
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de outubro 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, 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. 

Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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. Agradeço a presença do 

pessoal da Associação Pétalas de Rosas. Sejam muito bem vindas mais uma vez nesta Casa 

de Leis. Tive a liberdade de conversar com as pessoas que fazem parte da associação e 

nessa semana registrei um projeto de lei que visa a denominação de uma sala no Hospital 

Municipal que pode receber o mamógrafo. A sala será denominada com o nome da Sra. 

Vanda da Silveira Moraes Soriani. Liguei para ela na semana passada, senhor presidente, e 

ela ficou muito emocionada no telefone. Ela tem uma enorme aproximação junto ao senhor 

prefeito municipal. Então, tenho certeza que será um nome a contento de todos. Ficará 

registrado não somente pela sua representação e pelo o que ela é em nossa comunidade, 

mas, principalmente, por levar sempre o nome da Associação Pétalas de Rosas. Tive o 

cuidado de transcrever aquilo o que ela me pediu. Vai ser o nome dela, mas estaremos 

chancelando o trabalho e aquilo que a Associação tem feito para o nosso município e 

também para as cidades vizinhas. Que fiquei registrada essa situação. Conversei com a 

professora Marisol e demais vereadores sobre o assunto. Todos, por unanimidade, 

acolheram a matéria. Portanto, na próxima semana o projeto será lido neste plenário. 

Felicito a homenageada. Tenho certeza que a cidade ficará muito contente com essa justa 

homenagem direcionada a uma pessoa que tem feito das tripas o coração para ajudar o 

próximo. Agradeço imensamente a oportunidade. Outro assunto seria que gostaria de deixar 

um pedido junto a administração, em especial ao prefeito Paganini. Peço para que o Luan 

Rostirolla também encaminhe as informações até ele. Nas próximas semanas se iniciará o 

período das chuvas. Percorri várias ruas do município e constatei que os bueiros do 

município de Itapira estão em uma situação caótica. Peço para que a administração tenha o 

cuidado de resolver o problema. As chuvas vão começar em breve. É uma forma de evitar 

enchentes e outros transtornos do tipo. Vale lembrar que foi matéria de alguns jornais sobre 

a questão das enchentes. Uma pessoa me mandou um recado sobre a situação dos bueiros 

do José Tonolli. A situação é grave. No Istor Luppi a maioria dos bueiros está entupido. 

Faço em pedido em nome da população de Itapira. O vereador Dirceu disse na semana 

passada que o vereador deve fiscalizar os problemas. Espero que não ocorra uma tragédia 

ou um acontecimento com grandes proporções. Todos os vereadores estão cientes que o 

pessoal da Vila Ilze e imediações perderam quase tudo devido as enchentes. Obrigado.” A 

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

RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar todo o pessoal que marca presença 

nesta Casa de Leis. Ontem foi o nosso dia, ou seja, o Dia dos Professores. Que todos sejam 



agraciados com a benção do senhor. Primeiramente gostaria de pedir ao Zalberto para 

colocar um vídeo. Peço para que todos prestem muita atenção. (A seguir, a Secretaria da 

Casa reproduz um vídeo conforme a solicitação da nobre vereadora.) Esse é meu deputado 

federal Ricardo Izar. Contra fatos não há argumentos. Trabalhei arduamente para ele graças 

ao bom Deus. Na eleição passada ele recebeu 64 votos em nossa cidade. Nas eleições de 

2018, graças ao meu trabalho e de meus companheiros, conseguimos angariar 10 vezes 

mais a quantidade de votos em nossa cidade. Ele atingiu 663 votos. Esse é o compromisso. 

A vereadora sempre deve buscar. Devemos fazer apenas críticas construtivas. Outra 

situação muito importante é que devemos buscar emendas parlamentares. O castramóvel é 

uma verba no valor de R$ 120.000,00. Em breve esse benefício estará em nosso município. 

Tudo isso é o prestígio e o apoio de quem tem mandato. Fica registrado um comunicado 

que em breve Itapira receberá mais recursos para a área da Saúde e demais setores. Como 

falei anteriormente, ontem foi o dia dos professores. Foi um dia muito marcado. Tenho 

plena certeza que vocês já ouviram falar que no Japão o professor é tão prestigiado e 

venerado que é a única profissão que não se curva para o imperador. É muito bem bolado. 

Depois da Segunda Guerra Mundial o Ministro começou a trabalhar com essa valorização 

do professor. Logo após a guerra mundial ele decretou 30% para todos os professores da 

rede municipal do Japão. É uma forma de valorizar o professor. Sem o professor é 

impossível crescer. É ele que nos alfabetiza e nos ensina. Se estamos aqui na data de hoje é 

porque passamos pelo professor. Com o próprio nome do aluno nós conseguimos 

alfabetizar. Não tem outra saída. Devemos valorizar a Educação em todos os sentidos. 

