
ATA DA 5ª Sessão Extraordinária, realizada aos 21 de dezembro 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 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. Em seguida o Sr. 

Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. Passamos ao Ato do Presidente. 1º) Ato do Presidente 009/2018.- 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Dezembro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estamos diante de um impasse e gostaria que os 

vereadores chegassem a um entendimento e que pudéssemos analisar atentamente a Lei 

Orgânica e o Regimento Interno da Casa. Pelo artigo 15 da LOMI: “Independente de 

convocação a sessão legislativa iniciar-se-á em 1º de fevereiro encerrando-se em 17 de 

julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro.” O artigo 17 da LOMI versa sobre o seguinte: “A 

sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei das diretrizes 

orçamentárias e do projeto de lei do orçamento.” Agora vamos, senhor presidente, no 

Regimento Interno da Casa. Artigo 65: “Será considerado férias legislativas o período de 

recesso. O período de recesso iniciou-se em 20 de dezembro de 2018. Parágrafo único: “No 

período de recesso a Câmara somente poderá reunir-se em sessão extraordinária por 

convocação expressa do prefeito municipal ou por requerimento assinado pela maioria 

absoluta dos vereadores ou por convocação da comissão de representação na forma da Lei 

Orgânica do Município de Itapira.” O artigo 66 diz: “As sessões ordinárias somente serão 

convocadas com antecedência mínima de 48 horas com assunto a ser tratado pré-

determinado no ato da convocação e os assuntos requeridos pelos vereadores acolhidos pelo 

plenário.” Então, senhor presidente, a questão de ordem é a seguinte: Estamos no período 

de recesso pelo artigo 15 da LOMI... Maurício Cassimiro de Lima: O artigo 17 quer dizer 

que a sessão legislativa compreende do período de 1º janeiro a 31 de dezembro. Então, ela 

não pode ser interrompida, ou seja, não entra em recesso sem a aprovação do projeto de lei 

de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento... Rafael Donizete Lopes: 

Tanto o projeto de lei de diretrizes orçamentárias quanto o projeto de lei do orçamento já 

foram votados... Maurício Cassimiro de Lima: Não terminamos a processo do projeto. O 

processo ainda não foi finalizado. Na verdade o projeto tramita em uma sequencia. O 

projeto não acaba exatamente na aprovação da Câmara. Ele passa por várias etapas. As 

etapas são: O projeto entra na Casa, passa pela análise das comissões, emite-se o parecer, 

passa pelo plenário, é enviado ao Executivo caso for aprovado, o Executivo, por sua vez, 

sanciona ou veta. Como o projeto foi vetado, o projeto foi novamente enviado a esta Casa. 



Portanto, o tramite do projeto ainda não terminou. Gostaria que o nosso assessor legislativo 

explicasse a situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Assessor Legislativo Sr. 

ELIAS ORSINI: “Boa tarde a todos. Com muito conhecimento e sapiência o nosso 

presidente já esclareceu. Primeiramente você colocou alguns artigos do Regimento Interno 

contradizendo a Lei Orgânica. Pela hierarquia a LOMI prevalece sobre o Regimento. 

Alteramos a LOMI quanto ao recesso parlamentar. Na verdade, o Regimento Interno desta 

Casa necessita de uma reforma. É uma forma de deixar as situações em simetria. A LOMI é 

que define. A questão do recesso parlamentar é uma simetria com a Constituição Federal e 

a Constituição Estadual. Nenhuma das Casas Legislativas pode entrar em recesso caso o 

orçamento não for aprovado e promulgado. O orçamento está em discussão novamente, 

pois o mesmo foi vetado. O prefeito vetou algumas emendas. O projeto voltou para o 

conhecimento da Câmara. Não há o que se discutir. O projeto ainda está em tramitação. A 

