
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 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. 

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

com relação ao mês setembro amarelo. Esse mês foi dedicado ao trânsito de nosso 

município. Ficamos muito entristecidos, pois ocorreram muitos acidentes em nossa cidade. 

Aconteceram mais acidentes relacionados a motocicletas. Entre os meses de setembro e 

outubro ocorreram 14 óbitos. São eles: Caio Renan Silva Souza, José Storari, Ernani 

Gomes, André Luiz Pizzi, Florinda Modesto, Wagner da Silva, Gabriel da Silva, Klever 

Cabral, Fernando Souza, Edgar Aparecido e uma dupla de jovens que não obedeceu a 

ordem de parada da polícia militar, sendo que um deles acabou sendo baleado. Essas mortes 

estão trazendo muita tristeza para os itapirenses. Então, venho com uma indicação. Tenho 

certeza que a maioria dos vereadores vai assinar junto comigo. É com relação a realização 

de um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Trânsito e de Comunicação Social para 

que juntos desenvolvam a campanha de conscientização em respeito as leis e sinalizações 

de trânsito no âmbito municipal, tendo em vista o enorme número de acidentes registrados 

em nossas vias. Essa campanha orientaria os pedestres e motoristas, uma vez que tem sido 

muito comum em nossa cidade acidentes provocados pelo desrespeito dessas regras. Não 

culpo o município. A culpa é de todos nós. Peço aos setores competentes, assim como 

também para todos os vereadores, para que alguma medida preventiva seja tomada. Outro 

assunto é que gostaria de parabenizar todos os funcionários públicos e reiterar a minha 

felicidade em ter participado por 36 anos dessa classe. Sinto muito o que está acontecendo 

sobre a questão da falta abonada. Quando o regime CLT foi passado para o regime 

estatutário, uma das coisas que o pessoal mais ficou feliz está relacionada a falta abonada. 

Hoje vejo que a Daniela do RH vem criando obstáculos para que isso não aconteça. Poxa 

vida, já tiraram o pão do trabalhador e alguns setores da Saúde não possuem uniformes 

adequados para disponibilizar aos seus funcionários. Estão tirando toda a dignidade do 

trabalhador. Muitas pessoas fazem a mesma tarefa no dia a dia, mas acabam ganhando 

menos. O Luan ficou de analisar a situação. É uma vergonha querer tirar a falta abonada 

dos trabalhadores. Vamos rever essa situação. Segundo a Daniela, para tirar uma falta 

abonada é necessário a apresentação de um atestado médico. Quando alguma pessoa leva 

atestado médico, acredito que não precisa tirar falta abonada. Está errada essa situação. 

Outro assunto está relacionado as contas do Paganini. Ele foi condenado a risco de perder o 

cargo público por irregularidades nas contratações de pessoal nos anos entre 2013 e 2016. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Boa noite a todos. Queria parabenizar o meu amigo André Siqueira pelo enorme trabalho 



realizado nessa campanha. O mundo dá voltas. Depois de ter sido expulso de alguns 

partidos, além de levar tiros de amigos pelas costas e gastar dinheiro com advogado, tudo 

está caminhando em seus conformes. Hoje estamos carregando uma enorme banana e muita 

gente deve engolir sem açúcar. Vamos seguindo em frente. Quero dizer que estou muito 

feliz com os fatos ocorridos na última eleição. Espero que o povo apoie o nosso novo 

presidente e que dê valores reais a essa situação. Juntos vamos começar a mudar alguma 

coisa. Vale lembrar que será necessário muito tempo para consertarmos o que está errado. 

Parabéns a todos que trabalharam junto aos seus partidos e candidatos. Em relação aos 

acidentes de motos, por incrível que pareça achei que estava ficando louco. Naquele jornal 

da manhã saiu uma reportagem dizendo que 60 mil mortes por dia ocorrem devido a 

acidentes em nosso país. Ocorrem cerca de 3 mil mortes por dia em nosso país. As 

consequências são enormes. Não adianta falar que é somente o motoqueiro ou o motorista. 

