
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 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. Apesar de poucas pessoas marcarem 

presença nesta Casa, queria dirigir a palavra a todos os vereadores a fim de fazermos 

alguma coisa em conjunto. Já comentei essa situação com o Luan no início do ano. Não é 

uma crítica destrutiva, mas sim um comentário. Fui fazer uma transferência de veículo no 

DETRAN e acabei sendo abordado pela diretora do mesmo. Ela me questionou o porquê 

haviam retirado 3 funcionários daquele local. Os funcionários seriam a Flávia, o Arnaldo e 

o Admilson. Está um caos o Ciretran de Itapira. A fila de espera está enorme e os 

documentos do local estão mal organizados. As portas não estão funcionando e o ar 

condicionado está quebrado. Veio uma informação até mim dizendo que o diretor regional 

da Ciretran é o Sr. Marcelo Iamarino. Ela me disse que esteve duas vezes junto ao prefeito. 

Ela me pediu encarecidamente para que trouxesse esse assunto para ser discutido. É uma 

forma de alguma atitude ser tomada. Está acontecendo brigas e discussões. A fila é enorme 

e não tem dia e hora. Eles estão trabalhando em 6 pessoas. Eles estão necessitando de 

pessoal. São funcionários efetivos que estavam emprestados. Não são comissionados. Se 

houve a necessidade de removê-los de lá, queria saber os motivos pelos quais aconteceu 

essa situação. Esse assunto deve ser enviado para o prefeito municipal. No dia em que 

estive presente naquele local, acredito que cerca de 72 pessoas estavam aguardando 

atendimento. A diretora da Ciretran está apenas fazendo uma reivindicação. Os 

funcionários que estavam trabalhando foram removidos para outro setor. Quem é o 

responsável? O prédio é alugado e não sei se é de responsabilidade da Prefeitura. Um 

banheiro está lacrado porque está quebrado. Peço aos vereadores para que reforcem a 

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

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar sobre o leilão da APAE 

que aconteceu no domingo. Sempre acompanhei essa situação. Estranhei a ausência dos 

vereadores. Precisamos acompanhar e ajudar um pouco mais. Cada um tem um modo de 

trabalhar. Outro assunto é que na semana passada o nobre vereador Dr. Rafael falou sobre o 

projeto relacionado a verba para o trânsito. Estive junto ao pessoal do Trânsito e constatei 

que as pessoas da Vila Secchi necessitam atravessar a Avenida Brasil para chegar até o 

comércio. É uma loucura. Fica muito escuro no período da noite. Esse projeto também deve 

atender aquela parte. Quando o nobre vereador falou das multas e onde o dinheiro das 

mesmas estavam sendo aplicadas, digo que as lombadas somente danificam os veículos. 

Acho que os vereadores devem se reunir para discutir o assunto. Os 10 vereadores tem 

força de retirar o prefeito do cargo. Temos uma força de elefante, mas não estamos agindo. 



Em relação ao problema da Ciretran, acredito que também devemos nos reunir para 

identificar o responsável. Sou contra a construção de lombadas. Os dez vereadores devem 

se unir para conseguirmos a implantação de radar. Mexeu no bolso do cidadão, acredito que 

ele aprende. Peço para o líder do prefeito sentar e conversar sobre o assunto junto ao 

prefeito municipal. O radar vai educar as pessoas no trânsito. Os jovens sempre ultrapassam 

pelo lado direito com suas motos. Isso é errado. Os redutores de velocidade somente 

danificam os veículos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vou transmitir um pequeno trecho da fala do 

antigo Secretário Municipal de Esporte. (A seguir, o vereador reproduz um áudio através de 

seu aparelho celular.) Gostaria de pedir a cada vereador para fazer uma visita no Centro 

Hideraldo Luiz Bellini. É uma forma de todos constatarem a situação daquele espaço 

esportivo. Também gostaria de dizer que a reforma naquele local atingiu um valor de 1,1 

milhões de reais. Isso foi anunciado na fala do Sr. Luiz Domingues em 2015. Foi feita a 

reforma do Ginásio de Esportes Santo Breda, melhorias no campo de futebol e cancha de 

bocha. Gostaria de saber da administração municipal algumas situações. O canal Itapira 

colocou no Facebook no dia de 12 de setembro de 2018 o seguinte: “Secretaria de Esportes 

e Lazer segue cronograma de melhorias nas praças esportivas da cidade. O Ginásio de 

Esportes Santo Breda Sobrinho recebeu melhorias. Desta vez foi realizada a troca dos 

refletores que foram substituídos para gerar economia e melhorar a claridade do ginásio. 