Enquanto o nosso país não investir piamente em Educação, acredito que ficará muito a 

desejar. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Concordo com o Rafael. Acho que foi muito 

feliz de sua parte a indicação do nome da Vanda. Não poderia haver nome melhor. Sua 

dedicação e esforço são incomparáveis. Ficará registrado nos anais de nossa cidade tudo o 

que essa mulher fez de bom. Parabéns a todos... Rafael Donizete Lopes: Gostaria 

imensamente que fosse de autoria dos dez vereadores... Continuando o orador: Assim 

mostra a vossa grandeza sobre a indicação. Que essa situação seja estendida a todas que 

fazem parte da Associação Pétalas de Rosa. Outro assunto que gostaria de abordar é sobre 

trabalho. Todos os vereadores devem trabalhar e contribuir de alguma forma para o nosso 

município. Alguns vão atrás de emendas parlamentares e outros vão atrás de benefícios. 

Pude ter contato com a JF Telecon, através do José Roberto, sobre o assunto. Qual seria a 

ideia? A empresa JF Telecon teria a possibilidade de passar um cabeamento dentro do 

município. Obviamente que a empresa vai ganhar dinheiro com isso. Com a permissão do 

uso do solo para que esse cabeamento seja concretizado, teríamos que solicitar algum 

retorno para o nosso município. Na conversa com o Zé eu disse que comprava a ideia do 

mesmo. Itapira é carente em relação a internet. Tudo tem um preço. Disse para o 

empresário que precisava alguma coisa para Itapira. Precisamos angariar a sensibilidade 

digital em nosso município. O vereador Cleber Borges que passou por esta Casa teve uma 

ideia muito boa no passado. Ele teve a ideia da Infovia. O problema é que ela esbarrava na 

evolução e tecnologia dos custos operacionais. Ficaria inviável para o munícipio manter a 

situação. Inspirado na ideia do Cleber disse que a criação de pontos de internet gratuitos em 

nossa cidade poderia ser possível. Na semana passada inauguramos no Parque Juca Mulato 



uma situação desse tipo. Todos podem acessar a internet de alta velocidade gratuitamente 

no Parque Juca Mulato. Também já temos na Praça Bernardino de Campos e haverá outros 

24 pontos de internet gratuitos distribuídos em toda a cidade. Praticamente envolverá todos 

os bairros, principalmente os mais carentes. Internet é uma ferramenta de trabalho nos dias 

atuais. É muito mais do que pesquisa. Existem inúmeras possibilidades. Venho trazer essas 

informações porque nem sempre conseguimos mostrar o nosso trabalho. Esse sonho foi 

concretizado há alguns dias atrás. Hoje, através de uma parceria pública privada, esse 

benefício se tornou realidade. Itapira somente tem a ganhar com essa situação. Agradeço 

todo o pessoal da JF Telecon, assim como o nosso prefeito municipal. É um tipo de 

benefício muito importante. Itapira terá internet gratuita sem custo para o município. 

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

MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje é um dia muito feliz porque costumo dizer que esta 

Casa está sempre vazia e hoje está lotada. Agradeço a presença de todos. Parabenizo a 

atitude do Rafael em colocar o nome da Vanda. É uma pessoa que sempre batalhou e se 

dedicou junto ao pessoal das Pétalas de Rosas. Parabéns a todos os vereadores porque um 

vereador não faz nada sozinho. Quero comunicar ao líder do prefeito que estive 

conversando com o pessoal do bairro Morada Nova. Os engenheiros e o pessoal da Caixa 

nos prometeram que analisariam a situação, mas ninguém compareceu. Está tudo do mesmo 

jeito. O prefeito deve olhar para os guardas municipais para que os mesmos consigam a tão 

merecida aposentadoria em tempo especial. Ficaria igual aos policiais militares. É uma luta. 

O pessoal deveria se empenhar mais. Essa situação está nas mãos do prefeito. O prefeito 

pode assinar a qualquer momento. Outra situação é que o pessoal dos Anjos de Quatro 

Patas também solicitou o benefício relacionado ao castramóvel. Elas estavam correndo 

atrás desse benefício há muito tempo. Se um dia falei da minha decepção, hoje também falo 

que a senhora também é mentirosa porque foi feito nas redes sociais em 09 de julho de 

2018, às 18:54, uma emenda de autoria dos vereadores Rafael, Beth e Marisol. Você pegou 

somente para você. Isso é egoísmo de sua parte. O pessoal dos Anjos Sem Asas ficou muito 

revoltado com a sua atitude de egoísmo. Você pensou somente em seu umbigo. Estou de 

luto pela sua atitude. A senhora não sabe em qual canoa coloca o pé. Aqui não tem 

genérico. Aqui é Beth Manoel. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Precisamos educar a população. Muitas 

pessoas jogam lixo no bueiro. Caso não conscientizarmos a população, acredito que tudo 

ficará muito difícil. O setor competente não vence limpar os bueiros de nossa cidade. É 

complicado. Obrigado.” Não havendo 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. Esgotado o 

tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador XXXX, para que da 

tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente 

passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 35ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 09 de Outubro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 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 

Requerimento de Licença. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00392/2018.- Requer licença sem 

remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: César Augusto da Silva. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, 

encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PCdoB, Sr. 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 

Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constante do Expediente. Não havendo mais Requerimentos de Licença, o Sr. 