É uma barbaridade. No último caso de acidente o motorista bateu e acabou dormindo no 

chão. Depois que acontece não tem o que dizer. Vou assinar com muito prazer o seu 

requerimento. Peço para que todos os vereadores também assinem a matéria. Há 15 dias 

atrás fui pego de surpresa quando ouvi o Paganini se dirigindo a minha pessoa através da 

Rádio Clube. Ele disse que por motivos políticos eu tinha sangue nos olhos. Isso me 

entristeceu muito. Pude ver tudo o que aconteceu anteriormente com meu irmão. Houve 

perseguição política e tudo mais. Somente queria deixar um recado para o Paganini. Ele 

sabe que não tenho nada contra sua pessoa. Ele sabe que está com as contas rejeitadas e 

como irmão do ex-prefeito posso dizer que é o ano da debandada. O Paganini deve se 

preparar porque será necessária uma assessoria muito forte. Não sou eu que tenho sangue 

nos olhos. O Sérgio Forquezatto, juiz de Itapira, foi quem deu a sentença. Ele está irregular 

e contratou pessoas indevidamente. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Queria saudar a todos na presença do 

grande amigo José Maria Rostirolla. Ouvi as palavras do Mino. Sabe quantos milhões o 

futuro presidente vai devolver para o Hospital que o salvou? O povo o elegeu. É isso que o 

nosso país precisa. Ele gastou muito pouco. Estão dizendo que vão diminuir os Ministérios 

e tudo mais. A Câmara mais enxuta em nossa região é a nossa. Caso ele der uma limpada, 

acredito que vai sobrar muito dinheiro. Ele é muito simples e está trabalhando junto com o 

Moro. Ele disse que vai diminuir todos os Ministérios. O concurso público é bom pela 

estabilidade. Acho que precisamos dar uma chacoalhada mesmo. É um nome novo. 

Tentaram até matar o candidato a presidência. Peço desculpas se tiver algum petista nesta 

Casa, mas digo que esse partido roubou muito dinheiro. A população foi muito prejudicada. 

Quanto aos problemas relacionados ao trânsito, é uma situação complicada. Os jovens não 

estão respeitando a sinalização. Os jovens estão envolvidos na maior parte dos acidentes. 

Acho que o Brasil tem jeito. A população deve colaborar. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a 

todos. Em nome de todos os funcionários públicos gostaria de agradecer a presença de 

todos. Também gostaria de deixar registrado os meus parabéns a todos os servidores 

públicos, pois no domingo foi comemorado o nosso dia. Sou servidora pública e deixo 

meus parabéns para toda classe. Somos responsáveis em servir a população, sempre dando 

o nosso melhor. Queria deixar registrado que hoje no período da tarde estive representando 

este Poder Legislativo no UBS da Vila Ilze. Ocorreu o encerramento da Campanha Outubro 



Rosa. É uma campanha que se estende para todo o ano. Foi muito emocionante e 

gratificante essa situação. Estive na Fatec de Mogi Mirim representando a Educação. A 

Secretaria de Ensino administra 13 municípios da região. Estivemos discutindo sobre a 

nova Base Nacional Comum Curricular. Caso o aluno de São Paulo for morar em Minas 

Gerais, ele terá o mesmo conteúdo desenvolvido. Isso é muito importante. A Educação é o 

ponto chave de nosso país. Li os jornais e constatei muitas notícias tristes relacionadas ao 

nosso trânsito. É um trabalho contínuo. Não adianta ter projeto de lei ou indicações. A 

população deve ser conscientizada. Todos devem respeitar a sinalização. Infelizmente 

ocorreram várias mortes. É um absurdo. O que mais mata não é o câncer, mas sim o trânsito 

brasileiro. É uma situação grave. Vamos colocar a mão na massa. Venho pedir a todos os 

vereadores para que arregacem as mangas e saiam para as ruas. Vamos conscientizar a 

população. É um trabalho contínuo e muito árduo. Os pais e mães devem dar exemplos aos 

seus filhos. A orientação é muito importante. Outro assunto seria que gostaria de deixar um 

recado para a minha colega Beth. Quero dizer que a colega Beth vem usando essa tribuna 

há um bom tempo para tecer críticas a minha pessoa. Poderia falar muitas coisas, colega, 

