
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de junho de 2018. Presidente: LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA; 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. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 

imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Estive lendo o 

Jornal Tribuna publicado nesta semana e vi o meu manifesto e o do senhor presidente sobre 

os caminhoneiros. Não falamos nada demais. O governo precisa criar vergonha na cara 

mesmo e olhar mais para o povo. Eles roubam e o povo que paga a conta. Como ando 

muito por esta cidade posso dizer que presencio muitas situações. Quando existe algum tipo 

de atraso no Hospital Municipal ou até mesmo na Santa Casa algumas pessoas acabam 

ficando nervosas e chamam a imprensa local para relatar o problema. Vi, através das 

televisões, que muitas pessoas passaram a noite na fila para abastecer. Como que o governo 

vai abaixar o preço da gasolina? Muitas pessoas pagaram até R$ 7,00 o litro de 

combustível. O povo tem que aprender a viver e dar valor nas pequenas coisas. Os 

caminhoneiros sofreram muito com essa greve, mas a população não colabora. Devemos 

nos unir. Tenho uma fala do Marcelo Resende onde gostaria que todos pudessem ouvir. (A 

seguir, o vereador reproduz um áudio através de seu aparelho celular). Muitas pessoas estão 

morrendo nas filas dos hospitais. Caso não nos unirmos, acredito que vamos pagar a conta. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes na 

pessoa do Sr. Zé Maria. Já estamos em junho graças a Deus, mas não poderia deixar de 

falar que no dia 19 de maio foi o dia do doador de leite humano. Não sei se todos sabem, 

mas o nosso Hospital Municipal realiza esse tipo de trabalho há 18 anos. Como 

procuradora, vereadora e mulher posso dizer que é um trabalho maravilhoso. Devemos 

incentivar e tirar o chapéu para os profissionais que realizam esse trabalho. Existem mais 

de 50 doadoras de leite humano em nossa cidade. Olhem a importância desse assunto. 

Muitas mães de Itapira ajudam muitas crianças de outros municípios. O leite materno é o 

melhor leite que um recém nascido pode receber. Fiquei muito impressionada em relação 

ao carinho que esses profissionais proporcionam para as mães. Falo como mãe e mulher. O 

meu primeiro filho foi amamentado somente por 15 dias. Era uma mãe de primeira viagem. 

A minha filha foi amamentada até seus 2 anos e 4 meses. A amamentação é muito 

importante para o desenvolvimento das crianças. Elaborei uma matéria solicitando um 

veículo para esse setor de nossa cidade. Seria uma forma de ajudar a equipe do Banco de 

Leite de nossa cidade. Deixo meu abraço para a Juliana, a Ana Cláudia e a Daniela. Não 

poderia deixar de agradecer todas as mamães que doam seu leite para as crianças que mais 

precisam. Parabéns por essa linda atitude. A disponibilização desse veículo viria em muito 

boa hora, pois o setor já existe há 18 anos nesta cidade. Obrigada.” A seguir, faz uso da 



palavra a Vereadora a Sra. ELISABETH DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 

Gostaria de cumprimentar a todos em nome de meu amigo Léo. Está havendo muitas 

reclamações a respeito da merenda escolar. Não era o tema da discussão da audiência, mas 

acabamos falando a respeito do assunto. Surgiu a ideia de formarmos uma comissão para 

investigar o caso. Estive conversando com um dos funcionários da Casa e constatei que 

essa comissão já existe. Procurei a Secretaria de Educação e ela me passou alguns nomes. 

Como presidenta da Comissão de Finanças e Orçamento queria comunicar os colegas que 

na próxima semana estaremos fazendo uma reunião antes da sessão ordinária. Vamos 

abordar alguns assuntos relacionados a essa questão. Por falar em doação de veículos, digo 

que estávamos presentes na doação de um veículo para a UIPA. Achei que foi muito 

elegante por parte do prefeito e dos vereadores. É uma entidade que precisa de muita ajuda. 