Presidente faz a leitura do Veto. 3º) Veto Total ao Autógrafo nº 66/2018, ao Projeto de 

Lei nº 52/2018, que Denomina de “Rua José Antonio Poletini", a via pública, travessa da 

estrada municipal Orlando de Andrade, no bairro dos Pires. expediente Não havendo mais 

Veto, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0018/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Cria cargo de Cuidador Social na estrutura do 

Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0019/2018.- Em 

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

supra que Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00383/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmem Consorti Secolin. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00384/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Joana Felix Graciato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00385/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Zacchi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00386/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00387/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria José de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00388/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cleide Aparecida 



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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00389/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Raimunda dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00390/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Belli, mais 

conhecido como Dinho Belli Funileiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

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

nº. 00391/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Valentina Martins de Castro Escoton. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00392/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Gabriel da Silva, mais conhecido como Gordinho. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00393/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Marques Batista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00394/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalo Mian Borges de Almeida. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Somente gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa que tivemos o 

falecimento do Ricardo Funabashi e também do Dênis. Eram amigos particulares. Deixo 

meus sentimentos a todos os familiares e amigos dos falecidos. Obrigado.” A seguir, 

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

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

votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 18º) Requerimento nº. 00386/2018.- Voto de Congratulação com a Prof.ª 

Antonietta Marques Corazza, pelo excelente trabalho voluntário de reforço escolar 

realizado no Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. É com 

muito carinho e orgulho que venho prestar essa simples homenagem, professora Antonieta. 

Quero que vocês prestem atenção no pequeno relato onde a própria professora fez e 

entregou a mim: “Projeto de reforço escolar. Como tudo começou. A princípio dava-se 

ensino bíblico no bairro Istor Luppi e percebi que os alunos apresentavam uma defasagem 

muito grande no aprendizado. Levava meu filho de 10 anos comigo e percebia o quanto as 

crianças ficavam admiradas quando ele lia algum texto ou mesmo na maneira dele se 

expressar. Certa vez um aluno me perguntou se eu era professora de verdade, dessas que 

dão aulas nas escolas. “Quando eu disse que sim ele, então, me disse: 'Então, será que a 

senhora pode nos ajudar a ficar igual seu filho, lendo a falando desse jeito?' Essa frase foi o 



que me impulsionou a por em prática ao que hoje está dando certo. Montei um projeto e 

enviei ao Conselho da Igreja Presbiteriana Central onde frequento os dias atuais. Eles me 

apoiaram em tudo que precisei, ou seja, materiais escolares, local onde as aulas acontecem, 

etc. Procurei a escola do bairro chamada Emeb Dr. Marco Antonio Libano dos Santos e 

comecei o trabalho. A princípio comecei com poucos alunos e eles não iam às aulas. Então, 

buscava-os em suas casas, nas ruas e também na Praça CEO. Levava e dava as aulas. Logo 

em seguida, levava novamente em suas casas. Por um tempo foi assim e depois acabaram 

se acostumando. Hoje em dia tenho 30 alunos divididos em 3 turmas. Vários pais levam e 

buscam. Outros entram em contato comigo para saber se o filho está mesmo frequentando a 

nossa realidade. Estou tentando abrir novas turmas em outros bairros e para isso conto com 

a ajuda de algumas voluntárias da Faculdade de Pedagogia. Estamos aguardando doações 

de carteiras para que o trabalho comece. Sinto-me feliz ao ver que as crianças se 

interessam, gostam e procuram aprender mais. Sou grata a Deus por tudo que tem feito e 

por todos que tem acreditado nesse trabalho.” Parabéns, professora Antonieta. Seja 

homenageada com todo carinho e dedicação. Muito obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Seu trabalho diferenciado, Antonieta, é muito importante. Pequenas 

atitudes podem mover o nosso mundo. O trabalho abrange uma região de enorme 

vulnerabilidade de nosso município. Vou estender meus parabéns a Igreja Presbiteriana. É 

esse tipo de trabalho que o nosso país precisa nos dias atuais. Estamos vivendo muita 

dificuldade e horror em relação a parte política administrativa de nosso país. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

“Gostaria, em nome da escola Marco Antonio Libano dos Santos, parabenizá-la e agradecê-

la pelo trabalho que vem desenvolvendo para com os nossos alunos. É a única escola que 

possui reforço escolar graças a sua vontade e carinho. Que mais professoras Antonietas 

possam surgir em nosso município. Obrigada.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00387/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Mafalda Francischini Ranzatto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 9 de outubro. Autoria. Professora Marisol. A 