mas não vou descer no seu nível. Somete quero dizer que a senhora foi eleita para trabalhar 

para o povo. Menos críticas e mais trabalho. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

dia do servidor público, mas também gostaria de deixar registrado, de forma muito crítica, 

quando se fala dos servidores municipais, acredito que devemos levantar uma questão que 

tem surgido novamente nessa administração e pela mesma pessoa. Seria em relação a 

senhora Daniela que é diretora do RH da Prefeitura. O que essa moça tem feito para os 

servidores municipais de Itapira não tem cabimento. Ela tem pisado nos servidores 

municipais. A única pessoa que ela agrada é a Estercita Rogatto. O que ela tem feito para os 

servidores municipais merece um repúdio para não dizer outras palavras. Ela está 

interferindo diretamente na funcionalidade do serviço da Prefeitura de Itapira. Ela está 

ferindo diretamente o Estatuto dos Servidores Públicos de Itapira. Ela está exorbitando a 

função dela. Por que falo isso? Vou citar um exemplo: Uma pessoa da enfermagem do 

Hospital, quando vai tirar uma falta abonada, pede para a chefia competente. Sempre foi 

assim. Nós discutimos aqui na Câmara esse assunto. O que está acontecendo na prática? A 

pessoa pede abonada para a pessoa de chefia superior e o que essa moça tem feito? Tem 

indeferido as abonadas do modo dela. Essa pessoa que pediu abonada acaba levando falta, 

senhor presidente. Essa moça não tem noção sobre o que ela está fazendo para com os 

servidores públicos. Muitas pessoas estão ficando doentes quando tiram falta abonada. 

Quem é vereador e servidor? Venha a esta tribuna para defender o Paganini. Falem isso na 

cara dos servidores. A votação do Paganini está caindo. Uma parcela, senhor presidente, é 

por causa dessa moça. Perguntem para todos os servidores públicos de Itapira, desde o 

cargo de diretoria até quem limpa o chão do SAAE. Todo mundo tem pavor dessa moça 

para não dizer outras palavras. Essa é a representante do Paganini no RH da Prefeitura. Não 

é justo para quem toca o piano conforma a professora Marisol falou. O servidor que acorda 

cedo e atende no SAAE, no Hospital, na Educação, dentre outros setores, não merece essa 

situação. Por que o prefeito não fala em público o que está acontecendo na prática? Isso é 

vexatório. Sou servidor público e represento os outros 2.500 servidores. Chega, pessoal. É 

uma vergonha. Ela está interferindo. O próprio Estatuto é muito claro. “O pedido de abono 



deverá ser feito em requerimento escrito ao chefe imediato do funcionário, que decidirá de 

plano.” Ela está cometendo um ato administrativo irregular. Tem que abrir um processo 

administrativo contra ela. Queria que os dez vereadores, principalmente quem é servidor, 

assinassem porque ela não pode passar por cima do Estatuto dos Servidores. Isso é uma 

vergonha. A pessoa deve pedir para ela. Ela está perseguindo pessoas. Ela está humilhando 

as pessoas que, sequer, sabem escrever o nome corretamente. O que essa moça pensa que 

é? Acima dela estão todos os funcionários da Prefeitura nas mesmas condições que ela. Ou 

o prefeito toma uma medida ou os servidores vão continuar à margem dessa administração. 

Essa moça é uma salafrária. 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 37ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 23 de Outubro de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 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 aos Projetos de Lei. 2º) Projeto de 

Lei nº. 0059/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Município a oferecer serviços públicos 

municipais nos condomínios constituídos por unidades imobiliárias de interesse social. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 

0060/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2.019. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0061/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Altera os Anexos I, II, III, IV e o de Prioridades 

e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0062/2018.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 

o "Anexo de Prioridades e Indicadores", "Anexo de Programas, Metas e Ações" e o "Anexo 

de Prioridades e Metas" da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos à Emenda. 6º) Emenda Aditiva de nº. 0002/2018 ao Projeto de Lei 

nº 57/2018.- Acrescenta-se incisos XII, XIII, XIV, XV e XVI ao Artigo 1º.. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER 

nº. 109/2018.- Ao Projeto de Lei nº 58/2018. RELATOR: Professora Marisol.- As 

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

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



que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 58/2018, de 

autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Denomina "Sala" no Hospital 