O prefeito vem ajudando muito. Estou contente com essa situação. As dívidas da entidade 

foram perdoadas porque a responsável pelas contas não iria conseguir pagar as despesas em 

dia. De forma alguma estou questionando, mas gostaria também que os veículos 

encarregados em levar os pacientes em tratamento para outros municípios sejam 

vistoriados. Muitos deles estão em condições precárias. As oficinas não estão dando conta 

de arrumar, pois as peças dos veículos estão muito ruins. Vale lembrar que o município foi 

contemplado com algumas ambulâncias. Gostaria de saber quando esses veículos serão 

disponibilizados. A questão de veículos adaptados também deve ser revista. O prefeito foi 

muito bom em socorrer a UIPA, mas ele também deve se lembrar de outros setores da 

municipalidade. Os motoristas das ambulâncias não têm condições de dirigir com 

segurança. Gostaria que o prefeito também atendesse as solicitações do setor de ambulância 

da municipalidade. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria imensamente de deixar registrado o 

caso relacionado ao velório da Paz. As pessoas tiveram que transferir o falecido para o 

Velório da Saudade devido a falta de iluminação no local. Gostaria de perguntar para a 

administração algumas situações. Já gastaram cerca de 200 mil reais. O jornal foi assinado 

pelo prefeito Paganini em 2017. “Atendendo um grande anseio da comunidade o prefeito 

Paganini buscou verbas e fez a reforma do complexo do Velório da Paz juntamente com o 

cemitério de mesmo nome situado no bairro da Vila Ilze. As obras ampliaram as condições 

do trabalho local e deram mais segurança e conforto para os usuários. Foram investidos no 

local cerca de 200 mil reais.” Agora estão fazendo outra reforma na parte administrativa. 

Pergunto e lanço um desafio para o prefeito Paganini. Com 400 mil reais você faz um 

velório novo. Acredito que podem construir um novo ou até mesmo em condições melhores 

que os atuais. Tenho certeza disso. Como fizeram a reforma e alegaram que haviam 

melhorado até mesmo as adjacências do Velório da Paz, digo que não melhorou nada. 

Quem reside pelas imediações está indignado com a situação. A população do bairro Jardim 

Raquel é prova disso. Esse jornal é de 2017. Desafio o prefeito Paganini em apresentar para 

a população de Itapira onde foram gastos 400 mil reais no velório. Novamente digo que 

esse dinheiro seria suficiente para construir um novo velório. Para quem gastou 200 mil 

reais para construir aquele ponto de ônibus na área central de Itapira, acredito que também 

merece respostas. Em nome da população do Jardim Raquel e de todas as pessoas que usam 

o Velório da Paz, peço respostas em relação a esses questionamentos. São 400 mil reais. No 

passado o ex-vereador Marquinhos cobrou muitas vezes sobre a situação dos velórios. O 



prefeito deve apresentar as planilhas de gastos com o Velório da Paz. É uma vergonha essa 

situação. Lembro-me que tinha goteiras no Velório da Paz mesmo após a realização de 

reforma. Convido todos os vereadores para verificar a situação de perto. Aquele bairro 

também paga imposto. Queremos saber onde está sendo investido o nosso dinheiro. 

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. Passamos 

ao Requerimento de Licença: 1º) REQUERIMENTO Nº. 00189/2018.- Requer licença 

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

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

Caio", aos 05 de junho 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. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. 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 dos Projetos de Lei 

Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 0010/2018.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga 

a Lei nº 5.510/16 e os artigos 5º e 6º da Lei nº 5.631/17, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0011/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a doação de imóvel para a entidade 

Casa Transitória “Flávio Zacchi” e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0012/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Revoga o §3º, do Artigo 127, da Lei 1.056, de 

31 de maio de 1972 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. 

