
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de setembro 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. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos em nome 

de meu companheiro de partido, Sr. André Siqueira. Ele é o nosso candidato de partido a 

deputado estadual. Estamos em uma correria. É início de campanha para todos os 

candidatos a fim de tentarmos mudar o rumo desse país. A população deve votar consciente 

para que possamos fazer algumas mudanças. É uma forma de retomar a confiança nos 

políticos brasileiros. Nos dias de hoje não é fácil ser vereador, deputado ou qualquer outra 

coisa parecida. Aqueles que podem e são bons sempre pagam pela meia dúzia de corruptos 

e ladrões. Muitos conseguem desviar dinheiro e fazer falcatruas. Precisamos resgatar a 

confiança da população. Sabemos que todos os vereadores estão trabalhando para seus 

candidatos. O pessoal do partido PSL está em uma enorme correria. Com certeza o André 

Siqueira está adquirindo muito conhecimento nessa área. Vou falar sobre meu 

requerimento. Já que devemos mudar de assunto e o tempo é escasso, quero dizer que 

elaborei uma matéria relacionada ao Clube da Harley de Itapira. Houve comentários e 

propagandas no jornal de nossa cidade. É um dos maiores clubes organizados de 

motoqueiros nessa categoria de moto. Acredito que seja o maior clube de nossa região. Eles 

estão chegando e gostaria de pedir a todos os vereadores para que aprovem essa matéria. 

Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Caros colegas vereadores e 

funcionários desta Casa. Hoje peço a atenção de vocês para falar de um assunto que deveria 

ser mais explícito e à mostra para a população. É de suma importância para a população. As 

Contas do prefeito Paganini referente ao ano de 2015 já estão rejeitadas pelo Tribunal de 

Contas. Foi reprovada pela maioria dos votos. São pessoas experientes, habilitadas e 

técnicas. Foram rejeitadas em primeira e segunda instância por sete votos contrários e um 

voto substituto que foi favorável. O Tribunal de Contas aponta a rejeição das contas do 

prefeito. Lembro-me muito bem que o ex-prefeito Toninho Bellini teve suas contas 

aprovadas no Tribunal de Contas, porém, foram rejeitadas nesta Casa de Leis por ter a 

maioria dos vereadores. É muito esquisita essa situação. Agora o Tribunal de Contas 

acabou rejeitando as contas do Paganini. Gostaria de pedir aos nobres edis que não façam 

como fizeram na aprovação dos 4 milhões para o SAAE. Os vereadores devem repensar e 

votar a favor do povo. Vale lembrar que somos representantes do povo e não do prefeito. 

Peço novamente aos dez vereadores para que se atenham a esse problema. As contas foram 

rejeitadas no Tribunal de Contas. Seria uma lambança caso essa conta passar nesta Casa. O 

problema do SAAE vai refletir no próximo ano. Quero falar sobre outro assunto que já foi 



falado nesta Casa. Está relacionado aos ônibus de nossa cidade. Existem muitas 

reclamações sobre itinerários e tudo mais. Outro assunto é o problema dos moradores do 

bairro Morada Nova. Até a presente data não receberam nenhum tipo de resposta. Estão 

passando por necessidades e as invasões já estão começando. Peço para o líder do prefeito 

levar essas informações até ele. Alguma providência deve ser tomada... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: Esta Casa já encaminhou uma solicitação 

para a Caixa e a mesma não nos respondeu. A Caixa está sendo muito omissa com essa 

questão. Peço para a senhora também ir atrás de informações junto a Caixa Econômica... 

Continuando a oradora: Ficou combinado de os 10 vereadores participarem da situação. 

Parabéns pela sua educação. Peço para que o setor competente tome as devidas 

providências. Não é o senhor que anda de ônibus. O senhor não sente a dor da ferida. 

