
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de abril de 2019. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º 

Secretário: ANTONIO MARANGONI NETO. 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. Venho a esta tribuna para falar de um fato que me deixou 

muito triste e encabulada. Fui fazer uma visita na antiga Semeja essa semana. De tantas 

reclamações que recebi sobre uniformes, tomei a iniciativa em fazer uma visita nesse local. 

Bati palmas e pedi para a funcionária me deixar entrar. Quando entrei no local me deparei 

com caixas e sacolas de uniformes, tênis, meias, etc. O que mais me chamou a atenção é 

que as caixas estavam marcadas o ano de 2016. Muitos pais estão com dificuldades em 

comprar uniformes. Por que os uniformes estavam guardados? Fiquei sabendo que a 

Secretária ficou muito brava porque coloquei essa situação nas redes sociais. É uma 

ferramenta útil que orienta e informa a população. Por que esses uniformes estão guardados 

desde o ano de 2016? Depois dessa visita acabei me deslocando para outra escola e 

constatei que muitas crianças estavam sem uniformes. Como prometeram o uniforme, 

acredito que deve ser cumprido. O uso de uniforme trás segurança para as crianças e os 

profissionais da Educação. É uma identificação muito importante. Em minha opinião, 

acredito que muitas pessoas letradas ainda não conhecem a função do vereador. A minha 

função é me deslocar até as repartições públicas para fiscalizar. A Secretária acabou 

falando poucas e boas. Para que uma situação funcione com respeito e segurança, acredito 

que o uniforme deve ser disponibilizado. Ontem também fiz uma visita na EMEI Infantil 

Yolanda Avancini. Em determinado quarto daquela escola também estão guardados alguns 

uniformes. Pude ver as irregularidades de perto. O prefeito e a Secretária de Educação 

devem disponibilizar respostas para a população. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente 

queria comentar sobre uma liminar expedida pelo STF em relação a um projeto de lei 

encampado em São Paulo. Esse projeto é similar comparado ao que foi aprovado nesta 

Casa. Ele é de autoria da nobre vereadora Marisol e compartilhado pelos demais 

vereadores. É uma pena o Sr. Alexandre de Moraes... Por meio de liminar ele tornou 

inconstitucional o projeto de lei que proibia os estampidos de rojões e outros artefatos 

pirotécnicos no âmbito da cidade de São Paulo. Vejo um enorme retrocesso em relação ao 

assunto. Quando o projeto de lei foi aprovado nesta Casa a população comemorou muito. É 

obvio que existiam muitas discussões, mas tentamos trazer a educação e a conscientização 

junto as pessoas. Mantenho-me defendendo esse tipo de lei. Com certeza o plenário 

decidirá sobre o assunto, mas com toda certeza haverá uma atuação da população em 

relação ao assunto. Aguardo com anseio sobre a decisão do STF. Caso for aprovado pelo 

STF, acredito que a lei aprovada nesta Casa sucumbirá pelo fato da jurisprudência. Peço 



autorização para o presidente desta Casa para que um projeto de lei entre na pauta dessa 

sessão. O projeto faz referência a semana de conscientização sobre o autismo. Queria 

aproveitar a honra da presença da Maria Ângela para dizer que a mesma defende com 

unhas e dentes essa situação. É um projeto muito importante. Peço aos colegas para que 

apreciem a possibilidade da entrada desse projeto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a 

todos na pessoa do André Siqueira. Somente para acrescentar, Beth, lembrando que o 

tempo é curto, gostaria de dizer que quando foi iniciada a gestão do Paganini foram 

queimados mais de 500 uniformes. Todos esses que você encontrou foram guardados 

porque foram confeccionados erroneamente. Esse foi o erro que aconteceu. Queria 

comentar que a repórter Karina Mattos se empolgou muito hoje na Rádio Clube... Nos 

últimos 12 anos em que estive nesta Casa sempre ouvi que a estrada que liga Itapira a Mogi 

Guaçu seria duplicada. Isso sempre aconteceu em vésperas de eleições. Uma vez tive uma 

troca de ferpas com o vereador Dirceu sobre o assunto. Não quero mais que isso aconteça, 