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

Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei 

nº. 0032/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 

lei orçamentária do município para o exercício de 2019 e dá outras providências. 

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

05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0033/2018.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Institui e incluí no Calendário Oficial do município 

de Itapira o "Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus Eritematoso 

Sistêmico - LES", e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 



Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0034/2018.- Em 

que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Altera a redação do parágrafo único da Lei nº 5.443/15. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 

0035/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

950.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Votos de Pesares, Requerimentos 

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

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

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00170/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dalila de Souza Boretti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedicto Lovatto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00172/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Parreira 

Francisco. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00173/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Olívio Monteiro da Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida Xavier. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00175/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eni Sanaê Taukenti 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00176/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Valério da Silva, mais conhecido por 

Zé Pipoqueiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

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

00177/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anízio Aparecido Sartori. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Jorge da Silva Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

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

Voto de Pesar nº. 00179/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Caio Henrique 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

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

00180/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Elcy Guerra. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00181/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Célia de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Deixo registrado meus 

sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Quanto à pessoa da 

Eni Sanaê, também deixo meus sentimentos a todos familiares e amigos. Era uma pessoa 

muito querida, pois fez um enorme trabalho relacionado às entidades assistenciais de nosso 

município. Com toda certeza vai fazer muita falta entre nós. Obrigado.” A seguir, seguindo 

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

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

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 21º) 

Requerimento nº. 00190/2018.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Therezinha 

Costa Pinto Simões, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento nº. 00191/2018.- 

Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria Helena Plumari, pelo transcurso de seu 86º 

aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 23º) 

Requerimento nº. 00192/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Teresa Miranda 

Schneider, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 00193/2018.- Voto de Congratulação com 

o ex Prefeito Municipal Sr. Antônio Hélio Nicolai, o Toninho Bellini, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de junho. Autoria. Beth Manoel. 

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

05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 25º) 

Requerimento nº. 00194/2018.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Hélio 

Pegorari Júnior, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 00195/2018.- Voto de Congratulação com 



o Pr. Carlos Henrique, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 00196/2018.- Voto de Congratulação com 

o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, pelo transcurso de aniversário de 

nascimento celebrado dia 02 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento 

nº. 00197/2018.- Voto de Congratulação com o ex Vice Prefeito Municipal e radialista Sr. 

Luis Antônio da Fonseca, o Toy, pelas comemorações do seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 05 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 00198/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por 

"Charlô", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04 de Junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 00199/2018.- Voto de Congratulação com 

a Sra. Sônia Pereira José, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 

de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Requerimento nº. 00200/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Heraldo Peres, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento 

nº. 00201/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. José Roberto Miquilini, pelo transcurso 

de seu 75º aniversário de nascimento celebrado no dia 06 de Junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 33º) Requerimento nº. 00202/2018.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal Sr. Guilherme Storari e Sra. Aparecida Bonelli Storari, pelas comemorações de Bodas 

de Ouro, celebrada recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 

2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Requerimento 

nº. 00203/2018.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Daniel Costa e Sra. 

Maria José Soares Costa, pelas comemorações de Bodas de Diamante, celebrada 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 35º) Requerimento nº. 00204/2018.- 

Voto de Congratulação com a diretoria do Lar São José pela brilhante realização da 47ª 

edição da Festa Junina, realizada dia 2 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

05 de junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 36º) 



Requerimento nº. 00205/2018.- Oficiar a direção da Caixa Econômica Federal, solicitando 

fiscalização e providências quanto à venda irregular de imóveis em todos os conjuntos 

habitacionais que contam com a chancela da CEF. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 00206/2018.- Requer do Sr. Prefeito, nos termos e prazos estabelecidos 

pela LOMI, informações sobre a verba de R$ 50 mil destinadas ao município pelo 

Deputado Federal Ricardo Izar. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Requerimento nº. 00207/2018.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao SAAE, estudos para 

implantação de sistema de água tratada no bairro do Machadinho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Essa 

reivindicação foi elaborada em nome dos moradores do bairro Machadinho. Vale ressaltar 

que a localidade não possui somente chácaras de recreio. Também possui muitas 

residências. Parabéns pela aprovação. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho de 2018. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 00214/2018.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, a cessão de um veículo da frota municipal, para uso do Banco de Leite do 