Essas melhorias são realizadas através de recursos do Fundo Municipal de Esporte e 

parcerias.” Como vamos falar para a população que foi feito uso de 1,1 milhões de reais, foi 

entregue no ano passado e nessa mesma verba constava a reforma do Santo Breda 

Sobrinho, inclusive a parte elétrica, sendo que em menos de um ano já apresenta 

problemas? Analisem a situação daquela piscina que está abandona. A piscina está em 

manutenção desde o início do mandado do prefeito. Hoje fui andar em alguns espaços do 

município e constatei no Istor Luppi que crianças na faixa etária entre 10 e 12 anos estão 

nadando em uma lagoa. Há pouco tempo tivemos um afogamento próximo ao Morro do 

Macumbê. Morreu uma criança. Gostaria de saber o porquê essas crianças estão indo nadar 

nas lagoas? É devido aos Centros Esportivos não acolhem essas crianças. Lá no Humberto 

Passarela as crianças estão pulando o muro para nadar. O Luís Domingues falou que aquele 

lugar estava abandonado. Vale ressaltar que o lazer continua abandonado. Cobrei há dois 

anos essa situação e um vereador disse que estava em manutenção devido a um buraco na 

piscina. Acho que não acharam o buraco da piscina até a presente data. É justo, senhores 

vereadores, as crianças nadarem em lagoas com o risco de afogarem? Não tem cabimento. 

O Dirceu foi muito feliz em sua fala, ou seja, gostaria que os dez vereadores cobrassem a 

administração... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Em 

relação a essa verba anunciada, digo que a mesma depende de um repasse do Governo 

Federal. Isso acontece através de parcelamentos por questões relacionadas as fases de 

construção. Em um determinado momento da mudança governamental entre Dilma e Temer 

as verbas acabaram sendo suspensas. Portanto, todos os repasses não se concretizaram 

como deveria ter sido feito. Algumas obras foram finalizadas com recursos próprios. 

Concordo com o senhor que devemos olhar com mais carinho para aquele lugar... 

Continuando o orador: Essa justificativa relacionada a transição de governo não recai 

para nós porque o PSDB, partido que o senhor preside nesta cidade, ficou no governo 



Michael Temer. 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 32ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 18 de Setembro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 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 ao Parecer e Projeto de Decreto 

Legislativo. 2º) PARECER nº. 100/2018.- TC. 002539/026/15. Município de Itapira. 

Exercício 2015. Responsável : Prefeito José Natalino Paganini. Presidente da 

Comissão Finanças e Orçamento: Elizabeth Manoel. Relatora: Elisabeth Manoel. A 

Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas 

atribuições e com fundamento no art. 34, inciso VII da Lei Orgânica do Município passa a 

emitir o seu Parecer sobre as contas do Exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de 

Itapira. Preliminarmente deve-se frisar que a Comissão de Finanças e Orçamento, tomou 

todas as providências junto à Casa, para que o prefeito municipal José Natalino Paganini, 

titular das Contas do exercício financeiro de 2015, fosse oficiado e tivesse seus direitos de 

ampla defesa e do contraditório assegurados. Esclarecendo preliminarmente, que é de 

competência da Câmara Municipal julgar as contas do Executivo, com o auxílio do 

Tribunal de Contas). Assim se posicionou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, senão 

vejamos: “...Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, 

considerados os três níveis - federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge 

como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa - inteligência dos artigos 11 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, todos do 

corpo permanente da Carta de 1988...”. (RE 132747, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1992, DJ 07-12-1995 PP-42610 EMENT 

VOL-01812-02 PP-00272). Referido voto é de clareza solar. O julgamento das contas do 

Executivo pelo Legislativo (não pelo Tribunal de Contas), é uma “prerrogativa 

intransferível” e “indelegável”, não podendo alterar tal realidade eventual decurso de 

pretenso prazo (também não previsto da CF/88). Passemos à análise das contas do Sr. 

