
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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, 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Em nome do Rogério 

e da Patrulha Ambiental cumprimento o público presente. Vou deixar um recado para a 

colega. Ultimamente a senhora está usando a tribuna para falar mal de minha pessoa. Quero 

dizer, caso continuar com essa atitude, que vou ser obrigada a usar a tribuna para falar 

algumas verdades sobre sua pessoa para a população. Se tem uma coisa que dou valor é o 

tempo. O meu tempo é precioso. Para quem não sabe dou aula em duas Emebs municipais. 

O meu tempo é muito curto e mesmo assim desenvolvo em excelente trabalho como 

vereadora. Tanto é que na semana passada elaborei uma indicação solicitando para que o 

Hospital Municipal reative médicos pediatras. Como mãe, mulher, vereadora e presidente 

da Procuradoria Especial da Mulher, sei o quanto é importante uma mãe levar uma criança 

ao Hospital para ser atendida pelo profissional adequado. Não precisa ser médico para saber 

sobre a importância de um médico especialista para analisar as condições das crianças. 

Também fiz dois requerimentos que foram aprovados por todos os senhores vereadores. 

Um deles solicita a compra de mais um aparelho ultrassom e outro sugere a compra de um 

tomógrafo. Como todos sabem toda semana, infelizmente, ocorre acidentes nesta cidade. 

Envolve crianças, jovens, adultos e idosos. Por esse motivo é importante termos um 

aparelho de grande precisão. Vamos mudar de assunto. Hoje, Dirceu, comemoramos o 

aniversário do Pelé. Ele completou 78 anos de vida. É o maior jogador do mundo. Sempre 

ouvimos as pessoas relatarem sobre seus gols e da importância que ele possui para o país. 

Realmente é o rei do futebol. Amanhã quem faz aniversário é a nossa querida cidade de 

Itapira. Sou itapirense de coração e sinto-me muito orgulhosa em relação a essa cidade. 

Minha filha nasceu nessa cidade. A minha família ama Itapira. Brigo em favor de minha 

cidade. Sempre estou buscando emendas e recursos para Itapira. Amanhã Itapira 

completará 198 anos de existência. Aproveito a oportunidade para convidar todos para 

prestigiar o desfile de nossa cidade. Vamos comemorar muitas coisas boas. São anos de 

progresso e perspectivas. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje começo a minha fala 

com muita alegria porque aqui em nossa cidade tem um músico onde há mais de 20 anos 

vem fazendo sua carreira. Possui experiência internacional. É o itapirense Rodrigo Souza. 

Ele se destacou na última semana na maior plataforma de música independente do Brasil. 

Sua música está na lista das mais tocadas dentro do gênero. Então, gostaria que esta Casa 

enviasse os parabéns para ele em nome de todos os vereadores. Venho também falar de 

algumas atitudes indesejáveis do prefeito. Ele usa a Rádio Clube para tecer elogios ruins a 



minha pessoa, para o colega Mino e para o Rafael. Deixo bem claro que somente somos 

bons quando não incomodamos. Quando começamos a incomodar, passamos a ser ruins 

com sangue nos olhos. Votamos contra as contas do prefeito do ano de 2015 porque as 

mesmas foram avaliadas por profissionais do Tribunal de Contas. Depois ele vai até a 

Rádio Clube para dizer o que bem entende. Quero dizer a ele que o povo está muito 

cansado com essa história. São lorotas do Paganini. Gostaria de alertá-lo para que fique 

bem preparado porque as contas do ano de 2016 também foram rejeitadas. São palavras do 

Tribunal de Contas. Depois ele usa os meios de comunicação para falar que somos do 

contra ao passo que ele deixou de contribuir com o Fundo de Pensão, não fez os 

pagamentos do PIS, dentre outras situações. Queria pedir a ele para acordar porque o povo 

sabe de tudo. Ele viu o resultado das eleições. Então, fica o meu alerta para o Paganini. 

