
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de junho 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. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de solicitar 

algumas situações da administração. Quase toda semana existem furtos em alguns órgãos 

da municipalidade. Mais uma vez nesse final de semana os carros que ficam estacionados 

nas imediações do CAIS foram furtados. Tivemos a surpresa de ver o estrago que fizeram, 

além dos problemas que a administração precisou enfrentar. Queria saber onde estava o 

vigia e o que estava fazendo o chefe dos vigias, no caso o Marcelo Cézare. Acredito que ele 

estava dormindo na casa dele de dia e de noite. A professora Marisol relatou, há poucos 

dias, que já ocorreram vários furtos nas dependências das escolas. Observamos que há 

pouco tempo foi inaugurado aquele eletrocardiograma. Sabem o que aconteceu? Roubaram 

a impressora do equipamento dentro do Pronto Socorro do Hospital. Ninguém sabe quem 

roubou e que de forma saiu de dentro do Pronto Socorro. Isso é grave. Não houve 

divulgação sobre o caso. Gostaria de saber se fizeram Boletim de Ocorrência. Vale lembrar 

que um patrimônio público foi roubado. Sair com uma impressora de dentro do Pronto 

Socorro e ninguém ver, é complicado. A vereadora Beth Manoel cobra mais segurança 

dentro do Pronto Socorro desde o ano 2017. Basta conversar com os funcionários que 

trabalham naquele local para se ter uma base das condições que enfrentam no dia a dia. 

Outro dia desses uma enfermeira veio relatar que ela somente não foi agredida porque outro 

paciente entrou na frente dela. O que falta acontecer para que o prefeito Paganini determine 

mais segurança nos estabelecimentos de Saúde de nossa cidade? Se já estão roubando 

impressora, acredito que logo estarão roubando paciente dentro do Hospital. Essa é a dura 

realidade. Podem entrar dentro do Hospital e roubarem uma criança da maternidade. Vão 

esperar acontecer isso? Para quem rouba uma impressora, acredito que não é difícil subir no 

1º andar e roubar uma criança. Como ficaria a situação? São explicações que devem ser 

disponibilizadas para o público. Tenho certeza que o deputado Barros Munhoz não sabe 

desse episódio. Ele trouxe esse tipo de equipamento via convênio junto ao Estado de São 

Paulo. Espero que esse assunto chegue até ele. Desse modo, acredito que ele vai cobrar as 

pessoas responsáveis. Peço ao líder do prefeito para que respostas sejam enviadas a esta 

Casa. Alguém deve vigiar o patrimônio público de nossa cidade. Onde está o Marcelo 

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

DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os colegas 

vereadores e o público presente. Fui procurada por vários populares a respeito da grave 

situação relacionada a creche do Flávio Zacchi. Está abandonada e o governo enviou 

dinheiro. A notícia passou na EPTV Campinas, redes sociais e jornais da municipalidade. O 



Estado enviou 70% do dinheiro para a construção da creche. Estamos propondo uma CPI 

para que o caso seja investigado. Conversei com alguns vereadores da base e os mesmos 

disseram que o caso está sendo analisado pelo prefeito. A população solicita melhores 

respostas em relação ao assunto. A obra está parada há muito tempo e ninguém fala nada a 

respeito. Ninguém sabe se o dinheiro da obra está guardado ou se já foi gasto em outras 

situações. Por esse motivo espero que uma comissão parlamentar seja formada o mais 

rápido possível. Muitas crianças precisam das creches municipais. Muitas mães precisam 

trabalhar para sustentar seus filhos. É uma luta para achar vaga nas creches municipais. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Nesta noite será lido um projeto de muita 

importância. Peço a atenção e o carinho de todos os colegas vereadores. Como Procuradora 

Especial da Mulher elaborei esse projeto de lei com muito amor e carinho. O projeto 

reserva 5% de vagas de trabalho para as mulheres vítimas de violência doméstica. Muitos 

de vocês sabem que uma enorme parte das mulheres são dependentes de seus maridos. 

