ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA (2017 à 2020), realizada em lº de Janeiro
de 2017, na sede do Poder Legislativo. No Ato cerimonial de abertura dos trabalhos, o
Assessor de Relações Públicas saúda todos os presentes e convida a Sra. ELISABETH
DONISETE MANOEL, a Vereadora mais votada, para presidir os trabalhos como
determina o Regimento Interno da Casa. Ato contínuo, a Presidente nomeia como 1ª
Secretária "ad hoc" a Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO. Inicialmente
procedeu-se a composição da Mesa, com os convites e as presenças das seguintes
autoridades: José Natalino Paganini, Prefeito Eleito; Sr. Firmino Sanches Filho, VicePrefeito Eleito; Sra. Maria de Jesus Manoel, mãe da Presidente da Casa Sra. Elisabeth
Donisete Manoel; Sr. Luis Fernando dos Santos, Reverendo da Igreja Presbiteriana de
Itapira. Após tomarem seus lugares, bem como todos os Senhores Vereadores ocuparem
suas respectivas cadeiras no Plenário, procedeu-se a chamada da Edilidade, constatando-se
presença unânime, a saber: ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO
SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL,
LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE
FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, RAFAEL
DONIZETE LOPES e TIAGO FONTOLAN BATISTA. A Sra. Presidente, sob a
proteção de Deus declara aberta a presente Sessão e solicita ao Vereador LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLLA para que, da tribuna, proceda a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Continuando os trabalhos, a Presidenta solicita para que todos fiquem em pé para
a execução do Hino Nacional Brasileiro. Isto feito, a Sra. Presidente esclarece que neste
momento procederá ao ATO DE COMPROMISSO REGIMENTAL, uma vez que já
constatou, na conformidade legal, a entrega de todos os documentos exigidos dos Senhores
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicita para que todos
os Vereadores eleitos fiquem em pé, com as mãos direita estendidas, e em voz alta e em
uníssono repitam o seguinte Termo de Compromisso: "PROMETO EXERCER COM
DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E
PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Após este ato, a Sra. Presidente
declara empossados os Vereadores que irão compor a 17ª Legislatura compreendida de
2017 a 2020. (Aplausos) A seguir, presentes os Senhores Prefeito e Vice - Prefeito
Municipal, respectivamente, Sr. José Natalino Paganini e Sr. Firmino Sanches Filho, por
solicitação da Presidência, prestam o Compromisso Regimental, procedendo da mesma
forma e nos mesmos termos proferidos pelos Senhores Vereadores. (Aplausos) Concluído
este ato, a Sra. Presidente declara empossados o Prefeito Municipal e Vice-Prefeito
Municipal, Srs. José Natalino Paganini e Firmino Sanches Filho, respectivamente, que terão
seus mandatos para o período de 2017 a 2020. (Aplausos) A seguir, a Sra. Presidente
providencia, através da Secretaria, o Livro de "Termo de Compromisso" para colher a
assinatura de todos eleitos e empossados, começando pelo Prefeito, Vice - Prefeito, e
depois os Srs. Vereadores. Em seguida, a Sra. Presidente informa que recebeu as
declarações de bens, direitos e obrigações do Sr. Prefeito, do Vice-Prefeito e de todos os
Srs. Vereadores que tomaram posse nesta data. Informa, ainda, que de acordo com a Lei
Federal nº 8.730 de 10 de Novembro 1993, as referidas declarações estão arquivadas na
Secretaria da Casa. A seguir, a Sra. Presidente abre espaço para que cada representante dos

partidos na Casa possa fazer uso da palavra. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr.