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

RAPOSO: “Boa noite a todos novamente. É com muito carinho, Dona Mafalda, essa 

homenagem. Você foi das primeiras pessoas que conheci na cidade de Itapira. Sou 

itapirense de coração. Sempre está com um sorriso no rosto, com amor e carinho. Jamais 

poderia deixar passar em branco o aniversário da senhora. É uma forma simples de 

homenageá-la. Como sempre diz o vereador Luan, ou seja, é as coisas mais gostosas de 

fazer. Temos a oportunidade de prestigiar e fazer uma homenagem. Eu te amo, Dona 

Mafalda. A senhora pode ter certeza que é de coração essa homenagem. A senhora é mais 

do que se fosse a minha avó. Sempre dividi meus momentos com a senhora. Quero deixar 

registrada a minha homenagem. Que Deus lhe abençoe muito. Nesse ano tive o prazer de 

indicar o nome da senhora para receber a medalha Carmen Ruette. Foi um momento único. 

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

RAPOSO: “Gostaria de pedir tanto para a professora Antonieta como também para a 

Mafalda para tirarmos uma foto. Parabéns a todas.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo a Dona Mafalda. Ela sempre 



nos atendeu de uma forma muito carinhosa. Parabéns pela bondade, carinho e amor. Que 

Deus lhe abençoe. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Também deixo meus parabéns para a Dona Mafalda. É uma honra poder 

recebê-la nesta Casa. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Parabéns.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite Dona Mafalda. Fico 

imensamente feliz por essa propositura de autoria da Marisol. Ontem estive na residência 

do Daniel atendendo a senhora. Temos passado, ao longo da semana, atrás de um problema 

de saúde. Tenho muito orgulho em ser o médico da senhora. Parabéns e que Deus lhe 

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

MANOEL: “Parabéns, Dona Mafalda. Depois que todos falaram, peço a Deus que lhe dê 

muita saúde para você continuar fazendo aqueles doces deliciosos. Parabéns. Que Deus lhe 

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

ROSTIROLLA: “Não poderia deixar essa data passar em branco. Parabéns, dona Mafalda. 

Já comprei muitos doces da Mafalda. Seus doces são fantásticos. Continue sendo esse 

exemplo de mulher. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Aproveitando o ensejo dos colegas desta Casa, também 

gostaria de parabenizar a dona Mafalda. Desejo muita saúde, felicidade e paz. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também não pode deixar passar 

em branco. Parabéns e que Deus lhe abençoe. É um dia muito especial. Dona Mafalda, 

desejo muita saúde, paz e felicidade. Dentro de seu trabalho e simplicidade a senhora 

conquistou a amizade de muitas pessoas. A minha família vem de perto da casa da senhora, 

ou seja, das imediações da Padre Ferraz e adjacências. Lembro-me das histórias dos doces 

da senhora. Parabéns.”  A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Deixo meus parabéns para a Dona Mafalda pela sua 

simplicidade e dedicação. Parabéns e que Deus lhe dê muita saúde e paz. Obrigado.” 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento 

nº. 00388/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao 

Governo Estadual e Concessionária Intervias, visando a instalação de radar na SP-352, no 

trecho entre o Clube dos Metalúrgicos e a Estrela. Autoria. Toninho Marangoni. A seguir, 

pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00389/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao 

Governo Estadual e Concessionária Intervias, visando a instalação de radares na SP-352, 

nos acessos a Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00390/2018.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Serviços Públicos, 

para que regularize a situação do Loteamento Recanto do Barão (Integração), visando a 

manutenção da rede elétrica e troca de lâmpadas. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento 

nº. 00391/2018.- Voto de Congratulação na pessoa do Sr. Fernando Schnitzer, pela 



comemoração de um ano de atividades do Centro do Idoso "Vida Mais". Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00393/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Brianti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00394/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Marcos Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 26 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00395/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00396/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Marlene Alves Lima, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00397/2018.- Voto de Congratulação com a Dra. 

Luciana Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

10 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00398/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Eudélcio de Oliveira Dias, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00399/2018.- 

Voto de Congratulação com a Dra. Maria Ivonisse da Costa Felippe, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 16 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento 

nº. 00400/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Neusa Marmo da Silveira Tenório, 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00401/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

José Martins Dias, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado dia 12 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00402/2018.- Voto de 

Congratulação com o Dr. José Antonio Barros Munhoz, reeleito pela sexta vez ao cargo de 

Deputado Estadual. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00403/2018.- Voto de 

Congratulação com o Dr. Carlos Henrique Focesi Sampaio, reeleito ao cargo de Deputado 

Federal com incontestável votação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00404/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Sidney Samora, 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 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00405/2018.- Voto de Congratulação com os profissionais técnicos e 

responsáveis na instalação e manutenção da rede elétrica em residências, empresas e 

iluminação pública, pelo Dia do Eletricista, comemorado dia 17 de outubro. Autoria. 