Câmara não pode entrar em recesso caso o projeto não for aprovado. Caso o projeto não for 

aprovado ainda esse ano, o prefeito deverá usar o orçamento do ano anterior. Isso atrasa o 

município e a programação das obras. Quem ficará no prejuízo serão os vereadores. O 

presidente convocou corretamente todos os senhores vereadores. Obrigado.” Esgotadas as 

matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) PARECER nº. 130/2018.- Ao Veto 

Parcial às Emendas Aditiva e Modificativas ao Projeto de Lei nº 60/2018. RELATOR: 

:Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social Esporte e Lazer, Obras Serviços Públicos, 

Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao Veto 

Parcial às Emendas Aditiva e Modificativas, de autoria dos Vereadores Dirceu de Oliveira, 

Rafael Donizete Lopes e Elisabeth Manoel, ao Projeto de Lei nº 60/18, de autoria do 

Prefeito Municipal, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2.019", após minudentes e acurados estudos sobre a propositura, acordaram, com o voto 

vencido do Vereador Rafael Donizete Lopes, por exarar parecer favorável à sua tramitação, 

eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os 

trâmites na Casa, uma vez que o Poder Executivo, em longa justificativa, esclarece os 

motivos pelos quais apresentou o Veto Parcial. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Veto Parcial ao Autógrafo nº 79/2018, ao Projeto de Lei nº 60/2018 que 

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que o Veto das respectivas Emendas seja votado em destaque. A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

tarde a todos. Venho falar sobre a importância dessas emendas e pedir o carinho e o olhar 

de nossos vereadores. Foi pedido em uma das emendas para que volte a ter o subsídio dos 

universitários. Foi também pedido que se mantenha a classe do curso preparatório para o 

vestibular. Também foi solicitado um aparelho importante para a área da Saúde. É um 

aparelho que trabalha em ondas a fim de quebrar pedras dos rins das pessoas. Vejam, 

senhores, a importância de se ter em uma Câmara uma oposição, na qual não me incluo. 



Não sou dualista, pois trabalho para o povo itapirense. Qual foi a minha surpresa ontem 

quando estava navegando na internet? Vi a foto de alguns vereadores dentro do Hospital 

Municipal. Já ocorreram muitas mortes naquele local. O prefeito foi até o Hospital 

Municipal, junto de alguns vereadores, para dizer que aumentará alguns leitos de UTI. 

Parabéns. É um ganho para o povo. Hoje ocorreu mais uma surpresa. O William da 

Faculdade do IESI ofereceu a classe do curso universitário. Acredito que não terá nenhum 

custo para o município. É outro ganho. Caso não tivéssemos cutucado o prefeito nesses 

assuntos, acredito que cairia no esquecimento dos vereadores da situação. Uso esta tribuna 

para pedir aos vereadores para que votem nossas emendas. É para o bem do povo de Itapira. 

Peço a colaboração de todos. Coloquem a mão na consciência. Obrigada.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa tarde a todos. A maioria 

do pessoal já me conhece. Sou médico ortopedista e trabalho no Hospital Municipal desde 

2002, ou seja, há 16 anos. Estou na Câmara Municipal em meu 2º mandato consecutivo 

eleito com 1.747 votos. Sou grato a essas pessoas e a toda população itapirense. Vejo, 

senhores, que estamos discutindo um assunto que não está surgindo nesse momento. Venho 

aqui apresentando emendas, requerimentos e pedidos em nome dos estudantes de nossa 

cidade. Por que faço isso? Porque em minha visão foi o que ouvimos nesta Casa na terça 

feira. Ninguém é surdo e todos puderam ouvir os estudantes. Você somente consegue 

mudar o país a partir do momento em que você inicia e defende projetos ligados a 

Educação. Esse país somente está nessa condição porque os professores são mal 

remunerados. Eles trabalham em condições desumanas. Os alunos são rejeitados. Os alunos 

não querem muita coisa. Eles querem se formar em uma profissão. Para se formar em uma 