ANTONIO MARANGONI NETO: “Bom dia a todos. Feliz ano novo a todos. Muito
obrigado aos meus eleitores por me darem essa oportunidade. Vou mostrar pra todos que
vou fazer um bom trabalho. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Bom dia a todos. Gostaria de saudar a presidente
da Mesa Diretora de hoje, Sra. Beth Manoel. Nesse dia 1º de janeiro inicia-se um novo ano
legislativo. É muito importante esse dia. Estou muito feliz em poder estar nesta Casa
novamente para poder representar a população com dignidade e respeito. Vou fazer aquilo
que for melhor para a nossa cidade. Queria saudar o amigo Toy Fonseca, assim como os
pais de nosso prefeito. Muito obrigado aos meus eleitores. Faço uma homenagem póstuma
ao nosso querido e saudoso professor Orlando Dini. Ele também ocupou a cadeira de VicePrefeito dessa cidade. Sem sombras de dúvidas ele deixou um trabalho glorioso em nossa
cidade. Parabéns a todos. Feliz ano novo. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Bom dia a todos. Feliz ano
novo a todos vocês. Vou continuar lutando durante esses quatro anos junto a população. É
uma forma de melhorarmos nossa cidade. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Bom dia a todos. Em
nome da presidenta desta Casa, Sra. Beth Manoel, gostaria de saudar todos os eleitos.
Saúdo nosso prefeito e vice-prefeito desta cidade. Hoje se inicia um novo período eleitoral,
ou seja, um novo compromisso para com Itapira. Apesar de minha juventude em possuir
apenas 24 anos, o povo me deu a oportunidade de representá-lo. Tenho certeza que vamos
fazer isso com muita dedicação, muita coragem e muita união pra com a população.
Sabemos que nosso país passa por momentos críticos na política, mas tenho a certeza, a
coragem e a vontade de fazer isso mudar. Tenho vontade de encarar os desafios de frente,
abraçar nossa população, ouvi-los e fazer o melhor por Itapira. Minha jornada começou em
2007 quando ingressei no Interact Club de Itapira. A partir daí começamos um trabalho
social e a vontade de ajudar o povo. A partir daí vários desafios foram enfrentados. Fui
tesoureiro do Lar Gracinda e hoje sou presidente do mesmo. Com 24 anos enfrento o meu
maior desafio, ou seja, ouvir e cuidar de praticamente 70 mil habitantes. Tenham a certeza
que falo por vocês. Faremos um trabalho de total compromisso para com a cidade.
Aproveito também para pedir a todos os vereadores a união em prol por Itapira. Vamos
fazer o bem por Itapira. Nossa cidade merece. Nasci aqui e vou viver por aqui o resto de
minha vida. Quero mencionar e agradecer, além de meus 831 votos, minha família. Minha
família é meus pilares de base. Agradeço meu pai José e minha mãe Luciana. Agradeço
também minha namorada Amanda. Vocês fizeram total diferença para eu chegar aqui. Faço
um discurso totalmente do bem. Podem confiar em meu trabalho e podem me cobrar. O
Luan está à disposição de Itapira. Feliz ano novo. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso
da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Bom dia a todos. Feliz ano
novo. Quero saudar a todos em nome de nossa presidente. Quero também, em nome de
minha filha Ingra, saudar todas as mulheres de minha família e as mulheres de Itapira. Com
certeza retorno a esta Casa depois de ter sido suplente. É uma alegria enorme. Gosto muito
de estar aqui. Tenho uma enorme veia política. Já tive a oportunidade de estar aqui. Tenho
certeza que vou colaborar muito para com a população. Tenho um agradecimento muito
especial ao meu amigo, companheiro e irmão André Siqueira. É companheiro de partido

que luta em prol a população. Com certeza ele assumirá minha vaga durante algumas
sessões. A nossa diferença de votos foi de apenas 14 votos. Foi uma enorme luta até chegar
aqui. Infelizmente a nossa coligação somente fez um vereador. Sem sombras de dúvidas,
acredito que sem o trabalho dele não poderia estar aqui. Agradeço a todos que participaram
da coligação De Volta aos Trilhos. Foi uma enorme luta. Gostaria de dizer o seguinte: Pelo
anseio da população brasileira, por tudo o que estamos passando na política nacional,
gostaria de me dirigir ao senhor prefeito Paganini. É uma pessoa que considero muito e que
conheço há muito tempo. O mestre Paganini foi quem nos ajudou a começar a gincana nos
idos dos anos 80. Existe uma diferença monstruosa entre inimigo político e adversário
político. Hoje é um momento muito bom e especial para que eu possa dizer que o Paganini
não terá 4 inimigos. Ele terá 4 pessoas talvez com ideologias e pensamentos diferentes do
grupo do prefeito. Tendo respeito por nossa parte e do grupo do prefeito, acredito que o
único que será beneficiado é a população itapirense. O povo não aguenta mais essas
‘briguinhas’ políticas. Não quero entrar em detalhes. Às vezes uma pessoa falando mil
vezes uma mentira, ela se torna verdade. Temos exemplos em Itapira. Não quero entrar em
nenhuma discussão política. Estamos na hora de mudar. Com certeza os atos e as atitudes
políticas devem mudar. Caso contrário, acredito que ficaremos com o pé na lama, patinando
e disputando qual grupo pode mais. Não é isso. Devemos nos unir para que o povo ande
conosco e confie em nós. Atualmente político faz parte de uma classe totalmente
desmerecedora de crédito. Quero que Itapira seja um quintal de uma casa que será varrido
de baixo para cima. Sou irmão do prefeito Toninho Bellini e fui presidente desta Casa. Sei
o quanto é duro o fardo que o prefeito Paganini deve carregar. Mil coisas boas, as pessoas
não aplaudem, mas apenas uma coisa errada, as pessoas sacrificam. Se depender de nosso
companheirismo, da compreensão de todos e tudo mais, Itapira somente tem a ganhar.