Somente sente aquelas pessoas que possuem a ferida. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de 

atentar os 10 vereadores. Aquilo que havíamos conversado na sala de reunião com os 

representantes da Viação Fênix vem acontecendo. Recebi uma denúncia em relação ao 

ônibus da empresa. Parece uma lata de sardinha. Avisei que pessoas ficariam esperando nos 

pontos devido a superlotação. Peço para que cada vereador analise a situação. O que falei lá 

embaixo eu sustento aqui. Os usuários não são obrigados a serem humilhados com cortes 

de itinerários e alterações de horários, além da diminuição da oferta de serviço. Quem paga 

a conta é o usuário. A tarifa está em torno de R$ 4,19. É um dos maiores valores da região. 

Outro assunto é que tivemos muitos problemas em relação ao setor de odontologia do 

município. Algumas mães me procuraram alegando que os dentistas cansaram de pedir para 

o diretor de odontologia do município para comprar um suporte do tipo cadeira a fim de 

deixar a criança mais cômoda no momento de fazer o tratamento dentário. O diretor, 

sequer, enviou algum tipo de resposta para os profissionais. Peço encarecidamente que a 

administração possa tomar uma medida em caráter emergencial em relação a isso. Não é 

justa essa situação. É desumano. Peço, senhor presidente, pois acredito que o senhor é uma 

pessoa de bom senso dentro da área de atuação para nos auxiliar sobre o assunto. Também 

peço ao nosso amigo Luan para analisar a situação. As crianças com necessidades especiais 

devem ser beneficiadas com esse tipo de equipamento. Gostaria de deixar um pedido para a 

Secretaria Municipal de Saúde. Outro dia uma mulher me procurou dizendo que estava 

tendo sangramento há três meses. Ela passou pelo ginecologista e o mesmo encaminhou-a 

para marcar cirurgia somente em janeiro de 2019. Essa pessoa possui 50 anos de idade. É 

desumano para uma mulher. Peço, professora Marisol, lembrando que você é presidente 

desta Casa como Procuradora da Mulher, para analisar a situação. Precisamos resolver esse 

problema. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite aos nobres colegas companheiros, imprensa e 

público presente. Desde já, agradeço a presença de todos. Em relação ao problema da 

Fênix, acredito que o doutor viu essa demanda de pessoas. É uma demanda do dia. Aquele 

processo que foi conversado conosco na sala de reunião em relação as alterações do 

itinerário, digo que não foram feitas. Elas foram suspensas pelo prefeito. O prefeito não 

permitiu que isso acontecesse. Não sei se sem o aval do prefeito ou por ordem do Edmir 

Chedid, dono da empresa, nesse momento tão difícil, pode ter uma manipulação, mas cabe 

averiguar a situação. Em época eleitoral tudo é possível. Não seria pelo caso de o dono da 



empresa ser candidato. Não seria por esse motivo. É bom que todos analisem a situação. 

Foram suspensos esses itinerários. Em relação a parte odontológica, Rafael, muitas vezes já 

divergi de vossa excelência, mas quando o senhor trás uma situação desse porte onde 

realmente existe a necessidade, acredito que é válido. É muito difícil as famílias das 

crianças com necessidades especiais acompanharem as mesmas. Na parte odontológica, 

então, nem se fale. É muito difícil. Muitas vezes existe a necessidade de anestesia geral, 

medicações fortes, dentre outros. Creio que a Prefeitura possui a necessidade de rever essa 

situação. Também concordo em relação a parte médica. É uma dificuldade enorme. 

Algumas especialidades como pediatria e neurologia, digo que é muito difícil encontrar 

esse tipo de profissional no mercado. Hoje muitos médicos não se sujeitam aos salários que 

são pagos. Seria a famosa livre demanda. Devemos sempre estar com olhos atentos para 

analisar o que é melhor para a população. Se existe uma problemática, acredito que 

devemos buscar as soluções válidas independente de lado político. 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. 1º) Em discussão e votação a Ata 

da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de Setembro de 2018. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

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 aos Pareceres. 2º) PARECER nº. 93/2018.- Ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 02/2018. RELATOR: Luan Rostirolla.- As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018, de autoria da 

nobre Vereadora Elisabeth Manoel, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao renomado diretor da UNIESI - Itapira, ilustríssimo Sr. William Antônio 

Zacariotto", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer 

natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, 

pois o homenageado por sua vida ilibada e de ações em prol do município, é merecedor da 

honraria que esta Casa lhe concede. É este o parecer. 3º) PARECER nº. 94/2018.- Ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2018. RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- As 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 

de Decreto Legislativo nº 03/2018, de autoria da nobre Vereadora Professora Marisol, que 

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado engenheiro de 

qualidade e Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, ilustríssimo 

Sr. Jurgen Alexander Bochat.", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe 

óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam 

pela aprovação, pois o homenageado por sua vida ilibada e de ações em prol do município, 

é merecedor da honraria que esta Casa lhe concede. É este o parecer. 4º) PARECER nº. 