profissão devemos dar aquilo que eles precisam. Falei na terça e repito. Vários 

universitários venderam seus bens para financiar seus estudos. Muitos não tem dinheiro 

para pagar uma van para estudar fora de Itapira. Vou refutar tudo o que o prefeito disse em 

sua justificativa. O projeto foi aprovado pelos 10 vereadores. É muita sacanagem mudar a 

opinião depois que aprovou o projeto. “Existe um centro de excelência universitária em 

nossa cidade. Não existe a necessidade de o estudante itapirense estudar em outro 

município.” Respeito o Centro Universitário, mas os estudantes não são obrigados a estudar 

em um centro no qual ele não passou na prova. Vamos perguntar para os estudantes de 

outras cidades se os mesmos recebem subsídio escolar. Perguntei para o pessoal de Lindoia 

e os mesmos disseram que recebem 100% do pagamento do transporte. O pessoal de Águas 

de Lindoia possui 80%. Os nossos estudantes não possuem nada. Será que os nossos 

estudantes não merecem no mínimo R$ 580.000,00 em verbas? Vale lembrar que o nosso 

orçamento está estimado em 345 milhões. Quanto ao cursinho pré-vestibular, passaram-se 

355 dias do ano para o prefeito chamar no gabinete o pessoal do IESI a fim de abrir uma 

discussão sobre o assunto e uma possibilidade do IESI fornecer o cursinho gratuito. Por que 

o prefeito não procurou no ano passado quando ele cortou os benefícios? Por que nenhum 

vereador da situação analisou a situação? Deixo meus parabéns ao IESI caso ajudar nessa 

causa, mas o prefeito tem que sair do gabinete e fazer menção em relação ao que o povo 

solicita. No exercício de médico venho observando e falo sobre as estatísticas. Com 

números não se discute. Hoje a população acima de 65 anos de idade em nossa cidade gira 

em torno de quase 15%. No Estado esse número atinge 10,08%. Temos uma cidade 

envelhecida. Falei aqui e repito. Nos dias atuais o maior índice de mortes é relacionado a 



neoplasias, câncer, doenças cerebrovasculares e cardíacas, doenças pulmonares e acidentes. 

O último número de estatística é de 2013. Está no plano municipal de saúde que o senhor 

prefeito Paganini aprovou. De 680 óbitos no ano em Itapira, tivemos 466 óbitos de senhores 

e senhoras acima dos 65 anos. Isso é a grande maioria de pessoas que necessitam de uma 

vaga na UTI. Hoje o município conta com 4 leitos de UTI e um leito de isolamento. Falo 

para todos os vereadores que é insuficiente pela demanda do Hospital Municipal. Todos 

sabem, inclusive vereadores, que um familiar ou um amigo necessitou dos serviços de UTI 

do Hospital, mas não havia vaga. Acabaram morrendo esperando vaga na UTI. Não é 

somente em Itapira. Isso está acontecendo em qualquer cidade. Itapira pode melhorar. Basta 

os 10 vereadores agirem à altura. Não podem ser vaca de presépio do prefeito municipal. 

Estamos nesta Casa em exercício do povo. Estamos perdendo pacientes no Pronto Socorro, 

na enfermaria e em pós-operatório. Caso alguém solicitar, posso fornecer dados em relação 

ao assunto. A última pessoa foi enterrada hoje e era minha amiga. Fui ao velório e não tinha 

vaga na UTI. Precisou operar e abriram o sexto leito, mas acabou morrendo. Não é justo. 

Vai continuar morrendo amigos e familiares caso não fizermos alguma coisa. São pessoas 

que poderiam ser salvas. Não é justo para a população. O líder do prefeito foi comigo no 

leito de UTI para constatar a situação. Expliquei as necessidades para o vereador Luan e o 

mesmo entendeu. É uma pessoa sensata e coerente. O presidente da Câmara, quando entrou 

o projeto, me chamou para conversar e foi uma pessoa séria dentro da atuação de vereador. 

