
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de maio 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. Hoje quero dizer que fiquei o final de semana inteiro 

pensando no senhor Dirceu. Um dia o senhor disse que esta Casa tinha dez palhaços. 

Lembro-me que concordei até certo ponto com o senhor porque você é testemunha disso, 

assim como os demais vereadores, que já pedimos aos representantes da Viação Fênix vir 

até esta Casa para explicar o porquê dos problemas ainda continuar. Muitas pessoas estão 

reclamando em relação a empresa. Vale lembrar que a taxa vai subir de R$ 4,20 para R$ 

4,50. Se você analisar não é muito, mas para o trabalhador é. Caso somarmos os valores até 

o final do mês resultará em um enorme valor. A tarifa de ônibus subiu sem nenhuma 

conversa. Os gerentes conversaram com o prefeito e o mesmo acabou assinando um 

Decreto. Disseram para os vereadores que melhorias seriam concretizadas, mas até a 

presente data nada foi feito. Os empresários da empresa Fênix disseram que o valor deveria 

ser reajustado. Qual o nosso peso como vereadores? Como resolvemos essa situação? 

Fiquei sabendo da nova tarifa pelos meios de imprensa de nossa cidade. Não sei se os 

vereadores da situação sabiam dessa situação, mas eu não sabia. É um absurdo esse 

reajuste. Devemos receber as devidas melhorias. Todos os vereadores já solicitaram 

melhorias, mas até a presente data nada foi feito. Os trabalhadores serão os mais 

prejudicados. Os itinerários da zona rural estão sendo retirados pela empresa. É uma 

situação muito complicada. Os usuários do transporte público são desrespeitados 

diariamente. Caso ficarmos calados, acredito que vamos estar legitimando esse tipo de 

situação. Vamos mostrar que não aceitamos esse tipo de situação. Peço a colaboração de 

todos os vereadores. Peço para que os representantes da bancada da situação conversem 

novamente com o senhor prefeito municipal. Outro assunto é que gostaria de deixar um 

recado para o deputado Barros Munhoz. Gostaria de dizer que o espírito astuto, mentiroso, 

traiçoeiro e vingativo não é bem vindo nesta Casa de Leis. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Também 

gostaria de deixar registrado nesse Pequeno Expediente esse aumento de 7,5% da tarifa do 

transporte público. A vereadora Beth muito bem falou que a pessoa que usufrui do 

transporte público diariamente para trabalhar gasta por dia cerca de R$ 9,00. Nos 6 dias da 

semana são R$ 54,00. No final do mês esse valor pula para R$ 216,00. Para quem ganha 

apenas um salário é muito dinheiro. Não sei se algum vereador que defende o Paganini vai 

falar no Pequeno Expediente, mas caso for falar deve dar as explicações corretas. Quando 

veio o projeto relacionado aos 10 milhões de reais estava escrito com todas as letras que 

parte do dinheiro era para fazer ponto de ônibus. Cabe analisar quem votou aquele projeto. 



A população de Itapira está sendo penalizada duas vezes. Uma vez é com o financiamento 

aprovado por esta Casa e outra vez e com esse reajuste. No passado eu disse para não 

descontarem no bolso do trabalhador itapirense. Chegou a hora. Quem votou favorável aos 

10 milhões, acredito que votou favorável ao financiamento de ponto de ônibus. Caso 

ninguém falar nada sobre o assunto estará sendo omisso igualmente o prefeito municipal. 

Não é justo o município fazer financiamento para ponto de ônibus e a empresa cobrar R$ 

4,50. Por que a Prefeitura não coloca que a empresa seja obrigada a fazer os pontos de 

ônibus? O vereador que votou favorável ao financiamento deve se lembrar dessa situação. 

Espero que algum vereador possa me responder essa situação. Estamos aqui legislando para 

a população. O vereador Dirceu está cobrando melhorias há muito tempo. Quando eles 

vieram aqui acabaram retirando alguns itinerários. A maior parte das reclamações vinham 

dos bairros Figueiredo, Prados e Istor Luppi. É o momento de disponibilizarem 

explicações. O problema continua. Essa porcaria de rede Wi-Fi que tanto foi divulgada não 

funciona. É uma política para fazer o povo de palhaço. O prefeito faz a população de 

palhaço. Estamos cobrando providências, mas nada é feito. Esses maus caracteres que 

somente pensam no dinheiro do povo itapirense vão conversar com o prefeito. Vocês 

acham que eles estão preocupados com os vereadores desta Casa? Qual o poder de decisão 

dos 10 vereadores? Nenhum. Tem vereador que ainda defende o banana do Paganini. Esse 

grupo político somente prejudica o povo itapirense. Essa decisão foi tomada na calada da 