Hospital Municipal. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Indicação nº. 00215/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, a publicação semanal do cardápio da merenda escolar do município no Jornal 

Oficial Eletrônico. Autoria. Beth Manoel. Mino Nicolai DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 41º) Indicação nº. 

00216/2018.- Sugere implantação de faixa elevada para pedestres no cruzamento da Av. 

Brasil com a Rua Sebastiana Pereira da Silva Job, no Jardim Paraíso. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 42º) Indicação nº. 00217/2018.- Sugere construção de boca de lobo na Rua 

Nhambiquara de Tupã, próximo à saída do Condomínio Colinas de São Francisco. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 43º) Indicação nº. 00218/2018.- Sugere implantação de redutor de 

velocidade tipo lombada na Av. José Alfano, defronte o numeral 251, bairro Istor Luppi. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. 44º) Indicação nº. 00219/2018.- Sugere a sinalização de 

"Proibido Estacionar", solo e vertical, defronte a portaria do Condomínio Colinas de São 

Francisco. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 45º) Indicação nº. 00220/2018.- Sugere 



construção de uma pista de caminhada e corrida no antigo leito da linha férrea da Fepasa, 

no trecho situado no Jardim Santa Marta. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Indicação nº. 

00221/2018.- Sugere a sinalização de "Proibido Estacionar", no trecho da Rua 

Bandeirantes, próximo a confluência com a Av. São Paulo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 47º) 

Indicação nº. 00222/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a implantação de cobertura 

na parte externa do Mercado Municipal. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 48º) Indicação nº. 

00223/2018.- Sugere instalação de placas informando os limites de velocidade nas 

principais vias de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em 

Exercício. 49º) Indicação nº. 00224/2018.- Sugere a instalação de placas de PARE (parada 

obrigatória), bem como sinalização de solo, nas principais vias de Barão Ataliba Nogueira, 

Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 50º) Indicação nº. 00225/2018.- Sugere 

revitalização da Praça Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 

Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura dos Ofícios: 51º) ASCORSI Itapira: Prestação de Contas referente a Outubro de 

2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 52º) SAAE Itapira: Respostas 

em atenção ao Ofício nº 230/2018 aos Requerimentos nºs 128 e 129/2018. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Vice-Presidente em Exercício. 53º) Câmara Municipal de Campinas: Convite 

para a Palestra de Prestação de Contas Eleitorais - Desafios e Novidades no dia 07 de Junho 

de 2018 nas dependências deste Poder Legislativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-Presidente 

em Exercício. 54º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO n 148/2018: 

Resposta em atenção ao Ofício Circular nº 05/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Junho de 2018. a) Luan dos Santos Rostirolla - Vice-

Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente 

suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00205/2018.- Oficiar a direção da Caixa Econômica Federal, solicitando 

fiscalização e providências quanto à venda irregular de imóveis em todos os conjuntos 

habitacionais que contam com a chancela da CEF. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. 



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

todos. Acho que é muito importante esse requerimento. Caso não existir uma comissão de 

vereadores para acompanhar a situação, acredito que seria a mesma coisa que pedir para 

que os bancos arrumem as filas. A resposta que recebemos é que eles são órgãos 

independentes e não são obrigados a responder a nenhum tipo de solicitação que venha de 

órgãos públicos. O que está acontecendo não é somente no bairro Istor Luppi. Existem 

pessoas que possuem 15 imóveis. Vai ficar tudo por isso mesmo. Acho que o requerimento 

é muito importante. Gostaria que uma comissão fosse formada. Acredito que o pessoal da 

Caixa Econômica não vai responder o questionamento. É uma forma de acompanhar de 

perto a situação. São coisas obscuras que devem ser resolvidas. Não vai ter como provar 

essa situação. Não existe nenhum tipo de fiscalização. Existem muitas famílias que não tem 

aonde ir. Muitos pedem apenas uma moradia e questionam o porquê não conseguem. Vem 

aquela história do holerite, se existe uma pessoa na família que é deficiente, se a mãe é 

casada e tudo mais. Fazem todo o preparo para adquirir o imóvel, mas não acontece nada. 