Queremos coisas boas para o povo e para a nossa gente. Foi solicitada em vários ofícios a 

presença do profissional pediatra, mas até a presente data nada foi feito. Faltam médicos 

pediatras e cardiologistas. Também foi solicitado para que se faça um retorno nas 

imediações do trevo do Barão e Eleutério visando maior segurança para os motoristas, mas 

nada foi feito. Não recebemos nenhuma resposta sobre o assunto. Quanto a questão 

relacionada aos Guardas Municipais, ninguém falou nada sobre a aposentadoria especial. 

Os funcionários da Saúde e da Educação também devem ser reconhecidos. Peço para o 

Paganini medir suas palavras. Quanto à senhora, vereadora, digo que não sou vereadora de 

barganha. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. As contas de 2015 foram rejeitadas por esta Casa. As contas 

de 2016... Gostaria de fazer um alerta a todos os servidores municipais de Itapira. O que 

vou falar é uma coisa séria e que diz respeito a todos os servidores. As contas de 2016, o 

maior apontamento está relacionado ao Fundo dos Servidores Públicos. Fiz uma emenda 

em um projeto do ano de 2015 onde caso o prefeito tivesse cumprido o que foi sugerido, 

acredito que as contas dele em relação ao Fundo não teriam sido rejeitadas. Todos os 

vereadores votaram, mas ele, além de não cumprir aquilo que votamos, ele continuou 

fazendo irregularidades junto ao Fundo. Ele deve satisfação para os servidores municipais. 

Venho alertando nesse plenário há 4 anos sobre a pouca vergonha da administração e do 

Fundo de Pensão do município na qualidade da pessoa da Sra. Estercita. Ela foi servidora 

pública e hoje está aposentada. Acredito que ela está pouco preocupada com os servidores. 

No dia 09 de Outubro de 2018 houve um apontamento do Tribunal de Contas de São Paulo 

direcionado ao Fundo na qualidade da Sra. Estercita Rogatto. Houve irregularidades 

determinando a aplicação de multa, imediata notificação ao órgão para enviar as 

informações pendentes e as justificativas pertinentes. Essas pessoas estão brincando com a 

cidade de Itapira e com os servidores municipais. Vieram aqui e quase que ajoelharam para 

os dez vereadores para fazer essa revisão do atuarial do Fundo e poucas semanas depois 

veio essa notificação do Tribunal de Contas. Está assinado pelo Sr. Valdenir Antonio 

Polizelli, auditor do Tribunal de Contas de São Paulo. Nos termos da Resolução 06 de 2012 

a fiscalização verificou que o Fundo Municipal de Aposentadoria de Itapira deixou de 

remeter os documentos constantes no Relatório do AUDESP e opinou pela aplicação de 

multa prevista no artigo 104. As falhas são relevantes, pois os prazos estabelecidos nas 

resoluções são de cunho obrigatório. Então, as contas de 2016 vieram com a rejeição. Isso 

demonstra que outras contas do atual prefeito irresponsável... Defendo os servidores porque 



sou servidor. Os 2.500 servidores de Itapira podem ter certeza que caso acontecer qualquer 

sacanagem com o Fundo, vou ser o primeiro a levantar para defender. A Dona Estercita é 

outra irresponsável e inconsequente para não falar outros termos. Ela é presidente do Fundo 

e o Paganini é o prefeito municipal. Daqui 2 anos ele pega a mala e vaza da Prefeitura. Os 

servidores continuarão servindo a população de Itapira. Esse prefeito é um irresponsável 

porque isso vai colocar o Fundo novamente na sarjeta. Devemos alertar essa situação. 