95/2018.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018. RELATOR: Elisabeth Manoel.- 

As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 



de Decreto Legislativo nº 04/2018, de autoria do nobre Vereador Luis Hermínio Nicolai, 

que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado dentista Dr. 

Lincoln Turati Cunha", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de 

qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela 

aprovação, pois o homenageado por sua vida ilibada e de ações em prol do município, é 

merecedor da honraria que esta Casa lhe concede. É este o parecer. 5º) PARECER nº. 

96/2018.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2018. RELATOR: Professora 

Marisol.- As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2018, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete 

Lopes, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado 

Assistente Social Sr. Maurício Landre", são de parecer favorável à tramitação, eis que não 

existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

opinam pela aprovação, pois o homenageado por sua vida ilibada e de ações em prol do 

município, é merecedor da honraria que esta Casa lhe concede. É este o parecer. 6º) 

PARECER nº. 97/2018.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2018. RELATOR: 

Luan Rostirolla.- As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2018, de autoria do nobre Vereador Carlos 

Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

renomado cantor e compositor italiano Tony Angeli", são de parecer favorável à 

tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois o homenageado por sua vida 

ilibada e de ações em prol do município, é merecedor da honraria que esta Casa lhe 

concede. É este o parecer. 7º) PARECER nº. 98/2018.- Ao Projeto de Lei nº 52/2018. 

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 52/2018, de autoria do nobre Vereador Dirceu de Oliveira, que 

"Denomina de “Rua José Antonio Poletini", a via pública, travessa da estrada municipal 

Orlando de Andrade, no bairro dos Pires", 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, opinam pela aprovação, 

pois é justa e meritória que esta Casa presta à memória do saudoso cidadão José Antonio 

Poletini, que em vida sempre pautou pelo trabalho. É este o parecer. 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. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Homero Luiz da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Josefa Alves Teles. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00324/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Bruna Beatriz de 

Campos Vidal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Machado de Castro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00326/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Florivaldo Bueno de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00327/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Jovem Gabryel Grecco Calazans de Souza. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00328/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Lourdes de Fátima Souza Maximiniano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00329/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Juarez Padavini. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00330/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Jovino Aparecido Tafner Pizzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00331/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Moacyr Feltrin. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00332/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Aparecido dos Santos, mais conhecido como José Firmino. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00333/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lásaro 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00334/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Laércio Bando. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00335/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Missao Sawada. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00336/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Deusa Maria Romão de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00337/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes 

Soares Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00338/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Cassiano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00339/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalino de Moraes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Argentina Sartorelli Marcatti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00341/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ernani Gomes Mistro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00342/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José de Oliveira Franco Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 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. 29º) 

Requerimento nº. 00314/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Hortêncio Formigari, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 13 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00315/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Silvana Monti Galdi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00316/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Vera Marilda Zago, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00317/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Donatti Sartori, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 15 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 



de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00318/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Topan, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento 

nº. 00319/2018.- Voto de Congratulação com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00320/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Sydneia Valdissera Monfredini, pelo transcurso de seu 94º aniversário de nascimento 

celebrado dia 14 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00321/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Evelina R. Aek, pelo transcurso de seu 91º aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00322/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Oliveira Rossi, a Dª. Dinha, pelo 

transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

38º) Requerimento nº. 00323/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Cevandira Torres 

Peres, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 39º) Requerimento nº. 00324/2018.- Voto de Congratulação com as irmãs 