Desse modo, o prefeito não será perseguido e massacrado. Agradeço a todos que votaram
em mim. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL
DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Vossa excelência presidenta Beth Manoel.
Autoridades presentes, colegas vereadores, funcionários desta Casa, imprensa falada e
escrita, internautas e a todos os presentes. Bom dia. Hoje é um dia muito especial e quero
compartilhar com vocês toda a minha alegria. Hoje estou tomando posse como vereadora
pelo PSD, coligação Itapira De Volta aos Trilhos, no pleito de 02 de Outubro de 2016 com
honrosos 614 votos. Tenho alguns agradecimentos a fazer. Primeiro: Agradeço a Deus por
ter me dado saúde e disposição para enfrentar uma campanha eleitoral que, queiram ou não,
é bastante desgastante, pois como disse o empresário americano Scooter Braun nada que é
realmente importante vem fácil e como diz o evangelho em Romanos, capítulo 8, versículo
28: “Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” Agradeço o apoio e o
comprometimento de meu esposo Nilson César e também de meus filhos Nilsol Matheus e
Mirassol Garcia. Agradeço também a minha mãe Maria Alice, minha avó Lala, minhas
irmãs Rita de Cassia e Fernanda Garcia, meu irmão Nê, meu cunhado José Ernane, meus
grandes amigos, Galego, Ademir de Lima, José João, Décio Cordeiro, Jari Alves, Luis
Alves, Imaculada, Chico do Itabahia, Oswaldo Custódio, Zé Pelota e Dona Rosa, Dona
Ercília, Cristina Gomes, minha futura nora Fernanda Almeida, a Dra. Maíra e, em nome de
Benedita Campanini, todas as professoras. Agradeço também todos de minha coligação que

com os seus votos me ajudaram a ser eleita e, claro, todos os 614 votos. Agradeço as
pessoas queridas de meu círculo social onde juntamente comigo traçamos metas e
alcançamos a grande vitória. Faço também uma ressalva àqueles que sempre torceram pela
minha vitória e sempre me apoiaram, mas não estiveram presentes nesta campanha. São
eles: Meu pai Antonio Benedicto Garcia, meus cunhados Srs. Sebastião Raposo e José Neto
e os grandes amigos Dona Maria do Carmo e Vanderlei Domingues. Minha campanha teve
alguns pilares que a nortearam. Primeiro: A educação. Saí como representante da
Educação, setor esse que conheço muito bem, pois passo de 10 a 12 horas dentro de uma
escola. Segundo o Filósofo Immanuel Kant o ser humano é aquilo que a educação faz dele.
Sendo assim, ouvirei todas as reivindicações desse setor, buscando sempre melhorias.
Segundo: Venho representar a mulher. Por diversas vezes ouvi que a política é muito difícil
para as mulheres. Não acreditei nesse tipo de opinião, pois as mulheres são capazes de
exercer qualquer carreira que desejarem. Basta manter o foco e acreditar em seu potencial.