Dirceu de Oliveira. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Uma vez nesta Casa um vereador se referenciou a sua formação como doutor. Ele 

diminuiu as pessoas que não possuem formação acadêmica. Fui a esta tribuna para dizer 

que determinada vez acabou a energia de um hospital. Alguns médicos estavam fazendo 

cirurgia. Lembro-me que consertei a energia do poste rapidamente. Naquele dia quem foi o 

médico? Acredito que seja eu. Todas as profissões possuem o seu doutor. Deixo meus 

parabéns a todos os eletricistas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00297/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito e 

Secretaria Municipal de Saúde, a contratação urgente de um médico pediatra para atuar no 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00298/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

reforma do antigo prédio da creche de Barão Ataliba Nogueira e sua destinação para abrigar 

salas do ensino infantil. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 00299/2018.- Sugere poda de árvores e 

limpeza de guias e sarjetas nas ruas do Jardim Santa Marta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 

00300/2018.- Sugere a sinalização de solo nas ruas do Jardim Santa Marta, bem como a 

sinalização da ciclofaixa no chamado "zerão". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00301/2018.- Sugere substituição de lâmpadas queimadas no Cruzeiro de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Indicação nº. 00302/2018.- Sugere ampliação da 

galeria de águas pluviais no loteamento Estrela do Sul, em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 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: 43º) Associação do 1º Grupamento de Bombeiros 

Voluntários de Itapira: Convite para a formatura dos novos Bombeiros Voluntários de 

Itapira no dia 21 de Outubro, às 18 horas, no salão de eventos Hall In, sito a Avenida 

Castro Alves nº 326. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Telefônica: Assunto: 

Ofício nº 271/2018 de 30/09/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 45º) Secretaria 

Municipal de Saúde: Assunto: Construção de uma unidade para tratamento e Acolhida 

para mulheres com dependência química. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) 

Câmara Municipal de Serra Negra: Encaminha Moção de Apelo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 47º) Reverendíssimo Dom Luiz Gonzaga Fecchio: 

Assunto: Mulheres com dependência química. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Outubro 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 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 367/2018. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00370/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Ronaldo Roberto Ramos da Silva, pelo curso de primeiros 

socorros desenvolvido junto à Casa Transitória "Flávio Zacchi". 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 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00374/2018.- Requer oficiar o 

Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao Governo Estadual, visando a 

aquisição de um aparelho de tomografia para o Hospital Municipal. Autoria: Professora 

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

“Boa noite a todos. Assinei e carimbei esta matéria de autoria da professora Marisol. 

Somente gostaria de registrar nos anais desta Casa que desde 2013 temos batalhado e lutado 

para que o Hospital Municipal tivesse políticas públicas para poder colocar um aparelho de 

tomografia em funcionamento adequado. Sou médico e trabalho no setor de traumatologia e 

sei a necessidade de um aparelho de tomografia no Hospital Municipal. Não é justo, 

lembrando que posso falar com propriedade porque é o que acontece, muitas vezes a pessoa 

se acidentar a poucos metros do Hospital Municipal e ter que ser colocada dentro de uma 

ambulância para fazer uma tomografia no 22 de Outubro de Mogi Mirim. Caso for um 



traumatismo craniano certamente essa remoção não será boa para o paciente. Falo como 

médico. Ao longo dos últimos 6 anos tivemos diferentes vereadores que fizeram 

proposituras e emendas no orçamento. Infelizmente a administração não acolheu. Vejo a 

importância do tema. Muitas vezes as respostas da Secretária Rosa Iamarino era que o 

Hospital Municipal não comportava um tomógrafo devido a geração de altos custos. Vejo e 

posso falar como médico que caso salvarmos uma vida, não terá preço para a família do 

acidentado. Muitas vezes gasta-se dinheiro para manter tendas no município. Há pouco 

tempo atrás vi que já gastaram quase 200 mil reais em aluguel de tendas. Não vejo, 

vereadores, explicação para isso. A vereadora foi muito feliz em fazer esse requerimento. 

Espero que possamos discutir o assunto seriamente. Muitas vezes o acidentado acaba 

morrendo no transporte. Caso o atendimento já tivesse começado dentro do Hospital 

Municipal, acredito que muitas vidas poderiam ter sido salvas. Estamos discutindo um 

assunto sério que envolve vidas. Fico preocupado porque entra e sai orçamento municipal, 

mas nada acontece. Sempre tem um vereador que batalha sobre o assunto. Que fique 

registrada essa situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quanto vale uma 

vida? Sou uma pessoa persistente. Sou uma pessoa que luta e busca benefícios para a 

população. Vou encaminhar uma moção para o deputado federal. Tenho fé em Deus que 

vamos conseguir, em breve, um tomógrafo para o Hospital Municipal. Muitos acidentes 

acontecem em nossa cidade. Toda semana tem acidente de moto. Há pouco tempo um rapaz 

muito querido perdeu a sua vida. Um minuto ou dois minutos fazem muita diferença no 

atendimento. Tenho certeza que esse requerimento deve servir para buscarmos melhorias 

nesse sentido. Esse aparelho é muito importante. Eu tenho muita fé em Deus. Em breve 

teremos um tomógrafo no Hospital Municipal para auxiliar os profissionais do setor. É um 

aparelho de extrema necessidade. Fica o meu pedido. Peço o apoio de todos os vereadores. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa 

noite a todos. Ouvi atentamente as pessoas que me antecederam. Lembro-me que fiz uma 

pergunta para o Luan no seguinte sentido: Quanto gastamos no Hospital Municipal? Há 

pouco tempo vieram para Itapira o Pinato o Luiz Lauri. Acompanhei ele até o Hospital 

Municipal. Ele disse que ajustaria algumas situações a fim de ajudar outros municípios. 