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

noite a todos. Quero saudar os integrantes do Corpo de Bombeiros. Vim a esta tribuna, 

senhor presidente, para fazer uma homenagem aos eletricistas. Trabalhei mais de 40 anos 

nesse ramo. Gostaria de passar um filme para homenagear os profissionais que atuam nesse 

ramo. Quando um médico está operando tenha certeza que existe um eletricista cuidando da 

energia. (A seguir, a Secretaria da Casa reproduz um vídeo conforme solicitação do nobre 

vereador.) Tudo o que passou nesse vídeo já aconteceu comigo. Que todos os profissionais 

se sintam homenageados. 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 36ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 16 de Outubro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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 Relatório. 2º) RELATÓRIO 

Nº. 0010/2018.- Ata da Prestação de contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e 

Pensão, referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2018, apresentada em audiência 

pública no dia 03 de outubro de 2018, no plenário da câmara municipal. Autoria. Mesa da 

Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

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

Presidente passa à leitura do Parecer e Projeto de Lei. 3º) PARECER nº. 105/2018.- A 

BIOGRAFIA DA SRA. VANDA DA SILVEIRA MORAES SORIANI. RELATOR : 

CARLOS ALBERTO SARORI.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 

nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da Sra. VANDA DA 

SILVEIRA MORAES SORIANI, apresentado nesta Comissão pelo Vereador Rafael 

Donizete Lopes, com a finalidade de denominar sala no Hospital Municipal de Itapira. Com 

a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 

propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 

prestados junto ao nosso município através da "Associação Pétalas de Rosa" pela 

ilustríssima Sra. Vanda da Silveira Moraes Soriani. Por todo exposto que da Biografia da 

homenageada consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Lei nº 58/2018. É 

este o Parecer. 4º) Projeto de Lei nº. 0058/2018.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina "Sala" no 

Hospital Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Parecer e Projeto de Lei, o Sr. Presidente passa à leitura da 

Emenda. 5º) Emenda Aditiva de nº. 001/2018 AO PROJETO DE LEI 41/2018.- 



Acrescenta-se inciso XI ao Artigo 1º. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

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

Presidente passa à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 106/2018.- Ao Razões de Veto 

ao Autógrafo nº 66/18 ao Projeto de Lei nº 52/2018. RELATOR: Mino Nicolai.- As 

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

Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Razões de Veto do Chefe do 

Poder Executivo, ao Autógrafo nº 66/2018 ao Projeto de Lei nº 52/2018, de autoria do 

nobre Vereador Dirceu de Oliveira, que "Denomina de “Rua José Antonio Poletini", a via 

pública, travessa da estrada municipal Orlando de Andrade, no bairro dos Pires.", após 

minudentes e acurados estudos, acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

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

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Douto Plenário. É este o parecer. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori 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 

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 

107/2018.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2018. RELATOR: Carlos Alberto 

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

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria cargo de 

Cuidador Social na estrutura do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira", são 

de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 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 Carlos Alberto Sartori 

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 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) PARECER nº. 108/2018.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 19/2018. RELATOR: Toninho Marangoni.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 19/2018, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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 

Carlos Alberto Sartori 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 23 de Outubro 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00395/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leonilda Paniçola. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00396/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Jovina Fátima Ferreira Januário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00397/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izete Viola Levatti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00398/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Alcinda Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00399/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Leonirda da Silva Vitório. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00400/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fernanda Aparecida 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00401/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ana Lúcia de Souza Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00402/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marialice Brandão 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00403/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Ricardo Tetsuo Funabashi. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00404/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Denis 

Kleber de Almeida, mais conhecido como Denão. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00405/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00406/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Adélia Poloni Martinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00407/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Josias Antônio de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00408/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Irsemes Wiezel Benedick. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00409/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Rita Mariano. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00410/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Clever Alessandro Cabral dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00411/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elias Fermino de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 

Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma 

guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o 

Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 26º) Requerimento nº. 00406/2018.- 

Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Plácido Coraça e Sra. Aurea Pugina 

Coraça, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela 

ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00407/2018.- Voto de Congratulação com o estimado casal, Sr. 

Hortêncio Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda Cavenaghi, pela comemoração de 68 anos de 

casamento, celebrado dia 24 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Deixo meus parabéns ao casal. 