Solange e Sandra Nicoletti, pelo transcurso de seus aniversários de nascimento celebrado 

dia 20 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00325/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Requerimento 

nº. 00326/2018.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Antônio de Souza Sobrinho, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 42º) Requerimento nº. 00327/2018.- Voto de Congratulação com o grupo 

musical Trio Arena, pela brilhante participação no 10º Celebra Brasil, realizado na 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 

- Presidente. 43º) Requerimento nº. 00328/2018.- Voto de Congratulação com o Clube dos 



Desbravadores e Aventureiros "Águia Imperial", pela cerimônia de formatura dos novos 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 

- Presidente. 44º) Requerimento nº. 00329/2018.- Voto de Congratulação com a 

comunidade católica de Santo Antônio, pelos 60 anos da paróquia em nosso município, 

celebrado dia 31 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Indicação nº. 

00286/2018.- Sugere reparos urgentes no sistema de iluminação pública da Praça 

Riachuelo, na região central. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 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: 46º) Polícia Militar: Convite para a 

Cerimônia de Valorização do Policial Militar que ocorrerá em 20 de setembro de 2018 em 

Mogi Guaçu. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro 

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) Veto 

Parcial ao Autógrafo nº 47/2018, 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa aprova, menos 4 votos dos Vereadores Srs. Antonio 

Marangoni Neto, Dirceu de Oliveira, Luan dos Santos Rostirolla e Carlos Alberto 

Sartori, que as Emendas de nºs 01 à 05/2018 sejam votadas em destaque. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Queria agradecer os 

nobres vereadores que tentaram rejeitar o veto. Somente deixo claro para a população que o 

prefeito ganha 17 mil e uns quebrados. Ele está pouco preocupado com aquele servidor que 

ganha na faixa de mil reais. Talvez, Beth, 50 reais para uma família que ganha mil e poucos 

reais é o suficiente para comprar 3 quilos de carne por mês. O prefeito não precisa porque 

ele ganha 17 mil. Tenho certeza que a Professora Marisol, o Mino Nicolai, o César da 

Farmácia, a Beth Manoel e esse que vos fala tentaram pelo auxílio. No próximo ano essas 

pessoas devem analisar em quem votar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora 

Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Faço das palavras do Dr. Rafael, as minhas 

palavras. Muito me admira os vereadores votarem a favor do prefeito e contra o aumento do 

ticket. É muito pouco. Talvez os vereadores que votaram a favor do prefeito não passem 

dificuldade no decorrer do mês. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Quando ouço as palavras do Rafael e da Beth, digo que 

até em certos pontos eu concordo com a situação. Também concordo que o funcionário 

ganha muito pouco, mas vivenciando o dia a dia da atual administração somente foi 

possível esse tipo de fôlego graças ao nosso apoio. Legislamos nessa Casa e conseguimos 

aumento no ticket. Mudamos o Fundo de Previdência. Era o que estava afogando a 

Prefeitura. Falar que não fazemos nada para o servidor é uma enorme injustiça conosco. 



Continuamos tentando fazer algo justo para com todos dessa cidade. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Votei favorável porque já 

houve aumento no ticket. No próximo ano talvez consigamos aumentar ainda mais. 

Obrigado.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda 

Modificativa de nº 01/2018. Aprovada menos 5 votos dos Vereadores Srs. Luis 

Hermínio Nicolai, Marisol de Fatima Garcia Raposo, César Augusto da Silva, 

Elisabeth Donisete Manoel e Rafael Donizete Lopes. Mantido o veto sobre a Emenda 

Modificativa de nº 01/2018. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Emenda Modificativa de nº 02/2018. Aprovada menos 5 votos dos Vereadores Srs. 

Luis Hermínio Nicolai, Marisol de Fatima Garcia Raposo, César Augusto da Silva, 

Elisabeth Donisete Manoel e Rafael Donizete Lopes. Mantido o veto sobre a Emenda 

Modificativa de nº 02/2018. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Para melhor entendimento de todos, lamento porque o vereador sempre é 

limitado. O único momento em que podemos ter uma participação no orçamento do ano 

seguinte é na elaboração dessas emendas. Sinto muito que isso não aconteça, 

principalmente quando se trata de saúde pública. É uma coisa que poderia ser analisada 

com mais carinho. Lamento muito. Apesar de ser a única oportunidade que os vereadores 

têm para participar de um orçamento, acredito que não foi pedido nada demais. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Entendi a mensagem do Executivo. Foi nesta Casa de Leis que usei a tribuna e 

falei sobre o Selo PET. O prefeito me ligou justificando a razão desse veto. Se temos a 

possibilidade de ter essa verba, acredito que não é necessário tirar verbas de outro setor. 