Caso alguém da Caixa Econômica tiver coragem, acredito que devem disponibilizar uma 

resposta. Acho que já deveríamos montar uma comissão composta por três vereadores. É 

uma assunto que vai gerar muita dor de cabeça. No dia que acompanharmos o pessoal da 

Caixa, acredito que deverá estar presente algum engenheiro, oficial de justiça, policial e 

tudo mais. Muitas vezes as pessoas são colocadas para fora de suas casas na base da força. 

Em alguns casos já foi falado que os traficantes descobrem que existem pessoas idosas no 

local e acabam pressionando-as para que deixem suas casas. Esses traficantes acabam 

alugando as casas para outras pessoas. Existem muitos casos desse porte. Autoridades 

devem marcar presença no local para averiguar a situação. Não sei quantas casas existem 

no bairro Istor Luppi, mas acredito que são muitas. Vamos acompanhar o caso de perto. 

Devemos dar importância para esse requerimento. Em minha opinião, a Caixa não vai 

responder os questionamentos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Conversei com o Chico da Secretaria de 

Habitação há algum tempo. A Prefeitura também possui sua parcela de culpa. Vamos 

esperar as devidas respostas. Muitas pessoas residem há mais de 40 anos em nossa cidade e 

não possuem casa própria. Isso deve ser analisado. Antigamente era diferente. Atualmente 

as casas são sorteadas. Recebo muitas reclamações sobre o assunto. A participação da 

Guarda Municipal é muito importante. Os vereadores devem acompanhar o caso de perto. 

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

“Boa noite a todos. Concordo com as falas dos vereadores que me antecederam. Devemos 

levantar alguns questionamentos. Como vereadores, acredito que devemos cobrar os setores 

competentes. Temos inúmeros servidores municipais que pagam aluguel. Essas pessoas 

nunca foram comtempladas em todos os programas relacionados a habitação. No José 

Tonolli e Morada Nova existem pessoas que moram em uma casa e alugam outras duas. É 

sabido por todos que muitas pessoas ganharam casas no Barão e acabaram alugando as 

mesmas. É grave a situação. O que os vereadores levantaram é uma questão de extrema 

necessidade. Concordo com vocês. Caso a Caixa Econômica não se manifestar, vamos para 

o Ministério Público. Acho que a formação da comissão é muito importante. Muitas 

pessoas pagam seus impostos corretamente e moram de aluguel. Vários servidores 

municipais pagam aluguel. O setor de Habitação é de extrema importância, mas devemos 



cobrar medidas corretivas. Sabemos que muitas pessoas venderam suas casas no bairro José 

Tonolli fora do prazo estipulado pela Caixa. Muitos empresários estão recebendo o aluguel 

das casas. Isso é enriquecer com a desgraça dos outros. Não tem explicação. Muitas pessoas 

fizeram contrato de gaveta. É preocupante essa situação. Acredito que o Ministério Público 

deve agir. Futuros programas habitacionais devem ser acompanhados de perto... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Antigamente deveria ser provado que a 

pessoa deveria residir mais de 10 anos na cidade para ser comtemplada. Devemos 

acompanhar a situação. O setor competente deve fazer uma seleção minuciosa... 

Continuando o orador: É muito importante essa discussão. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 205/2018. Aprovado por unanimidade DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de junho 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.   