Prefeito, embasado no Relatório do Auditor que apontou em sua conclusão os seguintes 

apontamentos que levou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através dos votos 

dos Conselheiros Antonio Carlos dos Santos – Relator; Antonio Roque Citadini-Presidente, 

e Dimas Eduardo Ramalho, da 2º Câmara a exarar PARECER DESFAVORÁVEL às 

contas, e em segunda oportunidade, em sede de Recurso Ordinário, com pedido de 

reexame, Tribunal Pleno, negou-lhe provimento, mantendo o parecer desfavorável emitido 

pela e. Segunda Câmara: Apontamentos: às fls. 32 a 38 do r. Relatório - 1 – Planejamento 

das Políticas Públicas: Incoerência no uso dos índices e metas físicas quando da elaboração 

da LDO, autorizando abertura de créditos adicionais superior a 20%; 2 – A Lei de acesso à 

Informação e a Lei da Transparência – Não atendimento ao artigo 9º e incisos da Lei nº 

12.327/11, local apropriado para atendimento ao publico quando ao acesso de informações; 

A Prefeitura não divulga em sua página eletrônica todas as informações alusivas a 

procedimentos licitatórios, nos termos da Lei nº 12.327/11; Não divulga as despesas 



realizadas; 3 – Controle Interno: Ausência de regulamentação do Controle Interno; Análises 

havidas no primeiro quadrimestre revelaram-se ineficazes e não cumpriu as funções 

institucionais; 4 – Resultado da Execução Orçamentária: Apresentou déficit orçamentário 

de 50,22%; 5 – Análise dos limites e condições da LRF: Alienação dos Ativos não estão 

sendo movimentadas em contas específicas, gerando distorções, caracterizando desvio de 

finalidade combatido no parágrafo único do artigo 59, parágrafo I, inciso II da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 6 – Despesas com Pessoal – O Município está acima do limite de 

90% da Despesas com pessoal em desconformidade com a LRF, artigo 59 § 1º, inciso II; 7 

– Ensino: Apresenta porcentual de aplicação de 20,90%, desfavorável ao entendimento do 

disposto no art. 212 da CF (25%); Falha na aplicação da verba do FUNDEB; O Parecer do 

Conselho da FUNDEB foi assinado por 15 Conselheiros, deixando 7 Conselheiros de 

ratificar a manifestação favorável; 9 – Falhas na Operacional da Rede Pública Municipal de 

Ensino: Falhas operacionais nas seguintes Escolas Públicas Municipais: EMEB CONEGO 

MATHEUS RUIZ DOMINGUES – EMEB PROFESSORA WILMA DE TOLEDO 

BARROS MUNHOZ – EMEB SEBASTIÃO RIBOLDI GUERREIRO – EMEB 

VEREADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINS – EMEB PROFESSORA GILMERY 

VASCONCELLOS PEREIRA ULBRICHT – EMEB JOAQUIM VIEIRA – EMEB 

PROFESSORA MARIANA DO CARMO DE ALMEIDA CINTRA – 10 – Fiscalização de 

natureza operacional da Rede Pública Municipal de Saúde quanto a Prevenção e Combate à 

Dengue: Quanto aos aparelhos de nebulizadores portáteis, o Município só continha 3 

aparelhos; Ausência de local específico para guarda e lavagem dos equipamentos; Somente 

em contratos, o Paço Municipal despendeu um montante de R$ 2.146,900,00 nas ações de 

combate à dengue, sendo que destes apenas R$ 78.900,00 foram licitados e R$ 

1.068.000,00 foram decorrentes de contratação emergencial, fato que pode caracterizar 

ausência de planejamento das ações de combate à dengue. A falha grave, em que a E. 

Segunda Câmara decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do Chefe do 

Poder Executivo, exercício 2015, foi motivada pelo déficit orçamentário correspondente a 

4,63%, ou seja, R$ 8.661.364,69 da receita arrecadada, R$ 187.085.947,47), não amparada 

pelo resultado deficitário do exercício anterior. O resultado financeiro foi deficitário em R$ 

20.903.477,69, elevando em 66,32% se comparado ao exercício anterior (12.568.313,82). 

Notificado o Sr. Prefeito José Natalino Paganini para apresentar suas Justificativas nesta 

Casa sobre as Contas 2015, o fez, no prazo legal, não apresentando nada de novo das 

justificativas já apresentadas nos autos do Processo no Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. Alega em suas justificativas, que os motivos do déficit se deveu em face da 

impossibilidade de previsão em período de recessão da economia, o que fez contribuir o 

déficit orçamentário apurado pela auditoria. Procura demonstrar que os documentos 

juntados a estas justificativas comprovam as receitas disponibilizadas para o combate e 

infestação da dengue, inclusive gastos com diárias de pessoal civil, material de consumo, 

material de distribuição gratuita, outros serviços de terceiros pessoa física, outros serviços 

terceiros pessoa jurídica, participação em consorcio público, percentual gasto com saúde, 