Estou esperando que tudo possa correr bem. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que é uma das bandeiras da nobre 

vereadora Marisol. Fico um pouco preocupado, Marisol e demais vereadores, no seguinte 

sentido: O político é o ser mais inconveniente que tem porque não podemos acreditar nas 

palavras dessas pessoas. Esse projeto do PET São Paulo é uma proposta do governador 

Márcio França. Vamos supor que no próximo ano outro governador ganhe a eleição e acaba 

cancelando esse projeto. Quem vai ser prejudicado? A UIPA e demais entidades 

relacionadas ao setor. O prefeito faria um bom gesto na gestão em relação ao assunto. Não 

precisamos depender do Governo do Estado. A população paga seus impostos e não é 

pouco. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Quando o senhor fala sobre política, espero que você esteja falando 

somente do senhor.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Queria dizer que o voto dos nobres colegas é vexatório para a população e 

funcionários públicos. Obrigada.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Emenda Modificativa de nº 03/2018. Aprovada menos 5 votos dos 

Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai, Marisol de Fatima Garcia Raposo, César 

Augusto da Silva, Elisabeth Donisete Manoel e Rafael Donizete Lopes. Mantido o veto 

sobre a Emenda Modificativa de nº 03/2018. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Santo Antonio da Posse, Ouro Fino, Jacutinga, Lindoia, 

Mogi Guaçu, Mogi mirim, Jaguariúna e Socorro. Todas essas cidades estão dando subsídio 

ano a ano para os universitários e cursinho pré-vestibular para os pobres. Essas pessoas 

mereceriam uma condição melhor para estudar. É vexatório. A justificativa do Tribunal de 



Contas não recai nessa justificativa. Caso existisse apontamento, acredito que essas 

prefeituras também deveriam ser apontadas, mas não foram. É uma justificativa para 

enganar os universitários e estudantes. Muitos deixaram de estudar e até mesmo venderam 

seus patrimônios para estudarem. É essa a educação que o Paganini deixa para a cidade de 

Itapira. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “O pessoal que estuda fora tinha uma ajuda. Do nada cortaram esse benefício. 

Fui procurada por muitas pessoas. Prezamos muito para manter os filhos na faculdade, mas 

não temos apoio. É muito complicado. Ele tirou a oportunidade de muitas pessoas em 

concluir seus estudos. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Como vereadora não aceito uma atitude desse tipo. 

Quando soube que ele realmente havia cancelado o subsídio acabei elaborando um voto de 

repúdio em relação a atitude do prefeito. Somente a Educação vai mudar a situação de 

nosso país. Obrigada.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Emenda Modificativa de nº 04/2018. Aprovada menos 4 votos dos Vereadores Srs. 

Luis Hermínio Nicolai, César Augusto da Silva, Elisabeth Donisete Manoel e Rafael 

Donizete Lopes. Mantido o veto sobre a Emenda Modificativa de nº 04/2018. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa de nº 

05/2018. Aprovada menos 4 votos dos Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai, César 

Augusto da Silva, Elisabeth Donisete Manoel e Rafael Donizete Lopes. Mantido o veto 

sobre a Emenda Modificativa de nº 05/2018. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Como vereadora e Procuradora Especial 

da Mulher estive presente no momento da assinatura da compra do mamógrafo no gabinete 

do Executivo. Pude perceber e parabenizar o senhor prefeito pela atitude. Graças a Deus 

vamos ter um mamógrafo. Não importa se foi o A ou o B que conseguiu. O importante é 

que todas as mulheres itapirenses vão poder usufruir desse tipo de serviço. Entendo a 

posição do Executivo. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “O prefeito quando veio a público falar que estava inaugurando o 