Muitas vezes elas sofrem caladas porque precisam do lado financeiro do homem. É um 

projeto de lei de enorme importância. Peço para que todos prestem muita atenção na leitura 

do projeto. Esse projeto de lei vem somente para ajudar as mulheres vítimas de violência 

doméstica ou de qualquer outro tipo de problema. Pensem com muito amor e carinho. 

Outro assunto é que uma das emendas da LDO está reservando 200 mil reais para a 

castração de animais. Além de ser um problema de saúde pública, existem muitas pessoas 

mal intencionadas. Muitas pessoas pegam os animais ainda pequenos e depois que crescem 

acabam abandonando-os. É inadmissível uma situação desse tipo. Tenho acompanhado nas 

redes sociais o trabalho dos profissionais que atuam no ramo dos animais. A UIPA não 

consegue atender mais animais devido a superlotação. A conscientização é muito 

importante. Os animais também têm vida e sentimento. Tenho certeza que meus colegas 

vão assinar a emenda. Obrigada.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer 

uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 29 de Maio de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 05 

de Junho de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) 

Em discussão e votação a Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Junho de 

2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 18 de Junho de 

2018. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Ofício. 5º) Ofício Especial.- 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 



referente ao mês de maio de 2018. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do 

Relatório. 6º) RELATÓRIO Nº. 005/2018.- ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PODER EXECUTIVO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 

2018, APRESENTADA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

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

Presidente passa à leitura do Projeto de Lei Complementar. 7º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0013/2018.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção econômica, sob forma de ressarcimento de despesas com o IPTU, à empresa 

KRONOS S.A. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 0036/2018.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a reserva de vagas de 

trabalho destinadas a mulheres vítima de violência doméstica nas empresas prestadores de 

serviços ao Poder Público Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0037/2018.- 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$ 70.000,00 no SAAE. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0038/2018.- 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$ 40.000,00. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0039/2018.- Em 

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

supra que Extingue o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA, da 

Secretaria Municipal de Educação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos ao Substitutivo. 12º) De n° 01/2018 

ao Projeto de lei nº 34/2018.- Altera a redação do “caput” e revoga o seu parágrafo único 

ao Artigo 10 da Lei nº 5.443, de 10/10/2015.- Todos Os Senhores Vereadores. Ato 

contínuo, as bancadas da situação e da oposição, concomitantemente, solicitaram o 

encaminhamento da matéria a Ordem do Dia de Hoje para que seja discutida e votada. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em votação. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Substitutivo passamos às 

Emendas. 13º) Emenda Modificativa de nº. 001/2018 ao Projeto de Lei nº 32/2018.- 

"Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 32/2018 que Estabelece as diretrizes a 



serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 

e dá outras providências.". Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Emenda Modificativa de nº. 002/2018 ao Projeto de 

Lei nº 32/2018.- "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 32/2018 que Estabelece 

as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2019 e dá outras providências.". Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Emenda Modificativa de nº. 

003/2018 ao Projeto de Lei nº 32/2018.- "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

32/2018 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária 

do município para o exercício de 2019 e dá outras providências.". Autoria: Rafael Donizete 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Emenda 

Modificativa de nº. 004/2018 ao Projeto de Lei nº 32/2018.- Estabelece as diretrizes a 

serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 

e dá outras providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Emenda Modificativa de nº. 005/2018 

ao Projeto de Lei nº 32/2018.- "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 32/2018 

que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2019 e dá outras providências.". Autoria: Rafael Donizete 

Lopes, Beth Manoel, Professora Marisol, Luis Hermínio Nicolai e César Augusto da Silva. 

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

19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Emenda 

Modificativa de nº. 006/2018 ao Projeto de Lei nº 32/2018.- Acrescenta parágrafo ao 

artigo 14 e renumera o seguinte ao Projeto de Lei nº 32/18 que "Estabelece as diretrizes a 

serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2019 

e dá outras providências.". Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. 