Ele me disse que iria fazer de tudo para que as emendas fossem aprovadas. Vou conversar 

com o prefeito e explicar para ele as necessidades. Gostaria que todos os vereadores 

analisassem a situação. Estamos falando de emendas relacionadas à Saúde e a Educação. 

Caso rejeitarmos as emendas, acredito que não estaremos no exercício de vereadores. 

Estaremos a mando de alguém. Peço a colaboração de todos. Estamos apenas solicitando 

melhorias para o cidadão itapirense, para o trabalhador, para o desempregado e para a dona 

de casa. São pessoas que não tem voz, mas aqui na Câmara são representadas. Não é justo 

votarmos um veto do prefeito para isso. O município possui uma demanda que ocupa 90% 

dos leitos de UTI. O que o prefeito foi fazer no Hospital? Foi tirar foto com o Secretário e 

com alguns vereadores falando que vai implantar dois leitos. Ele é contra a emenda que o 

vereador fez e diz que vai fazer leitos de UTI. É evidente a sua incoerência. Não tinha 

dinheiro até terça feira e ontem foi tirar foto alegando que vai fazer mais dois leitos. Não 

estou aqui como vereador e sim como médico e cidadão representando cada um que me 

elegeu, assim como também o restante da população. Não podemos brincar de fazer 

política. Com Saúde não se brinca. Com Saúde se investe. É esse o ponto principal. O 

assunto da ampliação dos leitos da UTI somente veio em discussão porque perguntei para o 

Secretário de Finanças sobre a situação. A emenda é de todos os vereadores. É uma forma 

de valorizar esta Casa Legislativa. Não sou autor de nada. Somente disponibilizei a minha 

ideia. Uma vez aprovada ou rejeitada a emenda, a situação passa a ser de responsabilidade 

dos vereadores. Quando sairmos nas ruas vamos ser questionados pela população. Ou nós 

assumimos essa responsabilidade ou vamos fechar as portas da Câmara para deixar o 

prefeito administrar a cidade do modo dele. Não quero ter o dissabor de ver pessoas 

angustiadas esperando vagas de UTI. Caso as vagas não forem ampliadas, acredito que 

mais pessoas vão morrer. Quantos acidentados morreram aguardando leitos de UTI? Muitos 

jovens e idosos. É falta de assistência e gestão. Não falo somente dessa administração. 



Retrocedo os problemas atuais vindos de outras administrações. Existem somente 4 leitos 

de UTI no Hospital Municipal desde de 2008. Peço encarecidamente para que os 

vereadores sejam altos e grandes. Não estamos nesta Casa por sigla partidária ou muito 

menos representando somente o prefeito. Estamos representando a população Itapirense. 

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

“Boa tarde a todos. Na sessão passada falei que às vezes as coisas se invertem. Não dá para 

entender certas situações. O Rafael já expôs o assunto de uma forma maravilhosa. Se o 

prefeito foi até o Hospital para dizer que vai construir mais dois leitos de UTI, na proposta 

de se fazer três leitos, através da Câmara Municipal, acredito que o caminho seria muito 

mais curto em termos burocráticos. Digo isso porque seria através do orçamento da cidade. 

Não adianta ele dizer para rejeitar a emenda e dizer que vai fazer mais dois leitos. Os 

trabalhos podem ser iniciados por uma empresa que não vai terminar o empreendimento, 

além de haver a necessidade de se fazer uma licitação. Todo esse processo demora cerca de 

7 meses. Nesse período da realização do processo licitatório, acredito que mais pessoas vão 

morrer. É muito complicada a situação. Tudo estava correto, mas não foi possível. Queria 

agradecer o vereador Carlinhos Sartori pela luta dele em relação a transferência de uma 

pessoa. Também gostaria de agradecer o prefeito. Vale lembrar que toda essa correria para 

transferir a pessoa poderia ser evitada caso tivéssemos mais leitos de UTI. A partir do 

momento que a pessoa entrou no Hospital, acredito que os administradores conseguem 

transferir... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Sabe o que nos 

deixa até mesmo emocionados e com muita raiva é que o prefeito não faz isso e diz que 

custaria um milhão. Quanto custa a vida de uma pessoa? Não tem preço, pessoal. Para uma 

família a vida de uma pessoa não tem preço. Não é o dinheiro que trás uma vida de volta. 