Lembro-me do Sr. Hortêncio desde criança. Deixo meus parabéns ao autor da matéria.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “É uma alegria 

poder homenageá-los nesta noite. Deixo meus parabéns ao casal e familiares. Parabéns e 

que Deus abençoe.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

28º) Requerimento nº. 00408/2018.- Moção de Apoio à entidade filantrópica Obra Casa 

Acolhida Filhas de Maria, pelo projeto terapêutico de acolhimento, desintoxicação e 

evangelização de mulheres com dependência química. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Tenho 

muito orgulho desse tipo de trabalho. Deixo meus parabéns pela iniciativa. Que Deus guie o 

trabalho de vocês. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado os meus parabéns e dizer que nos 

dias atuais os problemas relacionados às drogas são muito graves. É uma iniciativa que 



tende a prestar auxílio para o Poder Público de Itapira. Temos uma enorme quantidade de 

crianças dependentes de drogas. Parabéns a todos pelo trabalho. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00409/2018.- 

Voto de Congratulação com o Deputado Federal Fausto Pinato (PP), reeleito para o 

mandato com expressiva votação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00410/2018.- 

Voto de Congratulação com o Deputado Federal Miguel Lombardi (PR), reeleito para o 

mandato com expressiva votação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00411/2018.- 

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

Governo Estadual e Concessionária Intervias, visando a construção de terceira faixa entre 

os KM´s 172 e 175 da SP-352. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00412/2018.- Requer 

oficiar a empresa JF Telecom, para que a mesma promova estudos objetivando oferecer 

serviços de internet nos bairros rurais de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério, Ponte Nova e 

Rio Manso. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00413/2018.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e EPPO Ambiental, solicitando informações quanto ao atraso na coleta 

de lixo em alguns bairros da cidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, 

o vereador Dirceu de Oliveira manifesta interesse em discutir a presente matéria. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Mais uma vez boa 

noite a todos. Tivemos alguns problemas há algumas semanas. Estive presente nos 

loteamentos Cassimiro, Bié, Pires, dentre outros, e constatei que está havendo alguns 

problemas relacionados ao recolhimento do lixo. Coincidentemente nos finais de semana a 

maioria das pessoas estão em chácaras de recreio e pude receber várias reclamações sobre o 

problema. Tentei entrar em contato com a empresa que presta o serviço, mas não obtive 

sucesso. Vai um pedido para que a Prefeitura e a empresa prestem os serviços a contento. 

No dia a dia é muito complicado. Imaginem ficar uma semana sem recolher o lixo. Vi que 

alguns animais estavam revirando os sacos de lixo em busca de alimentos. Estava um 

verdadeiro transtorno. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 34º) Requerimento nº. 00414/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Eva 

Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 13 de outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00415/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Odete 

Maria Fracarolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00416/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Cacilda da Gama Cerqueira Job, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 18 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Requerimento 

nº. 00417/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Rosa Godoy Grossi, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 18 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Requerimento 

nº. 00418/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Olga Cabrelli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 22 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Requerimento 

nº. 00419/2018.- Voto de Congratulação e Reconhecimento aos descendentes das famílias 

de fundadores da cidade de Itapira, Manoel Pereira da Silva e João Gonçalves de Moraes, 

pelas comemorações dos 198 anos de nossa querida cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

parabenizar todos os itapirenses e aqueles que vieram a esta cidade para construir suas 

famílias. São pessoas que somam no dia a dia para o crescimento de nossa cidade. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Gostaria de deixar registrado meu voto de congratulação para com Itapira pelos seus 198 

anos de existência. Esta cidade acolheu e vem acolhendo ao longo dos séculos muitos 

desbravadores e pessoas que fizeram história. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 00303/2018.- Sugere 

implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Ari Vieira de Camargo, defronte 

o numeral 97, Achiles Galdi. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 00304/2018.- Sugere poda de 