Penso que podemos incentivar mais mulheres a participar da vida política de nosso
município, pois somos mães, filhas, professoras, enfim, somos todas as profissões dentro de
uma casa. Por que não ser uma vereadora também? Nesses 4 anos farei de tudo para trazer
mais mulheres para a vida política. Tenho certeza que com fé, ousadia e determinação serei
uma vereadora atuante. Também quero ser ativa em outras áreas porque recebi votos de
todos os seguimentos do funcionalismo e também de todos em geral que sempre
acreditaram em mim em todos os pleitos que disputei. Vou fazer por merecer os votos que
recebi, honrando os compromissos que assumi diante de meus eleitores. Ficarei 4 anos na
vereança, pois fui eleita para ser vereadora e não decepcionarei as pessoas que acreditaram
em mim. Segundo o grande defensor de direitos iguais aos homens e mulheres, Sr. George
Bernard Shaw, não há progresso sem mudança. Portanto, farei a diferença e quero fazer um
agradecimento especial ao Toninho Bellini, pois com seu carisma me ajudou muito. Que
Deus nos abençoe. Faça chuva ou faça sol, vereadora professora Marisol. Obrigada.”
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nosso prefeito eleito José Natalino
Paganini. Queria cumprimentar cada colega vereador. Público presente e autoridades.
Muito bom dia. Em nome de todas as mulheres queria cumprimentar a minha mulher
Susana. É uma pessoa muito importante em minha vida, pois sempre me apoiou em minha
caminhada política. Jamais estaria nesta Casa sem o apoio dela. Realmente vivemos em um
momento difícil do país. As palavras de nosso companheiro Mino Nicolai realmente trazem
esperança a esta Casa. Quando o mesmo diz que não teremos 4 inimigos ferrenhos e sim
apenas adversários, tenho certeza que essa Casa de Leis crescerá e apenas o povo usufruirá
o que esta Casa pode conduzir. Sei que não existirão diferenças de ordem pessoal, muito
menos problemas de ordem política barrarão situações que são boas ao povo. Tenho certeza
que cada companheiro desta Casa exercerá, da melhor forma possível, o seu mandato. De
uma forma pessoal, pretendo exercê-lo para bem da população. Espero que possamos levar
os princípios e os pilares da vida, a igualdade, a fraternidade e a liberdade de expressão de
todos. Desejo que essa Câmara possa ser simplesmente serventia ao povo Itapirense. Desejo
a todos um feliz ano novo. Que todos nós possamos trabalhar para o povo de Itapira. Que
nossa cidade tenha 4 anos iluminados por Deus. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Bom dia presidente Beth

Manoel. Em nome de vossa excelência saúdo toda Mesa citada pelo protocolo. Saúdo os
funcionários da Casa em nome do Chicão. Mais 4 anos de trabalho e respeito juntos.
Certamente muitos puxões de orelha e muitas conversas. Muito obrigado pelos 4 anos de
aprendizado junto a vocês. Continuaremos juntos por mais 4 anos se Deus quiser. Em nome
de minha esposa Roberta saúdo a todos os presentes. O momento, quando se fala que é
político... O que o povo espera é que se fale menos e se faça mais. Esse é o anseio de toda
população Itapirense. Não nasci em Itapira, mas constituí minha família em Itapira. Estou
caminhando para meu 2º mandato em nome da população itapirense. Em nome do povo de
Itapira, sem citar nomes, pretendo manter meu trabalho nesta Casa de Leis. Pude, ao longo
de 4 anos, olhar na cara de cada funcionário público, de cada contribuinte itapirense e poder
falar aquilo que votei e aquilo que defendi nesta Casa. Não vou mudar uma vírgula de meus
discursos e, principalmente, de minhas ações dentro desta Casa. Em meu entendimento não
deveria ter, sequer, essa ‘cerquinha’ dividindo quem está para lá e quem está para cá. A
partir do momento que saímos nas ruas, nós também somos cidadãos. Pagamos impostos e
sofremos na pele todas as ingerências administrativas, desde a esfera federal, até a esfera
municipal. Dirijo, para terminar meu discurso, ao senhor prefeito Paganini, assim como
também ao vice-prefeito Firmino. Pretendo dar a minha contribuição como vereador em
prol dos benefícios da população. Não me tratem como inimigo pessoal ou inimigo político
porque estou sofrendo na pele penalidades em função do que não cometi. Espero que isso
seja feito da melhor possível. Conforme os vereadores Maurício e Mino Nicolai falaram
anteriormente, estamos aqui a mando do povo e é para o povo que devemos satisfações. O
meu muito obrigado e um feliz 2017 em cada lar dos itapirenses. Em nome do senhor
Arlindo Bellini, estendo meus sinceros votos de feliz ano novo a todos os itapirenses.
Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. TIAGO FONTOLAN
BATISTA: “Bom dia a todos. Queria cumprimentar os membros que compõem esta Mesa
Diretora, assim como o público presente. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes em
nome de meus familiares. Imprensa escrita e falada. Peço desculpas a todos vocês porque
sou um ‘chorão’ natural. Escrevi algumas palavras e peço licença para poder lê-las. Estou
aqui hoje humildemente diante da tarefa que temos pela frente grato pela confiança que o
povo itapirense depositou em mim e ciente do sacrifício suportado por todos que aqui
passaram. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram esse sonho possível. Minha
família e meus amigos não mediram esforços para que meu nome chegasse a cada casa, a
cada família e a cada coração itapirense. A caminhada não foi fácil e não será. Tenho plena
consciência de nossas responsabilidades e sei que juntos venceremos. O Tiago Fontolan
que sobe a esta tribuna na data de hoje é melhor do que ontem e um aprendiz do amanhã.
Graças à colaboração e os ensinamentos de todos vocês, que através de um sorriso, um
abraço ou críticas, me fazem ser uma pessoa melhor a cada dia. É este Tiago que entrego ao
povo itapirense, um aprendiz da vida sempre pronto a ajudar e disposto a enfrentar os
desafios que forem impostos. Feliz ano novo com muita saúde e paz. Obrigado.”
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vice-Prefeito Sr. FIRMINO SANCHES
FILHO: “Bom dia a todos. Beth Manoel, quero saudar a todos os presentes em nome de
nosso prefeito Paganini. Quero agradecer todos os itapirenses que estarão conosco durante
essa jornada de 4 anos. Pelas palavras ditas pelos vereadores, tenho certeza que esta Casa
constituirá leis em prol de nossa cidade. É isso que o povo espera e que nós também

esperamos. Itapira é uma cidade onde sempre pude citar alguns exemplos. Eles estão
gravados em meu coração. Itapira é uma cidade diferenciada. Todos terão orgulho de falar
que é itapirense. Com a ajuda de todos vocês, acredito que vamos fazer um ótimo trabalho.
É muito importante a presença do povo dentro de uma administração. Quero agradecer a
todos pelos votos depositados em nossa confiança. Quero também agradecer a minha
família pelo apoio disponibilizado. Agradeço meus filhos, minha esposa, minha neta, meus
irmãos e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Para mim é um momento ímpar. Esperei muito
por ele. A partir de hoje quero fazer meu trabalho com muita dedicação em prol a nossa
população. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Sr. JOSÉ
NATALINO PAGANINI: “Bom dia a todos. Inicialmente queria saudar a presidente desta
Casa, Sra. Beth Manoel, juntamente com sua mãe, Sra. Maria de Jesus. Queria
cumprimentar o nosso vice-prefeito e amigo Firmino. Queria saudar todos os vereadores,
assim como também o reverendo da Igreja Central, Sr. Luis Fernando. Nesse ano teremos
grandes comemorações. Podem contar com a Prefeitura. Quero saudar os vereadores
eleitos. Juntos, com toda certeza, faremos um grande trabalho. Queria saudar a minha filha
Juliana, assim como também o meu genro. É o melhor genro que já tive. Peço a permissão a
todos para tecer algumas palavras. Minha esposa pediu desculpa por não estar presente
devido a problemas de saúde. Queria agradecer a presença de meu papai, Sr. Benedito
Paganini, e de minha mamãe, Sra. Natalina Aparecida Soliani Paganini. Há mais ou menos
uns 50 anos atrás, nas proximidades da Rua Visconde de Cairú, nº 150, o senhor Benedito
Paganini me dizia: “Filho, você, apesar de ser introvertido, um moleque de poucas palavras,
mas você costurando bolas, como você está fazendo isso agora, vejo que você tem grandes
pretensões e ousadias. Você terá grandes cargos em nossa cidade. Você, através de
conquistas, vai chegar a cargos de responsabilidade em nossa cidade. Tudo pelo seu jeito de
ser. Você tem o dom de servir. É isso que você vai fazer no futuro.” Com esse dom
cheguei, por um período, até a presidência da APAE, do SEPIN, da Associação Comercial
de Itapira e Mestre de uma loja maçônica. Fui ungido, pela primeira vez, no cargo de
prefeito no ano de 2013. Voltando a esta Casa com muita responsabilidade, estou sendo
ungido pela 2ª vez como prefeito desta cidade. O povo itapirense me deu mais 4 anos. Vou
trabalhar em prol a população. Lembro-me que ele me disse que teria esses cargos de
responsabilidade. Senhor Benedito Paganini, o senhor me disse que eu conseguiria, mas
jamais poderia deixar de ser seu filho. Aquela pessoa simples e humilde que somente pensa
em trabalho e responsabilidade. Foi isso que ele me pediu ao lado de minha mãe. Posso
dizer que carrego isso comigo. Aconteça o que acontecer você sempre deve estar em paz
com sua consciência. Papai e mamãe, continuo sendo a mesma pessoa da Rua Visconde de
Cairú, nº 150, graças a tudo aquilo que vocês me ensinaram e ainda continuarão a ensinar.