Infelizmente o Luiz Lauri não conseguiu se eleger. Não sou expert nessas partes, mas é um 

absurdo recebermos poucas verbas do Ministério da Saúde. Devemos nos reunir para 

resolver esse tipo de problema. O Hospital Municipal possui muitas despesas. A Prefeitura 

não faz dinheiro. É uma situação que deve ser revista. Os dez vereadores devem se reunir 

para angariar verbas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Venho lembrar os colegas que 

no ano passado fizemos uma indicação de mamógrafo e tomógrafo ao prefeito. Também 

queria lembrar a todos que o Hospital já está quase completando 30 anos. Como o vereador 

Dirceu disse anteriormente, os impostos são implantados, mas não temos nenhum retorno. 

Pelo tempo que trabalhei no setor da Saúde, vejo que nada foi aumentado no sentido da 

realização de exames. O que temos nos dias atuais é a precariedade do ultrassom e o Raio-

X. Quem paga o pato é somente a população. Espero que o deputado Munhoz atenda a 

solicitação. Vale lembrar que está em um patamar mais alto do que todos nesta Casa. Peço 

para que todos se empenhem em relação ao assunto... Aparte concedido ao Vereador Sr. 



Rafael Donizete Lopes: Ao longo desses últimos anos pude participar das pré-conferências 

do Hospital. Todos os PPAs do município de Itapira sempre pediram pela tomografia no 

Hospital Municipal. As conferências tem um enorme peso. É um clamor da população. O 

município faz parte do consórcio 8 de Abril e sempre a população de Itapira deve se 

deslocar para algum outro lugar. Nunca vem alguém aqui nesta cidade para se fazer exame. 

Será que não está na hora de os 10 vereadores, além do Secretário de Saúde, chegar ao 

consórcio e solicitar melhorias? Devemos levantar essa bandeira. Quem sairá ganhando é a 

população. Obrigado.”... Continuando a oradora: Também foi solicitado para o prefeito 

para que implantasse o CAPS I. É direcionado para as crianças com problemas psicológicos 

e psiquiátricos. Uma situação desse tipo a nível regional seria muito bem vinda. Atenderia 

as nossas crianças, além de toda região. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Tenho algumas 

considerações. Primeiramente gostaria de falar sobre a visão de alguns pontos. Concordo 

com o senhor, doutor. Às vezes gasta-se dinheiro em outros pontos, faltando em outros. Em 

relação ao setor de Saúde, temos defeitos e problemas, mas somos a cidade que possui 

maior número de unidades básicas, um grupo de pessoas com mais de 700 funcionários que 

exercem um bom trabalho em nossa cidade, além de outras situações. Não podemos 

denegrir todo o trabalho que médicos e profissionais da Saúde exercem em nossa cidade. 

Julgo a nossa cidade como um bom sistema de Saúde em comparação a outros municípios. 

Em relação a tomografia, esse assunto já foi muito discutido nesta Casa. Aquele que pode 

trazer não é o X da questão. Um aparelho de tomografia deve ter um custo por volta de um 

milhão de reais. Talvez um pouco menos do que isso. Essa não é a questão da situação. A 

questão da situação é o custeio de tudo isso. Não estou falando que não devemos buscar 

esse benefício. É pelo contrário. O foco poderia ser mudado. Todos os dez vereadores são 

gestores públicos. Todos possuem força política. Até pouco tempo atrás o mamógrafo 

também não poderia ser custeado pelo município. O trabalho de cada vereador é buscar o 

custeio. Para que possamos ajudar o nosso município de uma forma correta devemos correr 

atrás da situação. Queremos o tomógrafo? Devemos tentar buscá-lo e mantê-lo. É ajudar o 

município dentro de cada possibilidade possível. Hoje um aparelho de mamografia possui 

um custeio muito elevado. Concordo com o senhor, Rafael. Está na hora de termos um 

tomógrafo nesta cidade. Já passou desse momento. O senhor falou uma coisa muito 

interessante. A partir de janeiro do próximo ano quem assume o consórcio é o prefeito 

Paganini. É bienal o consórcio intermunicipal de saúde. Estava nas mãos do Carlos Nelson 

e agora por força de rodízio estará nas mãos de nosso prefeito Paganini. O preço de uma 

vida não se mede. Nosso Hospital precisa ser melhor referenciado. Que cada um de nós 

faça a sua contribuição. Os dez vereadores devem remar para o lugar certo. Vamos marcar 

uma audiência com o senhor Benedito Vestin. Vamos deixar de fazer intrigas e brigas. 