entre outros. Finalizando, a defesa alega que o cenário econômico recessivo que prejudicou 

as finanças públicas e repercutiu negativamente no exercício de 2015, a infestação da 

dengue, e os gastos correspondentes agravaram tal cenário, devendo-os também ser 

considerados para o fim de aprovação das contas, posto serem imprevisíveis, todavia 



necessário foi a efetivação de tais gastos, ao contrário, surto epidemiológico seria 

irreversível. Temos que, as justificativas e argumentos do Chefe do Poder Executivo não 

foram suficientes para convencer a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, pois 

falha grave foi cometida pela administração no exercício de 2015, não sendo razoável 

lançar a culpa na recessão econômica. Analisando-se os relatórios de auditoria, as defesas, 

recursos e as diversas manifestações dos órgãos técnicos do E. Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, bem como as defesas e documentos acostados no curso da instrução 

do presente feito perante essa Edilidade, opina-se pela APROVAÇÃO do parecer daquele 

Órgão Técnico dada a existência de falhas graves nas contas do Exercício de 2015 que 

macularam toda a gestão examinada. Diante do exposto a Comissão de Finanças e 

Orçamento da Câmara de Itapira OPINA PELA APROVAÇÃO DO DOUTO 

PARECER DO TCESP, ficando as contas do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal 

de Itapira REJEITADAS POR IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 21 de setembro de 2018. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia da Próxima 

Sessão, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

007/2018.- Em que o Sr. Comissão de Finanças e Orçamento submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito 

Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2015. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Parecer 

e Projeto de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0054/2018.- Em que o Sr. Toninho Marangoni submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina via pública na Vila de Barão Ataliba 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) 

Projeto de Lei nº. 0055/2018.- Em que o Sr. Toninho Marangoni submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Conjunto Habitacional e as vias 

públicas que o compõem, na Vila de Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

passamos ao Parecer. 6º) PARECER nº. 101/2018.- Ao Projeto de Lei nº 53/2018. 

RELATOR: Luan Rostirolla.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 145.000,00", 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00359/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ignez 

Campanini Fuini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00360/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Luís de Oliveira Sobrinho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00361/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Iracy 

Bernardes Machado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00362/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Aracy Tonini Destro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00363/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aurea Belmiro Baita, 

mais conhecida como Laurinha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00364/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacintho Rodrigues da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00365/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Cláudio Pires de Godoi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00366/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Juventina Cazetta Ferreira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00367/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Almiro Tiburcio da Paixão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00368/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Fernando Porfirio. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00369/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Manoel José Alves dos Reis, mais conhecido como Zico. Autoria. Toninho 



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

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00370/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. André 

Luís Pizzi, mais conhecido como Sumô. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00371/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Paulino de Souza. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00372/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Sílvia Helena Adão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00373/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rita de Cássia Inácio da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00374/2018.- Voto de pesar pelo 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00375/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivonete Moreira Macedo Lopes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00376/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Mantoan Nicoletti. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00377/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Onofre Marques Pereira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00378/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Francisco Benedito de Paulo, mais conhecido como Baiano do Eleutério. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00379/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Florinda Modesto Porfirio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Em nome de todos os familiares dos falecidos 

deixo meus sentimentos e condolências. Gostaria de falar do Sr. Francisco Benedito de 

Paula. Ele tem uma história com o pessoal de Eleutério. Veio de uma família numerosa. 

Deixo meus sentimentos a todos familiares e amigos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar meus sentimentos a 

todos familiares e amigos dos falecidos, em especial do André. Foi uma morte repentina 



devido a um acidente de moto. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e 

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

RAPOSO: “Deixo meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos dos falecidos. 

Fiquei muito chocada com a morte do André, mais conhecido como Sumô. Que Deus 

conforte o coração de todos.” 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. 28º) Requerimento nº. 00354/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Iara Sinaia Aparecida de Freitas Sartori, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00355/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

30º) Requerimento nº. 00356/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Virgínia Parreira 

Coimbra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00357/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Benedita Carvalho Ferreira de Lima, pelo transcurso de seu 97º aniversário de nascimento 

celebrado dia 14 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00358/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Rosita de Souza Sanchez, pelo transcurso de seu 

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

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

25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento 

nº. 00359/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Angelo Zacariotto, pelo transcurso de 

seu 102º aniversário de nascimento celebrado dia 17 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