Municipal", são pelo parecer favorável, eis que inexiste óbice de natureza constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, 

pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo, através desta propositura 

pretende prestar a Sra. Vanda da Silveira Moraes, perpetuando seu honrado nome na Sala 

nas dependências do Hospital Municipal que abrigará o MAMÓGRAFO, que foi uma 

conquista de todos os itapirenses. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis 

Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00412/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Reginaldo Faraco, mais conhecido como 

Nardo. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00413/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Liberata Cruz Bazzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00414/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edgar Aparecido 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00415/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Ademir Jacinto da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00416/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Palmira Aparecida 

Pires Domingues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00417/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Donizete Elias Borges. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00418/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Francisco José Mari, mais conhecido como Chico Mari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00419/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fernando Henrique de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00420/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Dirce Barbosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00421/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcelo Aparecido 

Luciano Lopes de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00422/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orestio Balbino Lopes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem 

Nathan Eduardo Francisco Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00424/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Furtuoso . Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 21º) Requerimento nº. 00420/2018.- Voto de Congratulação 

com o Deputado Federal Ricardo Izzar (PP), reeleito para o mandato com expressiva 

votação. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00421/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00422/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Diva Gagliardi de Menezes, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento 

nº. 00423/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Ignez Aparecida Serra Sequeira, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

25º) Requerimento nº. 00424/2018.- Voto de Congratulação com o Deputado Estadual Dr. 

José Antônio Barros Munhoz, pelo transcurso de seu 74º aniversário de nascimento 

celebrado dia 26 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00425/2018.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Mary Latuf, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 



celebrado dia 27 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00426/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 28 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Requerimento 

nº. 00427/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Odilon Pereira, pelo transcurso de seu 

79º aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Requerimento 

nº. 00428/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Helena Gonzales Ferro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

30º) Requerimento nº. 00429/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. João Doria 

(PSDB), eleito Governador do estado de São Paulo com expressiva votação. Autoria. 

Bancada Oposição. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

31º) Requerimento nº. 00430/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Jair Messias 

Bolsonaro (PSL), eleito Presidente do Brasil com expressiva votação. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Mino Nicolai. Beth Manoel. César Augusto da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00431/2018.- 

Voto de Congratulação com o jornalista e músico itapirense Rodrigo Souza, pelo brilhante 

destaque e sucesso da sua música "My Dream", na plataforma digital Palco MP3. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar um forte abraço e um justo reconhecimento pelo 

trabalho e pela competência na parte musical. Poucos sabem desempenhar o que você sabe. 

Parabéns pela sabedoria e pelo brilhante reconhecimento diante de seu trabalho. Obrigado.” 

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

parabenizá-lo novamente, Rodrigo. Você sabe que já caminhamos juntos nesta Casa. 

Desejo muito sucesso. Que as coisas continuem dando certo para você. Parabéns.” A 

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

Rodrigo. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nesta Casa. Deixo minhas 

homenagens pelo sucesso alcançado. Esse sucesso é reconhecido por esta Casa em virtude 

de seu trabalho. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de parabenizá-lo. 

Que Deus abençoe seu caminho. Muito sucesso.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também deixo minhas homenagens a você. 

Continue nessa trajetória. Parabéns por se destacar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Também quero parabenizá-lo. 

Quando vi a notícia acabei ficando muito feliz. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigada.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Em nome da Casa e de todos os funcionários posso 



dizer que todos gostam muito de você. Parabéns pelo profissionalismo e dedicação. Que 

Deus ilumine seu caminho. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00432/2018.- Voto de 

Congratulação com o 1º Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira, pela cerimônia 

de formatura, realizada no último dia 21 de outubro. Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, 

pela ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00310/2018.- Sugere instalação de dois postes de iluminação pública na Rua 

Elias Moisés, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 00311/2018.- Sugere 

execução de limpeza em área verde localizada entre as ruas José Palomo e João Palomo, no 

bairro Della Rocha. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00312/2018.- Sugere destinar o antigo 

prédio da Emei "Irmã Maria das Mercês" ao Fundo Municipal de Solidariedade. Autoria. 

Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

37º) Indicação nº. 00313/2018.- Sugere execução de recapeamento asfáltico na Rua Allan 

Kardec, na Vila Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 00314/2018.- Sugere 

instalação de iluminação pública nas rotatórias localizadas entre a Rua Soares e Av. 

Liberdade, e entre a Av. Liberdade e Rua José de Alencar, no Jardim Soares. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) 

Indicação nº. 00315/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para desenvolver campanha de 

conscientização e segurança no trânsito. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 00316/2018.- Sugere a 

sinalização de trânsito na rotatória existente entre as avenidas Henriqueta Soares e Ari 

Wilson Cremasco, antigo distrito policial. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) Indicação nº. 00317/2018.- Sugere 

execução de recapeamento asfáltico e sinalização de trânsito na Rua Pernambuco, na Vila 

Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 42º) Indicação nº. 00318/2018.- Sugere execução de poda 

de árvores na Praça da Felicidade, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

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

00319/2018.- Sugere a troca de lâmpadas na pontes localizadas nas ruas Embaixador Pedro 



de Toledo e Silvio Galizoni. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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: 44º) Telefônica: Assunto: 

Requerimento nº 156/2018 de 15/05/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

45º) FMAP Itapira: Prestação de Contas das Parcelas pagas e contribuições patronais. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício 

SG-DAO nº 399/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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 primeira discussão o Projeto de Lei nº 0058/2018.- Denomina "Sala" no 

Hospital Municipal de Itapira. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Mais uma vez boa noite a todos. Senhor 

presidente, qual de nós vereadores não conhece a Vanda da Silveira Moraes Soriani? É uma 

pessoa que dispensa qualquer comentário e a biografia que fora lida na sessão anterior 

demonstra não somente aquilo que ela vem sendo ao longo de todos os anos, mas 

principalmente o que ela tem desempenhado em nosso município através de ações 

exemplares. Sinto-me muito bem em dizer que ela foi a fundadora da Associação Pétalas de 

Rosa. Ela tomou a iniciativa, desde o início, de formar uma comissão de mulheres 

responsáveis em fazer o bem ao próximo. Ano a ano esse trabalho vem crescendo, tendo 

inúmeros adeptos em nossa cidade. Estive presente na caminhada Outubro Rosa e posso 

dizer que foi um importante trabalho. Marcaram presença várias autoridades. Nada mais 

justo esse reconhecimento direcionado para as pessoas que fazem o bem sem pedir nada em 

troca. Essa é a Vanda. Hoje mesmo ela postou nas redes sociais um pedido de colaboração 

para ajudar uma família com necessidades. Muitas pessoas já se prontificaram em 

disponibilizar sua colaboração. O que o Dirceu falou no Pequeno Expediente é uma coisa 

que deve ser muito bem pensada e interpretada. As palavras dele foram no cerne da 

questão. O que está faltando na sociedade não são deputados ou políticos, mas sim a 

conscientização das pessoas. Um reconhecimento em vida direcionado para as pessoas que 

ajudam o próximo não tem preço. É uma honraria aos serviços prestados. Tive o cuidado de 

conversar com cada pessoa da Associação sobre o que achava dessa propositura. Diante da 

resposta positiva, de imediato apresentamos essa matéria. O próprio prefeito Paganini 

deixou bem claro que uma das pessoas que mais ajudaram e prestaram auxilio enquanto a 

Dona Sônia estava enferma foi a Vanda. O prefeito não teceu outros nomes, mas 

certamente outras pessoas também deram a sua contribuição. Tenho certeza que ele vai 

aprovar esse projeto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Primeiramente gostaria de parabenizar a Vanda. Realmente é um nome fantástico. A Vanda 

tornou-se um ícone em nossa cidade. Ela levantou uma bandeira muito importante. Quando 

se fala em luta feminina contra o câncer, acredito que todos, de imediato, já se lembram da 

Vanda. Portanto, doutor, homenagear em vida é muito importante e meritório. Parabéns 



pela elaboração do projeto. Obrigado... Continuando o orador: Acato as palavras de vossa 

excelência sem tirar nenhuma vírgula. Parabéns e que Deus abençoe, Vanda. Obrigado.” 