noite, ou seja, em véspera de feriado municipal para não dar repercussão nas redes sociais. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Vou começar com as coisas boas. Foi um 

presente do Dia das Mães a todas as mulheres itapirenses a compra e o credenciamento do 

mamógrafo. Que coisa boa. Graças a Deus temos um mamógrafo para cuidar da saúde de 

nossas mulheres. Também foi anunciada uma nova escola Dona Izaura da Silva Vieira. A 

estrada de Mogi Guaçu também receberá muitas melhorias. São muitas coisas boas para a 

cidade. Não vou retrucar com o que o vereador disse. Os vereadores não tem acesso. Se o 

prefeito reajustou a tarifa, acredito que assinou por Decreto. Vale lembrar que já foi pedido 

por todos os vereadores melhorias em relação ao assunto. Possuímos vários problemas no 

transporte público. Também sou contra esse tipo de aumento. É uma situação que pesa no 

bolso do trabalhador. Hoje o nosso país possui 14 milhões de desempregados. Faz falta na 

mesa do cidadão. Sou totalmente contra essa situação. Estou aqui para falar a verdade. Não 

sou vaquinha de presépio. Sou uma pessoa que tem opinião. Não concordo com esse 

aumento abusivo relacionado ao transporte público. Infelizmente não depende dos 

vereadores. Caso dependesse dos vereadores, acredito que essa empresa não estaria em 

nossa cidade. A população deve receber bons serviços. Recebemos muitas reclamações 

diariamente. Os vereadores são questionados diariamente. Infelizmente não temos tanta 

autonomia como a população imagina. Outro assunto que gostaria de dizer é que fiquei 

contente com a realização da Festa de Maio. Realmente os representantes deram um 

exemplo de organização e conscientização. Não soltaram rojões. Isso é muito bom. A lei é 

para todos. Fiquei muito contente e satisfeita com a organização do evento. Itapira está no 

caminho certo. 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 13ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 30 de Abril de 2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 

de Maio de 2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Solene, realizada no dia 09 de Maio de 2019. 

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

14 de Maio 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 ao Projeto de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0012/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Extingue e cria cargos no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura, junto à Secretaria Municipal de Saúde, define as atribuições e dá outras 

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

Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 

havendo mais Projeto Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo solicita 

a retirado do Projeto de Lei 25/2018 para melhores estudos. 5º) Projeto de Lei nº. 

0025/2018.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento de cursos de 

primeiros socorros para os funcionários e professores das escolas e centros de educação 

infantis no Município de Itapira. DESPACHO: RETIRADO PELA AUTORA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0026/2019.- Em que o Sr. Toninho Marangoni submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina via pública no bairro de 

Barão Ataliba Nogueira, de Otilio Pereira Padilha. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0027/2019.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Concede revisão 

geral anual nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e dá outras 

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

Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 59/2019.- Ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- As 

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

Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 

de Decreto Legislativo nº 03/2019, de autoria do vereador e presidente da Câmara Luan dos 

Santos Rostirolla, que "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery que se 

destacaram durante o biênio 2018/2019", são de parecer favorável à tramitação, eis que não 

existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam 

pela aprovação, pois os nomes indicados pelo Sindicato de Saúde para receberem o 

Diploma Anna Nery, são de profissionais competentes e dedicados ao trabalho na área da 



saúde. 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 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 60/2019.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019. 

RELATORA: Professora Marisol.- A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019, de 

autoria do vereador Luan dos Santos Rostirolla, que "Dispõe sobre a concessão de Diploma 

Anna Nery aos profissionais da área de saúde que se destacaram durante o biênio 

2018/2019" após minuciosa análise aos nomes dos homenageados indicados pelo Sindicato 

da Saúde para receber tão relevantes Diplomas, são parecer favorável à tramitação da 

propositura. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados na 

verdade, são profissionais da saúde que trabalharam com afinco para terem seus nomes 

indicados para tão importante homenagem. 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 14 de 

Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotado o tempo regimental 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) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2019.- Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da 

Saúde que se destacaram durante o biênio de 2018/2019. Autoria: Presidência. Não 

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

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 002/2019.- Altera 

dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Carlos Albert Sartori DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0012/2018.- Revoga o §3º, do Artigo 127, 

da Lei 1.056, de 31 de maio de 1972 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2019.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos 4 votos dos Vereadores 

Srs. César Augusto da Silva, Elisabeth Donisete Manoel, Luis Hermínio Nicolai e Rafael 

Donizete Lopes, o adiamento da matéria para a próxima sessão para melhores estudos. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a 



todos. Vou ser breve em minhas palavras. Vejo uma situação que vem de encontro ao 

aumento da tarifa do transporte público. Esse projeto está criando um cargo em comissão. 