árvores na Rua Lindóia, próximo aos numeral 99, na região dos Prados. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00305/2018.- Sugere alinhar o nível de uma tampa de bueiro ou posto de 

visitação na Rua Minas Gerais, próximo ao numeral 329, no Jardim Magali. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

43º) Indicação nº. 00306/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, parceria com a Associação Pétalas 

de Rosa, objetivando isenção no transporte público municipal às pessoas portadoras de 

câncer cadastradas na entidade. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Indicação nº. 00307/2018.- Sugere substituição de 

lâmpadas queimadas e reparos no Cruzeiro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

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



00308/2018.- Sugere melhorias na ponte localizada na estrada rural de acesso à Fazenda 

Nova América. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Indicação nº. 00309/2018.- Sugere revitalização da 

Praça Rotary, entre as avenidas Henriqueta Soares e Liberdade, no Jardim Soares. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 23 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: 47º) Danivia Parente Almeida: Reclamações relacionadas ao 

atendimento junto a UBS. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) Arlindo Bellini: 

Manifestação de agradecimento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Associação 

Pétalas de Rosas: Manifestação de agradecimento e convite para a VI Caminhada Outubro 

Rosa a realizar-se no dia 21 de Outubro de 2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

50º) Caixa Econômica Federal: Assunto: Encaminhamento de cópia de notificação de 

Tomada de Contas Especial. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 51º) Caixa 

Econômica Federal: Assunto: Notificação TCE OGU - Irregularidade na execução com 

ocorrência de prejuízo ao erário - administrador. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 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) 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. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto Total ao 

Autógrafo nº 66/2018, ao Projeto de Lei nº 52/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Como o loteamento não está 

concluído, acredito que não podemos fazer. Quando acertarem a documentação, acredito 

que podemos entrar com o requerimento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

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

o Projeto de Lei Complementar nº 0018/2018.- Cria cargo de Cuidador Social na 

estrutura do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira. Autoria: José Natalino 

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

“Muitas vezes fazemos críticas, mas quando observamos medidas que são favoráveis e 

benéficas, também subimos aqui para fazer menção com relação ao assunto. É 

extremamente importante dizer que vejo com bons olhos esse projeto de lei complementar 

que cria o cargo de cuidador social. Muitas vezes tive a oportunidade de conversar com o 

Tiago Fontolan, Secretário de Promoção Social, e observamos que as competências, 

conforme está no artigo 2º desse projeto de lei complementar, são benéficas. Será 



extremamente benéfico para auxiliar os diferentes departamentos da municipalidade, assim 

como também as necessidades da população. Peço o voto de todos os senhores vereadores. 

Parabenizo o Tiago Fontolan pela elaboração do projeto. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 18/2018. Aprovado em primeira votação por 

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

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

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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0019/2018.- 

Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura. Autoria: José Natalino 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2018. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luan 

dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

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

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2018. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) 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, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. É com muita alegria 

que venho usar novamente esta tribuna para fazer uma linda homenagem. É uma 

homenagem simples, mas de coração. Quando fiquei sabendo sobre seu desempenho como 

voluntário logo resolvi homenageá-lo. Peço para a Secretária de Educação, Sra. Nadir, 

também ofereça seu curso voluntário para todas as professoras de nossa rede municipal de 

ensino. Tenho um amigo meu que ficou muito doente. Ele foi em vários médicos, mas 

ninguém conseguiu identificar a causa da doença. Por incrível que pareça ele foi até o 

Hospital Municipal para fazer uma consulta. Ele ficou internado e foi muito bem atendido. 

Ficamos muito contentes em ouvir as coisas boas que o nosso Hospital tem oferecido e 

feito para a população. O médico disse que tinha um objeto no pulmão dessa pessoa e 

acabou encaminhando o caso para a Unicamp. Chegando na Unicamp foi feito outro exame 

onde constatou que havia um pedaço de osso de frango em seu pulmão. A respiração dele 

estava muito difícil. Graças a Deus conseguiram tirar o osso do pulmão de meu amigo. Por 

esse motivo é muito importante a orientação. Essa é a importância do prevenir. Queria 

parabenizá-lo pela sua atitude. Que Deus abençoe sua vida e seu caminho. Parabéns.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 370/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 



o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Não poderia deixar passar 

em branco. Sei da luta que você travou sobre o assunto. Deixo meus parabéns a você. 