Centro de Mastologia no Hospital Municipal acabei questionando nesta Casa que deveriam 

inaugurar um Centro de Mastologia juntamente com um mamógrafo. Fui duramente 

criticado nesta Casa. Agora teremos um mamógrafo, mas ele destituiu o Centro de 

Mastologia mandando o profissional embora. Essa é a administração Paganini, ou seja, 

tinha o serviço e não tinha o mamógrafo. Agora vai ter o mamógrafo, mas não vai ter o 

serviço. Não dá para entender. Quem sai perdendo são as mulheres itapirenses. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: “Acho que foi 

muito bom essa votação de hoje porque dizer que conseguiu o mamógrafo, tudo bem. Vale 

lembrar que é um pedido realizado há muito tempo. Sempre falaram que não podia e tudo 

mais. Portanto, quero parabenizar porque realmente conseguiram. Caso forem inaugurar 

isso somente em dezembro do próximo ano, acredito que o benefício não será concretizado. 

Dizer que está comprado é muito bom. Vamos ver se isso vai acontecer. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “É muito 

importante as palavras do Mino. Caso a compra não se concretizar, acredito que teremos 

um suporte em relação a verba. Esse mamógrafo está sendo solicitado há muito tempo. Foi 

matéria de minha campanha e até mesmo ocorreram brigas em relação ao assunto. O 

Paganini solicitou que eu retirasse meu material das ruas pedindo a aquisição de um 



mamógrafo. Realmente não dá para entender. Em determinado dia não pode e em outro 

pode. Quero ver esse aparelho funcionando. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Infelizmente em nosso país tudo é 

muito burocrático. Tudo exige várias autorizações e certidões. Vale lembrar que o 

mamógrafo não vai atender somente o município de Itapira. Essa luta é demorada. Tudo 

tem seu tempo. Corremos atrás do benefício. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: “Não me posicionei em nenhuma emenda, mas primeiramente a Prefeitura possui 

um corpo técnico responsável em fazer toda divisão orçamentária do município. O 

problema que temos nos dias atuais chama-se folha de pagamento. Cinquenta por cento 

daquilo que se arrecada ficam para folha de pagamento. Temos, ainda, a contratação de 

serviços para suprir a necessidade da mão de obra. De 300 milhões do orçamento do 

município, acredito que fica para Itapira somente 100 milhões de reais. Isso não é nada para 

a cidade. Itapira não tem capacidade de investimento. Caso não vierem recursos de outras 

esferas automaticamente não conseguiremos concretizar nenhum tipo de investimento na 

cidade. Quando um conjunto de pessoas faz um planejamento orçamentário através de 

emendas, lembrando que não estou tirando o mérito das matérias, gera um furo 

orçamentário dentro da previsão que já foi feita. Esse é um dos motivos em relação ao 

mantimento do veto. Seria mais para o nível de compreensão. Em relação a mamografia 

especificamente, é uma situação realmente necessária. O Centro de Mastologia, em relação 

ao seu problema, foi o médico. Hoje em dia o médico para trabalhar através de Pessoa 

Jurídica fica muito caro. Diria que ficaria no mínimo em 10 mil reais. Trabalharia somente 

duas ou três vezes na semana. Não é fácil. Não existiu acordo com o Dr. Paulinho na época. 

Para se trazer um mastologista não é e tão simples quanto parece. Concordo com o senhor 

que devemos reativar esse Centro de Mastologia, mas não fica somente na condição de que 

acabou. Infelizmente o capitalismo mercenário de alguns médicos levam a situações 

impossíveis de se gerir dentro do município. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Queria pedir aos senhores vereadores mais 

respeito entre vocês. Hoje não passou, mas amanhã tudo pode passar. O respeito deve 

prevalecer. É muito ruim esse tipo de desrespeito. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0050/2018.- “Altera o Art. 1º da Lei 3.428, de 21 de maio de 2002, que estabelece a 

execução do Hino Oficial de Itapira nas Escolas da Rede Municipal de ensino". Autoria: 

Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 50/2018. 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 50/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o 

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

parabenizar o vereador Luan porque em minha concepção achava que já existia essa lei. 