Obrigado... Continuando o orador: Somente vim a esta tribuna para dizer que sempre 

respeitei o companheirismo entre os vereadores. Ninguém pode chegar aqui e jogar um 

contra o outro ou até mesmo contra a população. Existem situações em que muitos 

vereadores já passaram por muitas discussões. Já escutei o prefeito dizer que os vereadores 

da oposição têm sangue nos olhos. Uma das emendas faz referência ao transporte escolar. 

Outra delas solicita leitos de UTI no Hospital Municipal. Se isso significa que aposição de 

Itapira tem sangue nos olhos, acredito que devemos fechar a Câmara Municipal. Se o 

prefeito interpretar que estamos nesta Casa com sangue nos olhos pedindo transporte 

escolar, leitos de UTI, dentre outras situações, caso estivermos errados, já gostaria de 

deixar minhas desculpas. Não é possível que os valores estejam invertidos. Não é que não 

mereça, mas caso tivéssemos pedindo dinheiro para custear time de futebol, tudo bem. Não 

seria uma primeira necessidade. O que estamos pedindo são coisas essenciais para Itapira. 

Estamos discutindo agora porque conseguimos falar somente antes da votação. 

Independente do que acontecer, espero que a população não seja prejudicada... Aparte 

concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Também gostaria de lembrar 

sobre o aparelho direcionado para o setor da Saúde. Muitos pacientes tem que se deslocar 

para realizar exames. Quero reforçar os meus pedidos para a Saúde. É muito importante 

essa situação. Obrigada... Continuando o orador: Os pedidos da nobre vereadora também 

são muito importantes. As emendas devem ser analisadas minuciosamente. Ninguém quer 

prejudicar o prefeito. Quero deixar bem claro que de maneira nenhuma estamos nesta Casa 

para fazer uma oposição burra. Quando nossa bancada era constituída por 5 vereadores 



poderíamos barrar tudo, mas nunca fizemos isso. Uma das únicas coisas que não passaram 

por este plenário foi a taxa de lixo. É notório que muitos outros projetos foram aprovados 

nesta Casa. Se hoje temos a oportunidade de elaborar essas emendas, acredito que devemos 

aproveitar o momento. Peço a colaboração de todos os senhores vereadores. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

tarde a todos. Com certeza é um dia muito importante para a cidade. Hoje vamos definir o 

orçamento de quase 350 milhões de reais. É algo que deve ser estudado. Na terça feira 

pedimos um prazo regimental para que o assunto fosse estudado. Surgiu uma nova conversa 

junto ao prefeito e tudo mais. Essas emendas foram aprovadas nesta Casa em primeiro 

plano. Após isso o prefeito vetou 5 emendas e enviou suas devidas justificativas. É claro 

que estamos aqui para trabalhar para a população itapirense. A partir de todas as discussões 

iniciaram as conversas. Não adianta ficarmos na ilusão de que o projeto será aprovado, mas 

não será aplicado. Ontem estivemos presentes no Hospital Municipal para fazer um anuncio 

sobre a conquista de mais 2 leitos de UTI. Naquela foto que está registrada em várias redes 

sociais, não é somente o prefeito que dá sua cara a tapa. Os 6 vereadores que lá estiveram 

também estão com o compromisso de mais 2 leitos de UTI para Itapira. Os 6 vereadores 

assumiram esse compromisso. Tenham certeza que vamos cobrar. É uma emenda muito 

válida, Rafael, mas também temos que pensar na saúde financeira da Prefeitura. A 

Prefeitura se recuperou financeiramente, mas há pouco tempo passou por muitos 

problemas. Votamos contra o cursinho pelo fato da saúde financeira da Prefeitura no 

passado. Hoje o momento é outro. Todas as contas estão em dia. Esta Câmara tem a total 

responsabilidade de conduzir esses trabalhos. A nossa cara a tapa em relação a questão dos 

leitos de UTI está dada. Os 2 leitos serão construídos. Quanto a questão do subsídio e do 

cursinho, disse que no passado a Prefeitura não conseguiu incentivar para o ano de 2018. 