Dirceu. Somente quero que a Karina, perseguidora ferrenha de meu irmão... Ela é 

totalmente parcial. Ela deve ser parcial mesmo porque recebe do Barros Munhoz. Ela vive, 

respira e fala como o Barros Munhoz. Hoje o jornal Gazeta disse que o Barros Munhoz 

conseguiu 28 milhões para o município de Mogi Guaçu no projeto Avançar Cidade. Ela foi 

até a Rádio Clube e disse que o deputado está almejando 42 milhões para a duplicação da 

estrada que liga Itapira a Mogi Mirim. Ela fez um estardalhaço. Queria dizer para a Karina 

abaixar a bola porque isso atrapalha até mesmo o deputado. Não é possível que ele tenha 

mandado ela falar isso pela terceira vez. Ele não pode fazer essa promessa para o povo de 

Itapira. Sabemos que o povo esquece e tudo passa, mas não podemos esquecer. Lembro-me 

que falei sobre o mesmo assunto em 2007. A Karina teve a capacidade de dizer que ele está 

junto ao governador Alckmin. Olhem que barbaridade. O Alckmin não é governador. Se 

realmente ele conseguiu os 28 milhões, conseguiu somente para Mogi Guaçu. Ele não 

conseguiu nada para Itapira. O projeto é o Avança Cidade de Mogi Guaçu. Não adianta a 

Karina ludibriar o povo itapirense. Vale lembrar que muitas vidas foram ceifadas na estrada 

que liga Itapira a Mogi Guaçu. Não façam promessas falsas para o povo de Itapira. A 

Karina deve falar a verdade. A Rádio Clube é um órgão de imprensa que deve ser 

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

LOPES: “Boa noite a todos... Na semana passada houve a discussão sobre o aumento dos 

subsídios dos funcionários públicos. Citei que caso o prefeito dividisse 2 milhões para com 

os servidores, resultaria em quase mil reais para cada um. Por ironia do destino saiu a 

decisão judicial sobre o assunto. O prefeito foi condenado no caso da ex-servidora 

municipal. Já discutimos muito sobre o assunto. Quem deve dar satisfações para a 

população é o prefeito municipal. O prefeito está com os bens bloqueados. Segundo a linha 

de pensamento da vereadora Beth Manoel, digo que o prefeito Paganini está inelegível pelo 

fato das rejeições das contas. O maior apontamento era em relação a situação da Educação 

do município. Nossas escolas estão em péssimas condições. Convido os senhores 

vereadores a fazer um percurso entre as nossas escolas. Vamos ver se cada escola possui o 

centro de informática conforme foi falado. Passei em determinada escola da Ponte Nova e 

constatei que não existe sala de informática. A sala está fechada. É obrigatório essa 

situação. Basta verificar nas escolas. Alguns professores marcam presença nesse plenário e 



podem afirmar o que estou dizendo. É uma situação que deve ser discutida. O tratamento 

que esse prefeito dá aos alunos de nossa cidade... Alguns vereadores sempre dizem que o 

destino da nação é o investimento na Educação. Concordo plenamente, mas o prefeito deve 

vir à público falar o porquê os centros de informática estão desativados ao longo desses 

anos. Recordo-me muito bem que recebi de uma comissão de professoras algumas 

denúncias. As condições que a administração oferta são inadequadas. Será que essa gestão 

não pode fazer mais para a Educação? Muitas críticas relacionadas a merenda são feitas 

pela população. Beth, a maior parcela de nossas crianças não possuem roupa para vestir. A 

Prefeitura guardar uniforme desde o ano de 2016 é inaceitável. Se os números dos 

uniformes estavam inadequados, acredito que uma doação para a Casa Transitória seria 

bem vinda. Isso não pode acontecer. Muitas crianças não têm condições de comprar um 

tênis. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA 

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar o povo presente na pessoa 

de minha amiga Benedita. Ouvi atentamente os meus antecessores. Vi o vídeo que a colega 

fez. Quem era a Secretária de Educação em 2016? Acredito que era a Sra. Flávia Rossi. Em 

2017 a Secretária era a Nadir. Se ouve falha, com todo respeito ao senhor Rafael, é porque 

o senhor não fiscalizou e não fez o seu papel. O papel do vereador é fiscalizar. Por que o 

senhor não fiscalizou? Não era vereadora nessa época. Em 2016 estava dentro de uma sala 

de aula. Parabenizo a colega. Também não concordo com essa situação. Eu não sabia dessa 

situação. As professoras têm matéria e planejamento para fazer. Para quem não sabe, queria 

dizer que dou aula em dois períodos. As duas secretárias que antecederam a Maria 

Elizabeth, Sras. Flávia Rossi e Nadir, falharam. Acredito que a equipe delas também 

falhou. Quando a Secretária falha, toda a equipe também falha. Não tenho nenhum temor 