Como professora posso afirmar que em todas as sextas feiras cantamos o hino nacional e o 

de nossa cidade. As crianças se sentem honradas com a bandeira de nosso país. É muito 



importante ensinar desde pequeno sobre o respeito para com a nossa pátria. Obrigada.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00285/2018.- 

Voto de Congratulação com os motoclubes e apaixonados por Harley Davidson de Itapira, 

o município com maior número de Harley´s em relação à população da cidade. Autoria: 

Mino Nicolai. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Em nome de meu amigo Percival saúdo a todos os presentes. 

Gostaria de deixar um breve depoimento. Fico muito lisonjeado em fazer parte desse 

Legislativo. Queria prestar uma justa homenagem. É um grupo ordeiro e disciplinado. 

Observamos o trabalho que vocês fazem para o nosso município. Não é somente na parte de 

turismo, mas também em relação a doação das cadeiras de rodas para o Hospital Municipal. 

Ficamos muito felizes. Fazem um trabalho juntamente com os colegas da região. Sou 

amigo particular do pessoal de Jacutinga. Todas as vezes que encontro o Nivaldo ele 

sempre pergunta do pessoal de Itapira. Ficam essas palavras. São simples, mas de coração. 

Parabéns e obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Muitos de vocês me conhecem. Em nome do Carlão 

Rezende queria cumprimentar a todos vocês. Tivemos uma vida nesta cidade. Estudamos 

desde o primeiro ano juntos. É uma honra estarmos como vereadores para homenageá-los 

nesta noite. É um simples gesto de carinho. É um dos maiores grupos de nossa região. 

Parabéns a todos pelo trabalho que realizam em nossa cidade. O trabalho de vocês eleva o 

nome de nossa cidade. Parabéns a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a 

todos. É um grupo muito admirado em nossa cidade. Parabéns a todos vocês pelo trabalho 

que realizam para o bem de nossa cidade. Que o grupo de vocês possa aumentar cada vez 

mais. É um esporte muito gostoso. Parabéns a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Um dos motivos 

bons de ser vereador é a elaboração de votos de congratulação como esse. Vejo muitas 

pessoas conhecidas. É um enorme orgulho. Vocês ultrapassam fronteiras para levar o nome 

de nossa cidade. Isso é muito gratificante. O que mais acho bonito na atitude de cada um de 

vocês é a questão do voluntariado. Tenho certeza que isso é muito gratificante para vocês. 

Parabéns a todos. Que Deus abençoe todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente 

queria cumprimentar a todos. São verdades absolutas o que os vereadores disseram. É 

muito interessante quando saímos de nossa cidade e nos deparamos com muitos 

motoclubes. O que é muito interessante é que não existe uma rivalidade e sim uma união. O 

evento Piramoto pode servir como exemplo. Já tive a oportunidade de participar desse tipo 

de evento. Observei muita fraternidade entre todos. Muitas crianças sempre estão se 

divertindo com suas famílias. Muitos dizem que os motoqueiros são isso ou aquilo, mas não 

tem nada disso. São pessoas de bem e que gostam de ajudar o próximo. Por isso vocês 

fazem a diferença. Vocês levam a essência do que realmente vale um ser humano. É a 

humanidade. Parabéns a todos. Também deixo meus parabéns ao vereador Mino pela 

elaboração da matéria. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 285/2018. 



Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “É uma alegria recebê-los nesta noite. Parabéns pelo trabalho e 

alegria que vocês trazem aos cidadãos. O nome de Itapira sempre é levado para outas 

cidades e rincões desse Brasil. Acho muito legal o trabalho de vocês. Parabéns e que Deus 

lhes proporcionem muita saúde. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Também não poderia deixar de 

homenagear todos vocês, principalmente na pessoa de meu amigo Dr. Daniel, filho de 

minha querida amada amiga Dona Mafalda. Parabenizo todos pela presença. O vereador 

Mino acertou em cheio essa homenagem. Foi muito justa essa singela homenagem. 

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

Caio", aos 11 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00329/2018.- Voto de Congratulação com a 

comunidade católica de Santo Antônio, pelos 60 anos da paróquia em nosso município, 

celebrado dia 31 de agosto. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

11 de Setembro 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.  