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

passa à leitura dos Pareceres. 19º) PARECER nº. 54/2018.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2018. 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 Complementar nº 09/2018, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Extingue cargo, regulamenta as atribuições dos cargos 

do quadro de pessoal do SAAE”, são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação, uma vez que se trata 

de adequação às funções dos cargos existentes no quadro de pessoal daquela Autarquia 

Municipal, atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

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 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

PARECER nº. 55/2018.- Ao Projeto de Lei nº 31/2018. 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 

31/2018, de autoria do nobre Vereador Toninho Marangoni, que "Institui a Semana do 

Agricultor e dá outras providências", 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, acordaram pela aprovação, eis que a 

propositura vem incentivar e valorizar os agricultores do Município com a instituição da 

Semana do Agricultor. 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 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) PARECER nº. 56/2018.- Ao Projeto de 

Lei nº 33/2018. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. 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 33/2018, de autoria do nobre Vereador Luan 

Rostirolla, 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", 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, acordaram pela aprovação, eis que a propositura 

vem conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento do Lúpus, ao instituir no 

Calendário Oficial do Município o Dia da Conscientização e Orientação à doença. 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 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) PARECER nº. 57/2018.- Ao Projeto de Lei nº 35/2018. RELATOR: 

Professora Marisol. 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 35/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 950.000,00", 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, 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. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Torna-se importante discutirmos o projeto. 

Está diretamente relacionado ao Fundo de Oscilação de Risco. Obrigado.” DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

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

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

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

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

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 23º) Requerimento Especial nº. 

001/2018.- Requer a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o 

abandono da construção da creche-escola do bairro Flávio Zacchi. Autoria. Beth Manoel. A 

seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00182/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de 

pesar pelo falecimento da Sra. Antônia Lara de Brito, mãe do ex-vereador Marcos Paulo da 

Silva, mais conhecida por Tonha Lara. Autoria. Professora Marisol. Rafael Donizete Lopes 

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

19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00183/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Venceslau Virginio, 

mais conhecido por Ceslau. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00184/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Rottoli Junior. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00185/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa 

Pelizer Belline. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Sílvio Eduardo Gomes de Castro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice 

Cardoso Samogim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Bibiano, mais conhecido por Zé Galinha. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00189/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Francisco Lopes de Moraes, mais conhecido por Chico Lopes. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00190/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Benedita César de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00191/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renen Boscaro, mais 

conhecido por Neo Boscaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00192/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Ribeiro de Moraes, mais 

conhecido por Dito Tuta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00193/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Carlos Pereira da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Nilseu Fernandes Portilho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00195/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Maria. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José Cruz. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00197/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Martins. Autoria. Dirceu de Oliveira. Toninho 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Gilberto Aparecido Barizon, mais conhecido por Bertinho. Autoria. Mino Nicolai. 

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

19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00199/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Jugni, mais 

conhecido por Rubão. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Sônia Maria Marques de Oliveira Paganini, ex-primeira 

dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa 

noite a todos. Deixo registrados meus sentimentos de pesar a todas as famílias que 

perderam seus entes queridos, em especial a família da mãe do ex-vereador Marquinhos e 

da 1ª Dama Sra. Sônia. É muito triste essa situação. Com toda certeza vão fazer muita falta 

entre nós. Obrigada.” 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. 43º) Requerimento nº. 00208/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Antônia Zanqueta Cardoso, a "Dona Nega", pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Requerimento nº. 

00209/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Antonieta Zago Guerreiro, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) 

Requerimento nº. 00210/2018.- Voto de congratulação com o estimado casal Sra. Eide 

Campanini Belinelo e Sr. Juca Belinelo, pela comemoração de 44 anos de casamento, 

celebrado dia 9 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00211/2018.- Voto de 

congratulação com o estimado casal Sra. Márcia Zaniboni Silveira e Sr. Valdir Benedito 

Silveira, pela comemoração de 35 anos de casamento, celebrado dia 9 de junho. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 47º) Requerimento nº. 00212/2018.- Voto de Congratulação com a diretoria da 

APAE de Itapira, pela brilhante realização da sua tradicional Festa Junina. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) 