Acompanhamos suas batalhas do dia a dia. A questão do voluntariado é muito importante 

para a nossa cidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “É muito importante essa situação. Essas pessoas são os verdadeiros heróis 

de nossa cidade. Deixo meus parabéns. Que Deus abençoe a todos.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também parabenizo o Ronaldo 

pelo trabalho voluntário feito em nossa cidade. Também parabenizo seus colegas que estão 

presentes nesta Casa. Essa homenagem é extensiva a todos vocês. Parabéns.” A seguir, 

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

“Convido a todos para a realização de uma foto para que fique registrada essa data tão 

importante. Parabéns e que Deus abençoe.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Também gostaria de enaltecer os trabalhos do Ronaldo, 

assim como também de seus colegas de trabalho. Parabéns. Muitas vezes vocês não tem 

hora, dia e lugar para realizar esse tipo de trabalho. Itapira somente tem a agradecer.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Deixo minhas 

homenagens ao Ronaldo. Mesmo sabendo das dificuldades do dia a dia vocês executando 

um excelente trabalho. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Não poderia deixar de 

homenagear o Ronaldo. Minhas homenagens são extensivas a todos os integrantes da 

corporação. O serviço voluntário é muito importante para Itapira. Parabéns.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Primeiramente parabenizo o Ronaldo pelo altruísmo. Você trás 

consigo a chance de salvar vidas. Quanto a corporação, também deixo meus parabéns. É 

muito mais do que um trabalho. São pessoas vocacionadas. Sempre estão atendendo a 

população prezando pela vida. Parabéns e que Deus abençoe a todos.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) 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. 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 23 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00406/2018.- 

Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Plácido Coraça e Sra. Aurea Pugina 

Coraça, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria: Professora Marisol. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00413/2018.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e EPPO Ambiental, solicitando informações quanto ao atraso na coleta 

de lixo em alguns bairros da cidade. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. No sábado fui 

procurado pelo dono da Agrodell a respeito de alguns problemas. Depois de fazer algumas 

solicitações para o setor competente acabaram fazendo uma boa limpeza nos locais 



sugeridos. Não faço muitos requerimentos ou indicações. Trabalho de um modo diferente, 

ou seja, corro atrás dos setores competentes. Devo muito para o Zé Maria Rostirolla e para 

o Paulinho. Quando ligo nos diferentes setores da Prefeitura, posso dizer que sempre me 

atenderam muito bem. No sábado a tarde limparam tudo. Sou mais do tipo que liga para as 

pessoas responsáveis... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

O Dr. Rafael levantou uma questão que foi bastante pertinente. Seria em relação a coleta 

seletiva. Realmente muitos bairros de nosso município estão ficando sem coleta seletiva. A 

coleta seletiva passou para a gestão da ASCORSI. Não sei quais são os problemas, mas 

ficaria interessante sabermos o porquê não está acontecendo. Os repasses financeiros 

aparentemente estão corretos, mas o serviço deixou de ser prestado. A EPPO fazia esse tipo 

de serviço duas vezes por semana... Continuando o orador: Já recebi muitas reclamações 

sobre esse assunto. Devemos fazer um trabalho em conjunto para resolver esse tipo de 

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

LOPES: “O que deve ser discutido é olho no olho. A Prefeitura fez reuniões no bairro 

Cassimiro. Eles pagam um valor astronômico em relação ao asfalto. A qualidade do serviço 

deveria chegar junto com o boleto do asfalto. O prefeito fez até mesmo churrasco. Ele fez o 

churrasco, mas esqueceu de que o serviço não chegou. A coleta do lixo deve chegar todos 

os dias e horários especificados. Como pagam impostos, acredito que deve existir o serviço. 