Como o ano melhorou e o IESI também atendeu algumas solicitações do prefeito, acredito 

que tudo vai melhorar. Cada vereador sabe o que é melhor para cada um. Estive 

conversando com alguns representantes do cursinho e tenham certeza que o melhor 

resultado virá no dia de hoje. Quanto a questão do aparelho solicitado pela Beth, digo que é 

igual a questão do mamógrafo. O mamógrafo não foi votado antecipadamente porque não 

tínhamos o credenciamento. De nada adianta colocarmos um aparelho desse tipo no 

orçamento e não termos o credenciamento adequado. Devemos entender a parte burocrática 

que esse país vive. Após a liberação do departamento competente o projeto foi votado nesta 

Casa no passado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa tarde a todos. Quero tecer alguns comentários. Talvez de 

uma forma estranha, mas real. Bem sabemos que não estamos vivendo em um mar de rosas 

financeiro. É real. Todos não são hipócritas e sabem disso. Sabemos das atuais condições 

que o país vive. Quando vossa excelência falou sobre os leitos de UTI, confesso que 

realmente comprei essa ideia. Nenhum vereador da situação ficou confortável com essa 

situação. Fomos exigir do prefeito algumas situações. É o jeito que o senhor pode fazer 

alguma coisa. O jeito que nós podemos é outro. Existe uma maneira de fazer mais rápido 

essa situação? A população necessita? Sim. Não tem hipocrisia. O problema é que não 

existe dinheiro. Todos falam em questão financeira. Não vou jogar nas costas do servidor 

público. De 360 milhões de reais, 180 fica para pagamento de servidor público. Então, já 

derrubamos o orçamento para 180 milhões. Esse é o valor. São 2 mil funcionários. Os 



funcionários não dão conta e existe a necessidade de terceirizar a situação. Antigamente a 

merenda era municipal. Não vou criticar o Toninho Bellini, mas chegou um momento em 

que não se tinha o que fazer. Para conseguir a parte mais essencial do município era 

terceirizando a situação. Isso também aconteceu com o lixo. A LRF coloca o limite 

prudencial. Quando chega nos 48% já acende uma luz vermelha. Vocês tem que ouvir a 

realidade. Temos 700 quilômetros de estradas rurais que demandam de cuidados especiais. 

Temos um Hospital Municipal que necessita de muitos insumos. Vale lembrar o problema 

da judicialização da Saúde que é um enorme gargalo que possuímos. Não acho que o 

Judiciário está errado, mas o Estado e a Federação não enviam dinheiro para resolver os 

problemas. Está errado. Recebemos somente cerca de 20 mil reais para a compra de 

medicamentos em nosso município. Um medicamento para tratamento de câncer custa por 

volta de 50 mil reais. O nosso país não vive um mar de rosas. Quando falamos sobre a UTI, 

os vereadores foram atrás. Cada um tem as suas preocupações. Falo aquilo que realmente 

penso. Em relação ao cursinho e a parte de transporte escolar, duvido que exista algum 

vereador contra a situação. A cidade não é somente isso. Temos uma infinidade de 

situações que devem ser analisadas. Também fui estudante. Meu pai era soldado e minha 

mãe era professora. Vocês acham que não ralei? Como vocês acham que fui para a 

faculdade? Como vocês acham que paguei cursinho? Não venho de berço de ouro. Tive que 

ralar muito. Espero que vocês ralem menos do que eu. Vocês são o futuro. Estamos lutando 

para melhorar. Passamos por muitas conversas. Quanto ao aparelho solicitado pela 

vereadora Beth, acho muito positivo. Vamos lutar por isso. Devemos melhorar muita coisa. 

