuem alunos deficientes nas salas de aula estão sendo 

interferidas com 10% de gratificação. Então, espero que o Paganini tenha bom senso. 

Espero que o Paganini seja uma pessoa à frente do tempo. Espero que ele sendo prefeito 

municipal não vete esse projeto de lei. Caso ele vetar esse projeto, acredito que ele deve 

explicar para a população que possui essas crianças. São crianças com distúrbios que 

acabam sendo prejudicadas no aprendizado. É um tapa na cara das professoras que possuem 

esses alunos nas salas de aula em relação ao que a Secretaria de Educação está fazendo. 

Perguntem para esses pais se concordam com essa situação. A gratificação para com as 

professoras que possuem crianças com deficiência é de portaria federal. A PRODESP 

assinou junto. O que a Secretaria Municipal está fazendo? Está tirando a gratificação e 

fazendo algumas determinações que não estão em acordo com a legislação estadual e 

federal. Aprovamos em 2014 um projeto de lei relacionado ao tema, mas não está escrito no 

mesmo o que ele está fazendo. Espero que o prefeito não vete o projeto de lei. Caso ele 

vetar, digo que vamos cobrar da Secretaria de Educação e do prefeito... Aparte concedido... 



...Continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de Abril de 2018... a 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo: Sem contar, senhor vereador, que a lei 

fala que a educação é para todos os cidadãos, independente se uma parcela é deficiente. A 

lei deve ser cumprida. A criança que possui deficiência também deve ser alfabetizada... 

Continuando o orador: É muito bom termos uma professora que dá origem a todas as 

outras profissões. Vejo que vossa excelência é clara ao identificar algum tipo de distúrbio. 

A criança será encaminhada para tratamento. Se assim for o caso, receberá atendimento 

especializado. A senhora está preocupada com aquelas crianças que forem identificadas. O 

prefeito está retirando o direito daqueles alunos que já possuem a doença. A senhora está à 

frente do assunto. O prefeito deveria cumprir aquilo que a lei determina. Espero que ele 

disponibilize respostas para a população, principalmente para o pai e para mãe que possui 

criança com deficiência. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 08/2018. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo cada vereador nesta Casa de Leis. Espero 

que o prefeito não vete o projeto. Caso vetar, acredito que deverá dar explicações 

adequadas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Vamos marcar uma reunião a fim de saber o porquê cortaram uma verba 

relacionada ao assunto. Vamos saber o que está acontecendo. Vale ressaltar que algumas 

salas de aula não aceitam crianças com deficiência. Elas devem ser encaminhadas para um 

atendimento especializado. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Sobre o assunto dos 10%, segundo a 

Secretaria infelizmente todos os pedidos estão suspensos. Estão falando que necessita de 

laudo, mas todos estão com laudos. Caso a Secretaria estiver temporariamente fora de 

serviço, fica muito a desejar. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMINIO NICOLAI: “Somente queria parabenizar todos que votaram favoráveis a 

matéria. A Marisol deixou bem claro que todos os profissionais envolvidos já estão na rede. 

Não quero acreditar que o prefeito vetará um projeto desse porte. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0018/2018.- 

Denomina área pública no bairro Parque Santa Bárbara, de "Praça do Ciclista" Autoria: 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 18/2018. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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 nº 

18/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo o autor do projeto e a todos os 

presentes. Deixo minhas felicitações e muito obrigado pela atuação de cada um de vocês. 

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

“Parabenizo todos os integrantes da associação itapirense de ciclismo, na pessoa da 

presidenta Sara Maniezzo Moises e demais integrantes. Parabenizo todos vocês pelas ações 



que tem praticado a favor das entidades de nossa cidade. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Parabenizo todos 

vocês. Quando vejo um ciclista morro de vontade de praticar esporte. Praticar esporte nos 

dá uma sensação muito boa. Parabéns pelo trabalho realizado em nossa cidade.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Parabenizo o 

colega Carlinhos pela iniciativa. É uma coisa muito boa poder representar os ciclistas de 

nossa cidade. Faço parte do grupo que pratica esse tipo de esporte. O esporte está no 

sangue. Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Também gostaria de parabenizar todos os ciclistas de nossa cidade. Vocês 

são exemplos para muitas pessoas. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Esta presidência também parabeniza o vereador 

Carlos Sartori pela elaboração do projeto. É um projeto muito importante para os ciclistas 

de nossa cidade. Acompanho muito o pessoal que pratica esse tipo de esporte. Parabéns.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0037/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Estercita Rogatto Belluomini, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de março. 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 para a próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA 

MELHORES ESTUDOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Abril de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0076/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que promova 

estudos visando alterar a torre de sinal de TV de Eleutério para um local mais apropriado. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 76/2018. Aprovado 

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

“Tirar de um lugar e colocar em outro não vai funcionar. Essa situação procede.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “As pessoas que 

utilizam da transmissão da referida torre tem ficado sem entretenimento da TV. Muitas 

pessoas roubam os cabos e aparelhos. A torre fica localizada fora do bairro. Peço para que a 

torre seja transferida. É uma forma de evitar a ação dos marginais. Obrigado.” 

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

03 de Abril de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. (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.  