em falar sobre essa situação. O uniforme deve ser usado pelos alunos. Os uniformes são 

uma forma de segurança para com os nossos alunos. Aqueles uniformes deveriam ser 

doados para os alunos. Parabenizo a senhora pela força da mulher. O papel do vereador é 

fiscalizar. Quanto ao senhor, digo que já era vereador, mas acabou não fiscalizando a 

situação. O senhor também falhou. O senhor é demagogo. Saia das redes sociais e faça 

como a Vereadora Beth Manoel. Parabéns, Beth Manoel. É assim que se fiscaliza. A força 

da mulher passou uma rasteira e deu de 10 a 0 no senhor. Sabe quanto foi orçado na 

Educação Infantil e Fundamental? Apenas 511 mil em cada escala. A Secretária Beth está 

fiscalizando as escolas. Olhem as reformas que estão acontecendo. Obrigada.” 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 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de Março. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - 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 Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 004/2019.- Em que 

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

que Revoga o artigo 5º caput e § 1º da Lei Complementar 4.200/07 e cria o cargo em 

comissão de Secretário do Chefe do Executivo na estrutura da Prefeitura Municipal de 



Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 005/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 5424/15, cria a nova 

Divisão de Proteção e Bem Estar Animal na estrutura Administrativa do SAMA. 

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

02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos 

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

nº. 0019/2019.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que INSTITUI O “DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AO 

TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA. 

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

02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

0021/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a ratificação integral do Protocolo de 

Intenções do Consórcio Público de Direito Público Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência Reguladora PCJ, 

autoriza o SAAE a aderir e dá outras providências correlatas. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0022/2019.- Em que o Sr. 

Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre procedimento de cobrança da Dívida Ativa e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0023/2019.- Em 

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

supra que Dispõe sobre o cancelamento de créditos tributários e não tributários inscritos ou 

não em Dívida Ativa e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0024/2019.- Em que o Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Institui a Semana de conscientização do autismo, no âmbito do município de Itapira/SP e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 34/2019.- Ao 

Projeto de Lei nº 17/2019. 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 17/2019, de autoria do nobre 

Vereador Luan Rostirolla, que "Institui no Calendário Oficial do Município de Itapira a 

Semana Municipal do Jovem Aprendiz", após minuciosos e acurados estudos acordaram 

por exarar parecer favorável, eis que inexiste óbice de natureza constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos 



Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 35/2019.- Ao Projeto de Lei nº 18/2019. 

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

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 18/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a receber valores em Doação", após minuciosos e acurados 

estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste óbice de natureza 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Dirceu de Oliveira 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 02 de Abril de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 36/2019.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 23/2018. RELATOR: Dirceu de Oliveira.- As Comissões de Justiça e 

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

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2018, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre áreas mínimas de lotes para parcelamento 

do solo sob forma de desdobro e desmembramento, e dá outras providências", após 

minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal e jurídico que lhe inquine a tramitação. Quanto 

ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Dirceu de Oliveira 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 02 de 

Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0072/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elton Roberto Lucas de Carvalho. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0075/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia 

Siqueira de Andrade Elias. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Tanázio de Moraes. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0077/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Bernardete Lourenço. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0078/2019.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sr. Vicente de Azevedo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0079/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Júlia Bastos Fernandes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Rubens Floriano Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0081/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elza da Silva Vilela. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Wandemir Martins de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0083/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Barbosa. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Armando Joaquim de Lima Neto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0085/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Zanqueta Pinto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Martins Pavan. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldemir Aparecido Rozatto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Apparecida Negri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2019.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ivone Felix da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Como se faz presente a 

minha irmã, uma forma carinhosa de chamar a minha amiga, deixo meus pêsames a você e 

para todos os familiares e amigos. Que Jesus Cristo conforte o coração de todos vocês. Não 



é fácil. Para quem não sabe acompanhei a luta diária da Benedita. Tenha certeza, Benedita, 

que você fez o melhor. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Também faço das palavras da vereadora Marisol, as minhas 

palavras. Tive a oportunidade de conversar com a Benedita antes de iniciar a sessão. Tenha 

o meu respeito e admiração. Deixo meus pêsames extensivos a todas as pessoas enlutadas. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Também deixo meus sentimentos pelo falecimento da Dona Luzia. Foi uma pessoa muito 

conhecida no Eleutério. Que Deus conforte o coração de todos. Obrigado.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também deixa registrado seus pêsames para 

com todos amigos e familiares da Sra. Luzia. Que Deus conforte o coração de todos. 