Tudo no seu tempo e da maneira correta. Quando se fala em 380 milhões parece que é 

muito, mas administrar isso não é fácil. As minhas opiniões são muito realistas. Não tenho 

medo de dar a minha opinião. A minha vida é pautada de forma correta. Os leitos da UTI 

vão ser concretizados. Queria que muitas coisas fossem diferentes, mas devemos buscar 

melhorias. Existem lutas relacionadas a psiquiatria infantil, estudantes, merenda e muito 

mais. Queria muito que as condições desse país fossem dignas, mas não é o que acontece. 

O problema não está somente nesse município. O problema está nesse país que está doente 

há muitos anos. De uma forma geral, a votação está prestes a acontecer. Vamos continuar a 

luta porque aos poucos as coisas vão acontecendo. As opiniões são próprias e a maneira que 

cada um enxerga é diferente. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Veto a Emenda Aditiva/Impositiva de nº 01/2018, de autoria do Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes. Rejeitado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Veto a Emenda Modificativa de nº 01/2018, de autoria do Vereador Sr. 

Dirceu de Oliveira. Rejeitado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Veto a Emenda Modificativa de nº 02/2018, de autoria do Vereador Sr. Dirceu 

de Oliveira. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes. 

Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. Em seguida, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto a Emenda Modificativa de nº 03/2018, 

de autoria do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. Aprovado menos 4 votos dos 

Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes. Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da 

Silva e Luis Hermínio Nicolai. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto a 

Emenda Modificativa/Impositiva de nº 04/2018, de autoria do Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes. 



Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto a Emenda Modificativa/Impositiva de 

nº 05/2018, de autoria do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. Aprovado menos 4 votos 

dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes. Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da 

Silva e Luis Hermínio Nicolai. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação o 

Veto a Emenda Modificativa/Impositiva de nº 06/2018, de autoria da Vereadora Sra. 

Elisabeth Donisete Manoel. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete 

Lopes. Elisabeth Donisete Manoel, César Augusto da Silva e Luis Hermínio Nicolai. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Nada pessoal 

contra nenhum vereador, mas uma Câmara que possui uma professora e que vota contra a 

reforma de uma escola... Da mesma forma, ter vereadores nesta Casa como o Carlinhos 

Sartori e o Maurício, que atuam no setor da Saúde, e vê-los votando contra a emenda da 

Saúde, em minha observação, devem justificar muito bem justificado. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Quero falar 

muito pausadamente cada nome de vereador começando pelo Carlinhos. Ele deveria estar 

dentro do Hospital trabalhando no Pronto Socorro. O senhor está fora de sua função. Os 

vereadores Luan, Dirceu de Oliveira, Marangoni, Maurício e Marisol estão matando 

quantas pessoas com essa decisão? Pessoas estão morrendo dentro do Hospital Municipal. 

Tenho vergonha da vereadora Marisol e dos demais vereadores. Obrigada.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “De forma técnica, a 

presença do prefeito no Hospital Municipal dizendo que vai construir as UTIs... Espero que 

tudo seja concretizado o mais rápido possível. Caso a nossa emenda tivesse sido 

comtemplada, acredito que o assunto seria concretizado o mais rápido possível. Lamento 

essa situação. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO O VETO DA EMENDA 

ADITIVA/IMPOSITIVA Nº 01/2018, REJEITADO O VETO DA EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 01/2018, APROVADOS OS VETOS DAS EMENDAS 

MODIFICATIVAS NºS 02 E 03/2018 E APROVADOS OS VETOS DAS EMENDAS 

MODIFICATIVAS/IMPOSITIVAS NºS 04, 05 E 06/2018. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Dezembro 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, 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.  