Requerimento nº. 00213/2018.- Requer oficiar o deputado estadual José Antônio Barros 

Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a aquisição de um 

veículo para uso do Banco de Leite do Hospital Municipal. Autoria. Professora Marisol. 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 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) 

Requerimento nº. 00214/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando 

informações quanto ao corte no subsídio de transporte aos alunos universitários que 

estudam fora do município. Autoria. Beth Manoel. 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 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00215/2018.- Requer 

oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Presidente do SAAE, solicitando informações quanto aos 

abusivos reajustes da tarifa de água tratada ocorridos deste o início deste ano. Autoria. Beth 

Manoel. 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 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) 

Requerimento nº. 00216/2018.- Requer oficiar a direção regional do SESI, solicitando 

gestão para que Itapira seja contemplada com uma edição do projeto Ação Global. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 52º) Requerimento nº. 00217/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Fernando Borsato, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de 

Junho. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 53º) Requerimento nº. 00218/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. João Batista de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 16 de Junho. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 54º) Requerimento nº. 00219/2018.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da Casa da Criança "Celencina Caldas Sarkis", pela 

brilhante realização da sua tradicional Festa Junina. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 55º) Indicação nº. 00226/2018.- Sugere 

construção de rotatória defronte a portaria da Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. 

Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 56º) 

Indicação nº. 00227/2018.- Sugere limpeza, poda de árvores, operação "tapa buracos" e 

implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio Rosário, no Cubatão. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 57º) 

Indicação nº. 00228/2018.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 

Rua José Rosário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 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: 58º) Caixa Econômica Federal: 

Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 365.714,29. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 59º) Departamento de Estradas de Rodagem: 

Respostas em atenção ao Requerimento de nº 05/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 60º) Promotoria de Justiça de Itapira: Informações sobre nova presidência da 

Promotoria de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 61º) ANATEL: Assunto: 

Pedido para que sejam tomadas medidas técnicas a fim de disponibilizar o acesso aos 

canais digitais abertos no município de Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 62º) 

ELECAMP: Convite para a realização de palestra sobre a importância do rastreamento da 

escoliose idiopática do adolescente na escola no plenário da Câmara Municipal de 

Campinas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 63º) SAAE Itapira: Respostas em 

atenção a Indicação nº 188/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 19 de Junho 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

009/2018.- Extingue cargo, regulamenta as atribuições dos cargos do quadro de pessoal do 

SAAE. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

009/2018. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

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

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 09/2018. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0031/2018.- Institui a Semana do Agricultor e dá outras providências. Autoria: 

Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 31/2018. Aprovado em primeira 

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

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

seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei nº 31/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0033/2018.- 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. Autoria: 

Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Observo e parabenizo o autor da matéria. Trás uma 

abordagem extremamente importante e muito oportuna para se discutir neste plenário. Acho 

que a inclusão no calendário oficial do município é muito importante e extremamente 

benéfica para trazer o tema em discussão. Com relação ao projeto de lei, digo que sou 

favorável e faço menção a ideia do nobre vereador Luan. Cabe somente uma consideração. 

Na condição de médico levanto essa questão sem nenhuma menção a iniciativa do 

vereador. O ex-vereador Dr. Pedro fez indicação junto a administração pedindo a 

contratação de um médico reumatologista. É o especialista da área da doença em questão. 

Essa proposta do Dr. Pedro nunca recebeu uma resposta adequada. Foi realizado um 

concurso recentemente, mas o mesmo não possuía a especialidade de reumatologia. Uma 

análise criteriosa deve ser feita pela atual administração. O encaminhamento dos pacientes 

é um processo demorado. É uma doença que mata. Tivemos o caso de uma funcionária do 

Supermercado Cubatão. Reforço o pedido e faço quórum ao que o Dr. Pedro solicitou no 

passado. A realização de um concurso público nessa área seria muito plausível. Obrigado.” 

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

em primeira votação o Projeto de Lei nº 33/2018. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa 



aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 33/2018. 