Considero-me sempre um eterno aprendiz. Foram 4 anos difíceis. Aprendi muito. Vou
aprender mais ainda. Mostro a todos vocês com muito orgulho essa prestação de contas. Ela
é distribuída em 8 páginas. Tudo isso foi feito junto aos ensinamentos que obtive através de
meu pai e minha mãe. Quais foram esses ensinamentos? Respeito, responsabilidade e muito
trabalho. Agradeço o companheirismo e a união. Sempre olhei para o norte. Esse norte é o
melhor para a cidade de Itapira. Tenho muitos agradecimentos. Primeiramente agradeço a
Deus, pois sempre esteve ao meu lado. Quero agradecer por sempre estar ao meu lado nos
momentos bons e ruins durante a administração passada. Peço para que Deus continue me

iluminando. Agradeço o Deputado Barros Munhoz. É amigo de todas as horas. Muitas
conquistas foram concretizadas junto ao Deputado Barros Munhoz e junto ao nosso amigo
e itapirense Governador Geraldo Alckmin. Obrigado e que Deus abençoe a todos.”
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Reverendo Sr. LUIS FERNANDO DOS
SANTOS: “Bom dia a todos. Sra. Presidente desta sessão solene, Beth Manoel. Senhor
prefeito e vice-prefeito. Senhores vereadores. Público presente. Venho falar não somente
como pastor de uma igreja evangélica que há 143 anos está presente na cidade de Itapira, a
qual tenho a honra de ser um de seus pastores. Falo também como líder comunitário de um
segmento da sociedade civil que está estabelecida e organizada aqui em Itapira. A unção do
voto popular não é uma carta em branco para que os vereadores e o prefeito façam o que
bem entendem. Ao mesmo tempo o voto popular não é uma transmissão e uma
terceirização de poderes irresponsável por parte do povo. Se os vereadores tem a função de,
com probidade, impessoalidade e transparência, fiscalizar os atos do senhor prefeito e ao
mesmo tempo colaborar para que haja uma administração que traga paz, sustentabilidade,
alegria e desenvolvimento, é dever intransferível do povo de fiscalizar os senhores
vereadores. As manifestações não podem ser através de gravatas ou aquelas que tumultuam
simplesmente. Esse lugar é chamado de parlamento, onde se fala. Quando um fala, o outro
escuta. Depois de entendido o que o outro disse, o outro fala se achar conveniente. Esta é a
lei da civilidade que sustenta a democracia. Como pastor e como cristão é meu dever,
olhando para a carta dos romanos, uma citação que não foi feita corretamente... Por isso
não entendi o que eles queriam. A carta diz: “Toda autoridade procede de Deus. Não há
autoridade que dele não encontre fonte ou origem.” A palavra autoridade em grego
significa simplesmente fazer crescer. A nossa maior autoridade municipal é o prefeito. Ele
é o primeiro dos servos. Se ele não for o primeiro a dar o exemplo humilde de servir, posso
dizer que toda cadeia de autoridade depois não passa de qualquer outra coisa. Somos todos
convidados a servir. Como pastor evangelista presbiteriano e calvinista reformado, sigo o
que Paulo disse ao jovem Timóteo: “Quero que os homens levantem mãos santas, sem ira
ou animosidade. Intercedo e oro por todos os homens investidos de autoridade, quer os reis
ou governantes, quer o prefeito ou os vereadores, para que tenhamos tempos de paz e
prosperidade para vivermos piedosamente no senhor.” Do fundo de meu coração rogo a
Deus todas as melhores e mais preciosas bênçãos ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, a
todos os vereadores e, principalmente, aos munícipes de Itapira para que não abram mão da
sua responsabilidade, como primeiro e o mais importante órgão fiscalizador da
administração pública, para que tudo caminhe bem com ordem, decência e de baixo das
benções de Deus. A todos, em nome da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, de todos os
Cristãos e homens de boa vontade, um feliz e abençoado ano novo de 2017. Obrigado.”