É problema da empresa se o caminhão quebrar. O cidadão não pode pagar a conta se existe 

um caminhão quebrado. A empresa ganhou uma licitação e o município paga milhões para 

a EPPO. Foram regularizar os serviços do Bié somente ontem. Ontem foi segunda feira. 

Estou falando em nome dos moradores do bairro. Se o prefeito ficou sabendo no sábado, 

acredito que o mesmo não tem moral para cobrar a EPPO. Falo isso porque o serviço foi 

regularizado somente ontem. O problema não surgiu no sábado. O acúmulo de lixo no Bié 

se arrasta desde semana passada. Os moradores estavam deixando o lixo nas ruas. Saiu 

matéria nos jornais e foi uma crítica construtiva. O serviço deve ser ofertado porque essas 

pessoas pagam IPTU. Não quero entrar em discussão. Acho extremamente importante abrir 

uma discussão sobre a coleta seletiva. Esse caso específico está diretamente relacionado a 

EPPO. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar minha filha, pois ela está me dando a 

honra de sua presença nesta Casa. Fui até a Fazenda do Salto levar um caminhão de boi na 

quinta feira de manhã. Quando passei a ponte do Itapirinha vi que algumas pessoas saíram 

de 4 carros para jogar entulho naquele local. O motorista me questionou se eu conseguiria 

fazer alguma coisa. Muitas pessoas não tem vergonha. Existe uma lei que autoriza a multa 

nessas situações. É inacreditável a quantidade de lixo. Caso o prefeito precisar de apoio 

vindo desta Casa, vamos tentar fazer alguma coisa. Tentei ligar no Almoxarifado, mas sem 

sucesso. Em um momento desses deve haver fiscais de prontidão. Existem vários pontos de 

acúmulo de lixo em nossa cidade. Os fiscais devem analisar a situação... Maurício 

Cassimiro de Lima: Os pontos de descarte de lixo são conhecidos. É impressionante. Caso 

os fiscais ficarem por perto, acredito que vão pegar em flagrante... Continuando o orador: 

Acho que uma fiscalização mais rigorosa deve ser implantada. Muitas vezes o setor da 

Prefeitura limpa os locais, mas a população acaba jogando lixo e entulho novamente. A 

população tem que se conscientizar... Elisabeth Donisete Manoel: Alguém já viu algum 

carro da fiscalização percorrendo a nossa cidade? Eu não vejo. Fiquei sabendo que a falta 



de combustível está prejudicando a frota de veículos da Prefeitura. É um problema grave... 

Continuando o orador: Não são críticas, mas sim ideias construtivas. A lei existe e as 

pessoas infratoras devem ser multadas. Não me conformo com a falta de educação das 

pessoas. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 413/2018. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Já nos 

reunimos para discutir o assunto. Devemos colocar os fiscais nas ruas para multar. Existem 

muitos locais em nossa cidade onde as pessoas jogam lixo diariamente. A população deve 

cuidar dessa cidade com mais carinho. O Executivo deve ser cobrado. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Termino essa discussão 

com a seguinte conclusão: Essa Casa fez a parte dela. Aprovamos por unanimidade um 

projeto que visa a aplicação de multas e tudo mais. Acho que não temos prefeito nessa 

cidade. É um fantoche e um péssimo gestor. A fiscalização deve estar nas ruas. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Moro 

em um bairro periférico e todas as ruas possuem lixo nas calçadas. Alguma providência 

deve ser tomada. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Doutor, vou tecer 

um ponto específico. Estamos enrolados, pessoal. As leis não são cumpridas desde o âmbito 

federal. Não temos presidente, governador e assim vai. O negócio está complicado. É uma 

situação das piores possíveis. Para ajudar, o povo não colabora. Acho que vale para todos 

os governantes de forma geral. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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.  


