
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de agosto 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. Gostaria de passar a todos vocês uma 

breve fala que veio de uma pequena garota que estava no Senado Federal. É de uma jovem 

de 12 anos de idade. Gostaria que as pessoas se atentassem na fala desta jovem. (A seguir, o 

Vereador reproduz um áudio através de seu aparelho celular.) Senhor presidente, vimos no 

último final de semana uma matéria brilhante feita pelo jornalista Rodrigo Pires de Souza. 

Existe um caso semelhante de uma itapirense chamada Carla Maria Galizoni. Ela é enteada 

do Nani, senhor presidente. Fiquei muito emocionado com a matéria feita pelo Rodrigo. Vi 

no depoimento da Carla a lição de vida que a mesma passou para todos os itapirenses. Isso 

é válido para todo o Brasil. Na matéria final o Rodrigo agradece aquilo que colheu junto a 

Redação jornalística. Gostaria que cada vereador e cidadão itapirense pudesse contribuir. 

Acontecerá uma noite festiva na Recreativa no dia 31. O evento será iniciado às 19 horas. 

Cada convite custa apenas R$ 10,00. Esse depoimento realizado no Senado Federal é muito 

emocionante. Como políticos devemos levar para o nosso convívio. Conforme ela disse, 

muitos portadores dessa patologia... O Carlão Jamarino presenteou a Carla Galizoni com a 

camisa do Palmeiras e está assinada por todos os jogadores do clube. Gostaria que todos os 

vereadores marcassem presença nesse evento. Será um momento onde cada contribuição 

será muito bem vinda. Agradeço o senhor presidente pelo tempo disponibilizado. Vamos 

ajudar a Carla e fazer medidas e políticas nesse sentido. Muitas pessoas morrem em nosso 

país sem ao menos receber um tratamento digno. Parabenizo o Rodrigo pela matéria. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente informa que suspenderá os trabalhos da noite 

por 15 minutos a fim de que todos os vereadores possam se reunir para realizar uma 

reunião junto aos representantes da Viação Fênix. (SUSPENSA) Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente declara encerrados o Pequeno 

Expediente e o Expediente e passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00265/2018.- Requer do Sr. Presidente da Mesa Diretora 

2017/2018, informações sobre os motivos da não convocação de audiência pública para 

debate da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município para os 

próximos 20 anos. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Beth Manoel. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 265/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Agosto 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.  