Obrigado.” A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 

e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de 

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

imediato aos Requerimentos. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes requer, e a Casa aprova por unanimidade, que esta presidência faça a inversão 

de pauta a fim de que o Requerimento nº 72/2019 seja discutido e votado. 28º) 

Requerimento nº. 0072/2019.- Requer nos termos e prazos regimentais, oficiar a 

Secretária Municipal de Educação, para que esclareça os fatos relacionados à denúncia da 

Ex.ª vereadora Beth Manoel, em relação aos uniformes escolares armazenados desde 2016. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. 

Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0023/2018.- Dispõe sobre áreas mínimas de lotes para 

parcelamento do solo sob forma de desdobro e desmembramento, e dá outras providências. 

Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0018/2019.- Autoriza o Poder Executivo a receber valores em doação. Autoria: José 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 18/2019. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0072/2019.- 

Requer nos termos e prazos regimentais, oficiar a Secretária Municipal de Educação, para 

que esclareça os fatos relacionados à denúncia da Ex.ª vereadora Beth Manoel, em relação 

aos uniformes escolares armazenados desde 2016. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É importante 

fazermos algumas considerações. Como fui citado no Pequeno Expediente, é extremamente 

importante deixarmos claro que temos 4 indicações e 2 requerimentos a respeito dos 

uniformes. A vereadora citou esse vereador falando que não faz nada e está aqui apenas 

caçando borboleta. Então, depois eu mando para a assessoria dela as indicações e 

requerimentos relacionados ao assunto. Talvez certas pessoas chamar o vereador de 



demagogo sirva de carapuça para ela. Ela tem que olhar para mim e para o César porque ela 

está aqui com os votos de nossa coligação. Ela tentou vários anos no atual grupo político, 

mas sempre ficou chupando o dedo. Voltando ao assunto, a vereadora Beth Manoel muito 

bem levantou os questionamentos. É extremamente importante essa solicitação junto a 

Secretária a fim de prestar melhores esclarecimentos. É muito importante essa situação. 

Sabemos que a atual Secretária não pegou esse problema, mas como está no cargo a 

convocação recai sobre ela. A população merece melhores esclarecimentos. Vale lembrar 

que muitos alunos carentes não receberam o uniforme... Aparte concedido a Vereadora Sra. 

Elisabeth Donisete Manoel: Gostaria de reproduzir um áudio em relação ao assunto dos 

uniformes. (A seguir, a vereadora reproduz um áudio através de seu aparelho celular)... 

Continuando o orador: Essa fala vinda através de uma determinada mãe de aluno elucida 

aquilo que estamos discutindo nesta Casa. Não tenho palavras para falar a respeito do 

assunto. Talvez, Beth, seja necessário você convocar a mãe desse aluno para prestar 

melhores esclarecimentos. Será que os pais estão comprando os uniformes dos alunos? 

Espero que não esteja acontecendo isso. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de Abril de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Esta presidência gostaria de comunicar todos os senhores vereadores sobre 

a questão relacionada a reunião do SAMU. Estamos reagendando a reunião porque o 

responsável está de férias. Vamos conversar com ele a respeito dos problemas... Dirceu de 

Oliveira: Queria agradecer o presidente desta Casa por tomar as medidas cabíveis para a 

instalação de um corrimão na escada. Quanto a reunião relacionada a Festa de Peão, são as 

entidades que vão trabalhar nessa festividade... Maurício Cassimiro de Lima: Nós da 

situação elaboramos um requerimento informal para ser enviado junto ao prefeito. 

Solicitamos um olhar mais específico em relação a Festa de Peão. É uma festa muito 

lucrativa. Através da ideia do Dirceu solicitamos que toda reversão financeira da renda da 

Festa do Peão fosse direcionada para as entidades... Dirceu de Oliveira: Queria 

parabenizar o Dr. Rafael e o Carlinhos por participarem desses eventos relacionados as 

entidades de nossa cidade. Peço aos vereadores para que participem mais dos eventos 

relacionados as nossas entidades... Maurício Cassimiro de Lima: Acredito que já existe 

17 instituições querendo participar do evento. Todo o rendimento da Festa do Peão será 

direcionado para as nossas entidades. Até amanhã qualquer entidade que possua sua 

documentação em dia poderá se cadastrar no evento... Luan dos Santos Rostirolla: É 

muito válida esse tipo de informação. Acredito que todas as nossas entidades serão 

beneficiadas. Parabéns. Obrigado.” (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.  