“Deixo meus parabéns pelo transcurso de 102 anos de vida. Parabéns a ele e a todos 

familiares. Durante longos anos trabalhou no Lar Gracinda Batista. Que Deus lhe dê muita 

saúde. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

34º) Requerimento nº. 00360/2018.- Voto de Congratulação com o Padre Jacinto Domene 

Martins, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento celebrado dia 8 de setembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00361/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

José Malandrin Kikomatsu, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00362/2018.- Voto de 

Congratulação com o Padre Tarlei Navarro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 22 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00363/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Renivelti de Souza Barbosa, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 21 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Requerimento 

nº. 00364/2018.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sra. Lourdes Setti Catinelli 

e Sr. José Catinelli, pelas comemorações de 69 anos de casamento, celebrado no dia 16 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00365/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Valeriana Bicudo, pela conquista de sua merecida aposentadoria, 

após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Requerimento 

nº. 00366/2018.- Voto de Congratulação com a diretoria da APAE - Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais, pela realização do 11º Leilão Beneficente. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. 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 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 

- Presidente. 41º) Requerimento nº. 00367/2018.- Voto de Congratulação com os Amigos 

do Bar do Bi, pela brilhante realização da 7ª Festa de Cosme e Damião. Autoria. Toninho 

Marangoni. 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 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima 

- Presidente. 42º) Indicação nº. 00291/2018.- Sugere aquisição de mesas ginecológicas 

para todas as unidades básicas de saúde do município. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Indicação nº. 

00292/2018.- Sugere implantação de redutores de velocidade tipo lombada na SP-352, mais 

precisamente nos acessos aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00293/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de 

Saúde, a compra urgente de macas para pacientes grandes e obesos. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

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

00294/2018.- Sugere construção de guia e sarjeta próximo a ponte do Stringuetti, na estrada 

municipal "José Vieira". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Indicação nº. 00295/2018.- Sugere a 



reforma do telhado da UBS do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Indicação nº. 

00296/2018.- Sugere construção de galerias e bueiros para escoamento de água pluvial na 

estrada "Osvalter Crico", acesso aos bairros Córrego do Coxo e Cardosos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 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: 48º) Secretaria de Logística e Transportes: Respostas em atenção ao 

Requerimento 05/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Benedito dos Santos: 

Assunto: Encontro Regional CDHU Araraquara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

50º) ASCORSI ITAPIRA: Prestação de Contas referente ao 1º Trimestre de 2018. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Banda Lira de Itapira: Prestação de 

Contas referente ao 2º trimestre de 2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 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) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0053/2018.- Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 145.000,00. 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 53/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) 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. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00346/2018.- Voto de Congratulação com o Centro Universitário de 

Itapira - Uniesi, pela solenidade especial de inauguração. Autoria: Professora Marisol. A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar na pessoa do vice-reitor Willian todos 

os que marcam presença nesta Casa. Quem teve a oportunidade de estar presente na sexta 

feira pode ver a maravilha que é a faculdade. Já tive o prazer de conhecer o Willian. É uma 

pessoa sempre prestativa. Mostrou-me toda aquela imensidão. Quando passava pela estrada 

não tinha noção do tamanho da faculdade. Agora posso dizer que é imensa e organizada nos 

mínimos detalhes. Quero parabenizar toda equipe na pessoa da coordenadora Denise. 

Parabéns a todos. Houve uma festividade muito bacana. Quando nasceu a faculdade 



trabalhava com o Sr. Silas Bravo Nogueira no Departamento de Ensino Fundamental. 

Lembro-me que o Sr. Silas veio com a notícia da Faculdade. Ele gostava muito que quando 

ele falava todos parassem o que estava fazendo para escutá-lo. O atual prefeito na época era 

o deputado Barros Munhoz. É muito importante a questão da amizade. Muitas pessoas 

queriam uma faculdade em nossa cidade. Muitos não tinham condições financeiras em 

estudar fora. Hoje a faculdade se tornou um Centro Universitário. Fico muito orgulhosa 

com essa situação. Parabéns a todos. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos 

nesta Casa, em especial o pessoal do IESI. É um prazer recebê-los neste Poder Legislativo. 

É muito gratificante prestar essa singela homenagem a todos vocês. Sou suspeito de falar 

porque me formei no IESI. Fiz gestão comercial no antigo Instituto do IESI. Graças ao 

trabalho e dedicação de cada um de vocês o antigo instituto se tornou uma universidade. 