Vamos fazer a nossa gestão. Vamos colocar os dez vereadores em um ônibus com destino a 

Secretaria do Estado. A compra é necessária, mas também devemos ter o olhar visionário 

do gestor público. Todos sabem que os gastos existem. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 374/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Sabemos que é uma luta constante esse 

pedido do tomógrafo para a nossa cidade. A vinda desse aparelho facilitaria muito a 



realização dos diagnósticos. Muitas vidas podem ser salvas com o diagnóstico precoce. 

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

Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00375/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros 

Munhoz, para que faça gestões junto ao Governo Estadual, visando a aquisição de um 

aparelho de ultrassom para o Hospital Municipal. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É importante passarmos a 

realidade vivida pelos cidadãos itapirenses no setor público. O vereador Maurício falou 

com relação a qualidade de oferta de serviços. Concordo plenamente que não estamos na 

vanguarda, mas estamos em uma situação onde poderia, com boa gestão, amenizar os 

problemas. Solicitei vistas da matéria na semana passada e fui atrás da situação. É 

importante o morador itapirense saber que demora em média 9 meses para se fazer um 

ultrassom. Caso o ultrassom for direcionado para as gestantes, acredito que nasce a criança 

antes de se fazer o ultrassom. Essa é a verdade que deve ser falada. Muitas vezes cria-se um 

universo que não é a realidade dos itapirenses. A pessoa que era prefeito em São Paulo, 

mesmo partido do Paganini, fez o corujão da Saúde. Segundo o João Doria conseguiram 

zerar as filas que se prolongavam durante anos. Por que o Hospital Municipal de Itapira não 

faz um mutirão do ultrassom? Marisol, existe um aparelho novo de ultrassom no Hospital. 

A maior parte da semana a sala fica fechada. Por que não fazem um mutirão nos finais de 

semana? É difícil para o prefeito, em apenas uma canetada, concretizar esse mutirão? 

Vamos abrir o Hospital nos finais de semana para fazer ultrassom. Caso tiver mais um, 

conforme a proposta da vereadora, excelente. Já que só existe um aparelho, por que não 

abrem sexta ou na quinta no período da noite? Acredito que em poucos meses de trabalho a 

fila seria zerada. Gasta-se dinheiro com a doença, mas não fecham o diagnóstico do 

paciente. Caso fecharem o diagnóstico do paciente, acredito que temos médicos para 

operar. A fila para operar a vesícula no Hospital é de se perder de vista. É correta essa 

situação? O médico não pode operar porque não existe diagnóstico. Vamos fazer um 

mutirão. Assino embaixo e venho a esta tribuna para elogiar. O prefeito de São Paulo é do 

mesmo partido do Paganini. É difícil? Não. O pedido da vereadora é para um ultrassom. 

Quem tem problema de vesícula sabe o que estou falando. Muitas pessoas estão esperando 

há anos para operar. Quantas pessoas são suspensas dos serviços devido a problemas 

relacionados as hérnias? Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 375/2018. 

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

DONIZETE LOPES: “Gostaria que os dez vereadores conversassem com o Paganini e o 

Secretário da Saúde. Vamos analisar a possibilidade de se fazer um mutirão de exames. É 

muito fácil. Basta ter boa vontade. As pessoas não podem esperar cerca de 9 meses para se 

fazer uma cirurgia. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Não sabia que tínhamos um aparelho novo. Não precisamos comprar o 

aparelho. Devemos usar o aparelho. Vou falar com o prefeito sobre o assunto. Obrigado.” A 

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

“Vereador, sabia que tínhamos apenas um aparelho. Para atender a fila quilométrica, 

acredito que um aparelho é insuficiente. Precisamos de mais um aparelho para ajudar. Acho 

que as coisas devem começar a andar. É uma ótima ideia do senhor como médico. 



Devemos fazer. Cabe cobrarmos o Secretário da Saúde para colocar em prática. Obrigada.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Ouvi 

atentamente a situação. Falei que seria uma enorme luta em colocar os aparelhos para 

funcionar. Vou dizer isso porque meu funcionário que trabalha comigo há 40 anos teve uma 

dor e deram apenas soro para ele. Isso se repetiu várias vezes e solicitaram ultrassom, mas 

até a presente data o mesmo não conseguiu fazer os exames. Desesperado com situação ele 

precisou pagar o exame e constatou-se que está com ruptura de baço. É uma vergonha para 

Itapira dizer que possui o aparelho de ultrassom e não poder usá-lo para ajudar o próximo. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Sou realista dentro do que acontece. 

Vamos fazer exames, mas onde estão os médicos para operar? Temos médicos vasculares 

em nossa cidade que não operam. Se ganhar, ele opera. Temos gastos em nossa cidade que 

fica difícil fazer o médico operar. Existe uma enorme problemática em relação a toda essa 

situação. Encher de exame, acredito que não vai trazer a saúde. Devemos fazer uma 

confluência de todas as situações para que fique realmente positivo em nosso município. 