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

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Ouvindo as palavras do Dr. Rafael, deixo meus parabéns 

ao Vereador Luan. Com a aprovação desse projeto, acredito que a população em geral 

somente tem a ganhar. É uma doença muito grave. Muitas pessoas sofrem muito com esse 

tipo de enfermidade. É um enorme passo nesse sentido. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Substitutivo nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº 

34/2018.- Altera a redação do “caput” e revoga o seu parágrafo único ao Artigo 10 da Lei 

nº 5.443, de 10/10/2015. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Substitutivo nº 01/2018 ao Projeto de Lei nº 

34/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0035/2018.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 950.000,00. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 35/2018. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

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

001/2018.- Requer a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o 

abandono da construção da creche-escola do bairro Flávio Zacchi. Autoria. . A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vou ser breve em relação 

ao assunto. Uma vez foi veiculado esse tipo de matéria. Foi uma matéria que merece as 

devidas ponderações e explicações. Falo isso porque em março de 2015, quando veio a 

autorização para esse projeto da creche escola do Flávio Zacchi, o prefeito Paganini disse 

na apresentação da matéria que essa creche era extremamente importante porque as mães 

poderiam deixar seus filhos normalmente para poderem trabalhar tranquilamente. Era para 

ter sido inaugurada em dezembro de 2015. Fiz matéria sobre a situação e podemos ver um 

monte de entulho. A obra está paralisada na estrutura. Espero que o vereador Luan retire a 

vistas da matéria porque devemos satisfação para as mães de nossa cidade. Aquilo que o 

Paganini falou em 2015, não podemos passar uma borracha e falar para as mães que seus 

filhos ficarão na creche enquanto as mesmas trabalham. O Estado disse que foi 

encaminhado 70% de um milhão e trezentos e dezenove mil reais. Aonde foi parar esse 

dinheiro? Uma empresa acabou abandonando a obra. Será que a empresa estava fazendo a 

obra por etapas? Se estava fazendo por etapas, acredito que deveriam atingir 70% da verba. 

A cada etapa da obra é liberada uma parte da verba. Podemos citar o exemplo da 

construção das casas populares. Podemos ver que a obra está parada em seus 20%. Vale 

ressaltar que o Estado está alegando que a obra está na fase de seus 85%. O dinheiro da 

diferença somente será enviado para a Prefeitura depois que os 85% forem concluídos. 

Quem não deve, não teme. Podemos analisar e chegar a conclusão que está tudo dentro da 



lei. Pedir vistas para uma informação extremamente importante... Alguém deve explicar o 

assunto. Peço encarecidamente aos 5 vereadores da situação para que sejam claros para 

com a população. Caso provarem para os demais vereadores que tudo está correto, tudo 

bem. Devemos discutir esse assunto para esclarecer os fatos. Os responsáveis devem ser 

notificados. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00213/2018.- Requer oficiar o deputado estadual José Antônio Barros Munhoz, para que 

faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a aquisição de um veículo para uso do 

Banco de Leite do Hospital Municipal. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Na reunião das 

comissões estive conversando com alguns vereadores. Esse pedido da vereadora Marisol 

encaixou como uma luva. Ouvindo todas as situações relacionadas ao Banco de Leite de 

Itapira podemos concluir que realizam um importante trabalho em nossa cidade. Esses 

profissionais fazem atendimento em toda região. Queria fortalecer esse pedido. Tomara que 

seja atendido. Todos sabem que esta Casa está para adquirir um novo veículo. Tudo está 

dependendo dos trâmites legais. Queria deixar um pedido para todos. Caso chegar o veículo 

novo, acredito que esta Casa poderá doar o veículo para o Banco de Leite. Elas não têm 

veículo próprio para realizar as tarefas do dia a dia. Muitas vezes necessitam emprestar 

veículos de outros setores. Esse processo é muito demorado e acaba prejudicando os 

trabalhos. Muitas mães carentes recebem instruções desses profissionais. O nosso Banco de 

Leite é exemplo para toda a região. Vamos achar um meio para que o veículo antigo desta 

Casa seja doado dentro dos parâmetros legais. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. É de 

extrema importância. Tive o prazer de conhecer de perto o trabalho dos profissionais que 

atuam no Banco de Leite. Fiquei de boca aberta. É exemplo para a nossa região há mais de 

18 anos. Conheci a Juliana, a Cláudia e a Daniela. Elas fazem das tripas o coração para 

atender o máximo de pessoas possível. Como vereadora, mulher e mãe sei muito bem sobre 

a importância da amamentação. Em minha primeira gestação amamentei somente 15 dias. 