Estou muito feliz em participar dessa homenagem. Na inauguração do Centro Universitário 

muitas pessoas marcaram presença. Os discursos das autoridades que marcaram presença 

foram muito emocionantes. Passaram-se quase 20 anos desde sua instalação em nossa 

cidade. Deixo meus parabéns a todos. Continuem com esse empenho e dedicação. Mais um 

passo foi dado para o sucesso dessa universidade. Willian, parabéns por essa equipe 

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

LOPES: “Boa noite a todos. É um belo trabalho. Parabenizo toda equipe do Centro 

Universitário. Parabéns a todos os funcionários, desde o setor de limpeza até aquelas 

pessoas que se sintam honradas com essa singela homenagem. A Professora Marisol falou 

muito bem. Esse país somente vai ter as mudanças necessárias a partir do momento em que 

os gestores, principalmente a nível federal, tratarem os professores da forma que eles 

merecem. Somente somos profissionais das diferentes classes econômicas porque passamos 

pelos professores. Somente sou médico porque tive a minha professora. Estendo a todos os 

professores essa homenagem. Parabéns a todos. Fica apenas um puxão de orelha no prefeito 

municipal porque nas contas do exercício de 2015, um dos maiores apontamentos ficou no 

setor de Educação. Não fez o dever de casa. A Secretária de Educação da época, Sra. Flávia 

Rossi, e o prefeito municipal deveriam ter uma aula na faculdade. Parabéns a todos. Que 

Deus os abençoe. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. É uma alegria receber os representantes do 

IESI nesta Casa de Leis. Agradeço a presença de todos. Os itapirenses sabem da 

importância desta universidade. Ela leva ensinamentos para nossos alunos itapirenses e toda 

região. Nos anos de 1997 já havia a cogitação de trazer uma faculdade para a nossa cidade. 

O prefeito da época, Sr. Barros Munhoz, em suas tratativas já buscava esse enorme 

benefício para a cidade. Muitos professores passaram pelo IESI. Graças ao empenho de 

todos temos esse enorme Centro Universitário. É uma conquista para a nossa cidade. Deixo 

meus parabéns a todos vocês. Sabemos da importância dessa faculdade em nossa cidade. 

Sou funcionário de carreira da Prefeitura há 28 anos e lembro-me das tratativas para que a 

faculdade fosse implantada em nossa cidade. Parabéns a todos. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Esta presidência não poderia deixar passar batido. Primeiramente vejo muitas pessoas 

conhecidas. Tive a oportunidade de conviver junto com a Patrícia e seu irmão. Somos 

muito amigos. Não podemos contar tudo porque complica. Foram muitas histórias junto 



com sua família. Posso garantir que você, Willian, tem uma gerente de enorme 

personalidade e dedicação. Nos momentos em que tive a oportunidade de conversar com 

ela a mesma sempre defendeu a instituição muito bem. Outra pessoa seria a Fernanda. Já 

convivi com a mesma nos corredores do prédio da instituição. Podemos ver o quadro de 

pessoas que estão dentro da Universidade. A todos vocês que são funcionários, digo que 

vocês são a base da instituição. São as pessoas que realmente vivenciam os problemas do 

dia a dia. Podemos dizer que são vocês que matam um leão por dia para o Centro 

Universitário funcionar. Tive duas situações muito engraçadas e interessantes. A primeira 

está relacionada a Denise. As pessoas de Direito me procuraram para também estendermos 

o Título de Cidadão Itapirense a você. Digo que essa proposta não vai sair somente desta 

presidência e sim dos 10 vereadores desta Casa. Você também se tornará uma cidadã 

Itapirense. Quanto ao Willian, digo que me dobro a você. Já vi muitas coisas nessa vida. 

Fui aluno e detestava o reitor de minha faculdade. Não havia muita conversa com aqueles 

diretores. O que mais me sensibilizou foi os aplausos e o calor dos alunos para com você. 

Parabéns a você. Você foi escolhido pelos alunos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 346/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00348/2018.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pelo 

sucesso na realização do desafio "Duelo dos Reis" de futsal. Autoria: Professora Marisol. A 

seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00350/2018.- Voto de 

Congratulação com as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo e 

Educação pelo sucesso na realização dos Jogos Escolares de Itapira. Autoria: Professora 

Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão 

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00352/2018.- Voto de 

Congratulação com o Centro Universitário de Itapira - Uniesi, pelo sucesso na realização da 

15ª Semana Jurídica. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

352/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00366/2018.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, pela realização do 11º Leilão Beneficente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00367/2018.- Voto de 



Congratulação com os Amigos do Bar do Bi, pela brilhante realização da 7ª Festa de Cosme 

e Damião. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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.  