Existem erros, mas não é somente essa situação. Também não é somente a questão do 

ultrassom. Por sinal quero elogiar a ortopedia porque é uma das áreas onde existe maior 

atuação médica. Realmente se opera muito nesse setor. Diariamente existem cirurgias 

ortopédicas... Rafael Donizete Lopes: É muito pouco divulgado, mas acredito que deve ser 

falado abertamente sobre o serviço de ortopedia. O vereador Carlinhos Sartori fez gestão e 

conseguiu um intensificador de imagem. Esse aparelho acelera as cirurgias de ortopedia. É 

nesse sentido... Continuando o orador: Existem outros setores que são muito complexos. 

Quando se consegue o ultrassom, outro ponto que deve ser levado em consideração é que 

fica difícil de operar o paciente. É complicada a situação. Não vejo uma solução em curto 

prazo tão fácil. Todos sabem que existe enorme dificuldade financeira. Devemos ter fé e 

que Deus nos ajude nesses momentos. Que nas próximas gestões o governo federal possa 

melhorar as nossas condições. São precárias e não vejo a menor possibilidade dessa 

situação melhorar em curto prazo. As filas continuarão e as faltas das cirurgias continuarão. 

Essa é a nossa realidade. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00377/2018.- 

Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao Governo 

Estadual, visando a reforma da Escola Estadual "Fenízio Marchini", em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 377/2018. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00378/2018.- Voto de 

Congratulação com a Associação Pétalas de Rosa, em nome da presidente Rosana Avelina 

Oliveira Preto da Silva, pela programação do Outubro Rosa em nosso município. Autoria: 

Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite novamente. É com muito carinho que venho 

fazer esse requerimento. A Rosana é uma pessoa querida que conheço há muito tempo. 

Faço questão de falar que fiz estágio na escola em que você foi diretora. Lembro-me muito 

bem que antes de você assumir já trabalhava no Departamento de Ensino Fundamental 



juntamente com o senhor Silas Bravo Nogueira. Não parava nenhuma diretora naquele 

lugar. Quando foi citado o seu nome todos aprovaram por unanimidade. Todos conheciam 

seu trabalho como professora de Educação Infantil. Sabíamos de seu potencial. Fiquei 

muito honrada em ser designada para representar esta Casa de Leis no mês Outubro Rosa. 

Vocês são verdadeiras guerreiras. O que eu puder fazer, contem comigo. Acredito que 

todos os vereadores estão dispostos a ajudar. Estamos de portas abertas. Deixo meus 

parabéns a todos. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser curadas com o tratamento 

precoce. Devemos agradecer o prefeito municipal, o deputado Barros Munhoz e todos os 

vereadores. Ninguém faz nada sozinho. Deixo meus parabéns a você, Rosana. Obrigada.” 

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

única votação o Requerimento nº. 378/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado os 

meus parabéns para essas pessoas. Muitas vezes ficaram trancadas em algum quarto 

pensando se vão morrer ou não. Essa é a verdade de quem recebe um diagnóstico de câncer. 

Sobre o que vocês fizeram quando receberam o diagnóstico de câncer, acredito que abriram 

uma brecha para ajudar outras pessoas no município. Parabéns a todos. Em nome de todos 

agradeço imensamente o que fazem para as mulheres e pessoas que necessitam de apoio. 

Que Deus lhes abençoe.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Também quero deixar registrado os meus parabéns. É brilhante o 

trabalho de vocês. Câncer é uma doença terrível. As pessoas não sabem se vão acordar bem 

ou mal. É fantástico o trabalho de vocês . Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora 

Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Parabenizo a todas. Lembro-me que 

carreguei a Rosana no colo. Vejo que cada um carrega em seu semblante um enorme 

sorriso. Parabéns a todos. Que Deus lhes abençoe. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo a associação. 

Acompanho o trabalho de vocês desde o começo. Sei do valoroso trabalho que realizam. É 

muito gratificante essa situação. Sempre lavam uma palavra de amor, afeto e carinho. 

Parabéns e que Deus lhes abençoe.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta 

presidência não pode deixar de parabenizá-las. Na verdade acredito que todos os que me 

antecederam se expressaram muito bem. Não tenho colocações diferentes. É um lindo 

trabalho. O trabalho feminino é enorme. Poucas vezes vi trabalho do público masculino em 

prol de causas. Realmente vejo as mulheres dando a sustentação em tudo aquilo que é 

necessário para sobreviver. Seja na religião, trabalho, companheirismo, etc. Queria 

agradecê-las. O mundo é muito melhor com vocês. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00391/2018.- Voto de Congratulação na pessoa do Sr. Fernando 

Schnitzer, pela comemoração de um ano de atividades do Centro do Idoso "Vida Mais". 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Outubro 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.  