Fui mãe muito nova. Lembro-me que na minha cidade não tinha nenhum tipo de banco de 

leite. É de suma importância a disponibilização desse veículo. Elas estavam comentando 

que existe todo um processo para levar o leite para os recém-nascidos. Essas profissionais 

atendem a nossa região. É um exemplo. É muito gostoso fazer a doação de leite para os 

recém-nascidos. Tenho certeza que o meu pedido vai sair. Seja através do deputado ou do 

presidente desta Casa. Muitas pessoas vão agradecer essa linda atitude. Quero agradecer os 

vereadores que aprovarem essa ideia... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de 

Oliveira: Quando meu neto nasceu a moça atendeu muito bem a minha filha. Parabéns a 

essas profissionais... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Na 

ocasião que foi criado o Banco de Leite, posso dizer que estava atuando no Hospital 

Municipal. Lembro-me que o Hospital recebeu um prêmio da Unicef. Era uma equipe 

formada pela Dra. Carlota Trotta, Zezé Malandrin, dentre outras importantes profissionais. 

Sempre elaboraram esse tipo de serviço com muita qualidade, amor e sentimento. Parabéns 

a todos... Continuando a oradora: Portanto, peço o apoio de todos os vereadores em 

relação ao assunto. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 



DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Não quero fazer nenhuma ligação com relação a 

parte política partidária, Carlinhos. Vou enumerar, senhores vereadores, desde a fundação 

do Banco de Leite do Hospital Municipal. Dra. Cristina, Dr. Valentin, Dr. Humberto 

Barizon, Dr. Moino, Dr. Vladen, Rosa Iamarino e a agora está à frente o Vagner. Todas 

essas pessoas foram superintendes ou Secretários de Saúde. Em nenhum momento ao longo 

de todos esses anos... Envolvem várias administrações, ou seja, Barros Munhoz, Toninho 

Bellini e Paganini. Vejo a proposta da professora Marisol. O que vossa excelência está 

trazendo para discussão é importante. Lembro-me que no passado colheram assinaturas 

para enviar aquela Brasília ao programa do Luciano Huck para passar por uma 

transformação. Ao longo desses últimos anos saiu a Brasília e entrou um golzinho 

quadradinho muito antigo. Dava mais problema do que benefício. As funcionárias do setor 

utilizam até mesmo veículos próprios para fazer a coleta do leite. Espero, Marisol, que 

possamos dar uma resolução no problema. Talvez o Vagner mude todo esse histórico sem 

nenhuma mágoa ou sentimento de perseguição. Não deram conta de disponibilizar um 

veículo à altura daquele setor. Servimos para Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, 

Pinhal, dentre outros municípios. É uma questão de salvar vidas. Acredito que o deputado 

vai analisar a situação e vai fazer gestão sobre o assunto. Uma questão plausível deve ser 

encaminhada a esta Casa de Leis. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 213/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Acho que a palavra que nos cabe é apenas uma, ou seja, está em 

nossas mãos. Os vereadores possuem plena condição de fazer isso por Itapira. Não 

podemos deixar isso passar. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00214/2018.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao corte no 

subsídio de transporte aos alunos universitários que estudam fora do município. Autoria: 

Beth Manoel. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2018. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00215/2018.- Requer oficiar 

o Sr. Prefeito Municipal e Presidente do SAAE, solicitando informações quanto aos 

abusivos reajustes da tarifa de água tratada ocorridos deste o início deste ano. Autoria: Beth 

Manoel. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 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.  