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE
MANOEL: “Bom dia a todos. Tudo o que coloquei nesse papel veio de dentro de meu
coração. Minhas palavras iniciais são de agradecimento. A Deus em primeiro lugar que
ouviu minhas orações, de meus familiares, do pastor Luis Fernando, dos irmãos da Igreja
Presbiteriana e a todos meus eleitores que me concederam a graça de alcançar tão honrosa e
expressiva votação. Continuarei agora também como vereadora, como serva fiel nas mãos
do altíssimo, rogando que nesta nova e difícil fase de minha vida tudo aquilo que eu
eventualmente venha a realizar pela minha cidade, pelos itapirenses, seja apenas de tão

somente para a honra e glória de Deus. A minha amada mãe Dona Nina, as minhas filhas
Carol Stefanini e Laura Nicolai, ao meu irmão Cássio, minha cunhada Rita, ao Clodoaldo e
meus demais familiares, meu muito obrigado pelo apoio e incentivo ao longo de toda
caminhada. Mais uma vez, meus amigos, meu muito obrigada do fundo de meu coração.
Minha mais profunda gratidão aos colegas de trabalho e amigos da Prefeitura, em especial,
ao pessoal dos PPAs, do Hospital Municipal, onde convivemos como uma verdadeira
família. Aos 3.378 eleitores que me honraram com seus votos, agradeço de coração e a
confiança depositada em minha pessoa e em minhas propostas de trabalho. De tudo farei
para bem representá-los nesta Casa de Leis. Ao prefeito Paganini, ao vice-prefeito Firmino
e a todos os companheiros de nossa coligação, agradeço pela oportunidade que me foi dada
para concorrer ao cargo de vereadora e pelos conselhos e ensinamentos durante toda a
campanha eleitoral. Aprendi, desde pequena, com o meu saudoso e inesquecível pai
Sebastião Manoel que o mandato de vereadora é um patrimônio do povo e deve ser
colocado a serviço e em defesa, unicamente, dos interesses desse mesmo povo que o
concede através do voto. Seguirei à risca o exemplo que ele deixou. Salomão, o maior de
todos os sábios, nos ensina que uma das razões pelas quais vale a pena viver é o bem que
produz o nosso trabalho. Desejo, de coração, trabalhar a exemplo do que fez o meu pai pelo
bem de nossa querida Itapira e de todos os itapirenses. Oro a Deus para que ele me conceda
também essa benção e me capacite ainda mais. Respeitadas todas as divergências pessoais,
penso que podemos nesses próximos 4 anos ter uma Câmara Municipal igualitária e
realizadora com todos os vereadores priorizando em suas decisões o interesse de Itapira e
de sua população. Meu compromisso a partir deste momento é com o mandato que ora se
inicia e que pretendo cumprir com responsabilidade, integridade e transparência que o
cargo de vereadora me exige. Carol e Laura, o maior dos conselhos é o exemplo que não se
ganha nada com gritos e murros. Não consigo gritar porque minha voz não dá, mas do meu
jeito o meu muito obrigado. Que 2017 seja repleto de paz, saúde, amor, harmonia e
realização para todos. Que Deus nos abençoe. Obrigada.” (Aplausos) A seguir, a Sra.
Presidente convoca os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, às 12:00
horas, para que seja realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018. (Nota:
Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Em
seguida esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que
prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus
colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da
presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