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

em primeira votação o Projeto de Lei nº 58/2018. Aprovado em primeira votação por 

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

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

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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 58/2018. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Perdi meu pai com 4 anos de idade. Minha mãe sempre foi 

uma guerreira. A Vanda é a mãe de nossa cidade. Deixo meus parabéns a ela. O trabalho 

que você faz é muito importante. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Antes de mais nada deixo meus parabéns ao Rafael pela 

iniciativa. Imaginem uma pessoa acordando no outro dia cedo e vendo o resultado do 

exame médico sabendo que poderá enfrentar uma situação muito difícil. Somente em saber 

que esse grupo existe, acredito que muitas pessoas tem mais coragem de enfrentar a doença. 

É um trabalho muito importante. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Obrigado.” A 

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

parabenizo o vereador Rafael por indicar esse nome tão importante para a nossa cidade. É 

um trabalho grandioso em prol das pessoas acometidas pela doença. Que Deus ilumine o 

caminho de todos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Também gostaria de parabenizar o vereador pela 

indicação. É um nome mais do que justo. Fiquei muito feliz em encontrá-la na UBS da Vila 

Ilze. Foi muito emocionante poder ver de perto o trabalho dessas guerreiras. Parabéns e que 

Deus abençoe a todos. Sinto-me muito honrada em poder assinar essa matéria. Obrigada.” 

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

“Também deixo meus parabéns para o vereador Rafael pela indicação do nome da Vanda. 

É uma pessoa que merece muito essa homenagem em vida. Esse tipo de trabalho é 

realizado há muito tempo em nossa cidade. Também fiquei muito feliz em vê-la no PPA na 

Vila Ilze. Parabéns e que você continue realizando esse lindo trabalho.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) 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 30 de 

Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) 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. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Esse casal é maravilhoso. Senhor 

Plácido e Dona Áurea. São 50 anos de união. Deus seja louvado. É um casal apaixonado. 



Sempre os encontrava na sauna da Recreativa. Percebíamos a conversa da Dona Áurea 

sobre o amor que ela sente em relação ao Sr. Plácido. Sempre achei linda essa situação. 

Devemos fazer as homenagens quando a pessoa está viva. Parabéns e que Deus abençoe 

essa união. Sinto-me muito honrada em ter a amizade desse casal. Vocês têm lindos filhos e 

netos. Pessoas positivas transbordam alegrias. É muito gostoso ser contagiada com coisas 

boas. Quero deixar registrado nesta Casa de Leis essa simples homenagem. Cinquenta anos 

de união não são 50 dias. Tiro o chapéu para vocês. Que vocês sirvam de exemplo para 

muitos casais dessa cidade. Obrigada.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 406/2018. 

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

ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar o casal pela união. Tive a 

oportunidade de marcar presença na missa de ação de graças da família. Foi muito bonito. 

Que Deus dê vida longa a vocês. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Os mais singelos cumprimentos ao casal. Que Deus 

continue a abençoar o casal e a família. É uma simples homenagem que ficará registrada 

nos anais desta Casa. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Deixo meus parabéns ao casal. O Plácido é meu companheiro de pescaria no 

Mato Grosso. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Parabéns.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também deixo meus parabéns ao 

casal. É uma vida um do lado do outro. Recebam essa simples homenagem. Obrigado.” A 

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

ao casal. Resta desejar a vocês muita saúde e paz. Que Abençoe vocês. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Queria parabenizá-los por 

essa linda união. O Plácido é um grande pescador. Que Deus ilumine vocês. Parabéns.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência de forma muito carinhosa 

também deixa os parabéns ao casal. Que Deus ilumine o caminho de vocês. É uma raridade 

ver uma situação dessas nos dias atuais. Vocês são exemplos do significado da família. 

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

Caio", aos 30 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00432/2018.- Voto de Congratulação com o 1º 

Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira, pela cerimônia de formatura, realizada 

no último dia 21 de outubro. Autoria: Luan Rostirolla. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

30 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.  