Já fiquei sabendo que foram criados dois cargos para um ex-vereador e outro para um ex-

funcionário da Prefeitura que já tinha sido eliminado do quadro. Olhem que situação 

estamos passando. Itapira não deixa de ser diferente em relação ao Brasil. O Ministério 

Público mandou pararem com isso, mas acabou sendo encaminhado para esta Casa um 

projeto que cria cargos em comissão. Vamos estar votando uma inconstitucionalidade. Caso 

votado e aprovado o respectivo projeto, cabe recurso no dia seguinte. Como não acontece 

nada em nosso país tudo ficará do mesmo modo. Discutimos sobre o aumento da tarifa. 

Gostaria de saber onde está o povo de Itapira. Eles deveriam estar na porta da Prefeitura 

sentados até que revogassem a respectiva lei. Estão criando cargos proibidos na Prefeitura... 

Aparte concedido a Vereadora Sra. Elisabeth Donizete Manoel: Queria dizer ao senhor 

que o povo não deveria estar defronte a Prefeitura, mas sim nesta Casa. O prefeito não faz 

nada sozinho. Ele recebeu 6 votos favoráveis. O lugar da proposta é dentro da Câmara e 

não na Prefeitura. A vereadora Marisol está errada. Os vereadores da situação estão 

contribuindo com o prefeito... Continuando o orador: Esse Decreto cabia somente ao 

prefeito e o mesmo fez. Não vou discutir sobre o assunto. É uma luta onde acabamos 

discutindo. A descrença do itapirense é visível. Ninguém acredita mais na política 

brasileira. O projeto certamente vai passar com 6 votos. Está proibido de se criar cargos em 

comissão no município. Não sei o que estamos fazendo nesta Casa. Não tem sentido essa 

situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: As palavras de vossa 

excelência são muito importantes porque cabe a nossa Câmara analisar a situação. O 

prefeito recorreu várias vezes e acabou perdendo a situação. Estão abrindo uma 

inconstitucionalidade que se iniciou na Prefeitura. A Câmara também será responsabilizada. 

É muito grave essa situação... Continuando o orador: Não sei quem é a pessoa, mas estão 

criando uma coisa errada. Está proibido pelo Ministério Público de se criar cargo em 

comissão. Não sei mais o que dizer... Aparte concedido ao Vereador Sr. César Augusto da 

Silva: Vale lembrar que o prefeito não se lembra dos médicos. A população está 

necessitando desse tipo de profissional no Hospital. Acredito que os vereadores não vão 

fazer uma cagada em votar esse projeto. Acredito que deveriam pensar mais... 

Continuando o orador: Para finalizar queria dizer que um ex-vereador foi contratado 

novamente pela Prefeitura em comissão. Qual sentido tem a nossa política? Estou 

percebendo que a coisa desandou. O projeto será aprovado e com isso será gerado muitos 

problemas. O prefeito está criando uma coisa onde está proibido de se criar. Podemos lavar 

as mãos, pois isso aqui não tem sentido de nada. É um absurdo isso acontecer. Saibam os 

vereadores que caso aprovarem o projeto estarão abrindo um enorme precedente. Vou votar 

contra e acredito que esse projeto não poderia ter passado pelas comissões. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos. Escutei atentamente as palavras do vereador Mino. Ele 

somente esqueceu uma coisa. Quem criou esse cargo foi o irmão dele. Foi criado no ano de 

2007. A cópia está aqui. Não haverá nenhum precedente, vereador. Estamos 

regulamentando algo que seu irmão criou. O engraçado é que o projeto passou nesta Casa. 

Não tenho nada contra a pessoa que criou o cargo. A verdade deve ser dita. Na época vários 

cargos foram criados. Em 2007 o vencimento era de R$ 2.108,31. O projeto já passou pelas 



comissões e não tem nada de errado. Antes de falarem qualquer coisa, gostaria de dizer que 

analisei o projeto e fui atrás da situação. Jamais colocaria como presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento um projeto em que não recebesse a minha certeza. Novamente digo 

que estamos apenas regulamentando o cargo. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Quero deixar 

claro a nobre vereadora que as leis envelhecem. Não é porque foi criada no passado que a 

mesma está entrando em vigor somente agora. Você jura que isso funciona? Gostaria que 

os nobres vereadores colocassem a mão na consciência e analisassem quantas pessoas estão 

sem trabalho. Ex-vereadores estão recebendo cargos em comissão enquanto muitas pessoas 

estão passando fome em nossa cidade. Está faltando médico no Hospital Municipal e você 

falando em criação de cargo comissionado. Crie vergonha na cara senhora vereadora. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente creio que os companheiros não tiveram a 

oportunidade de ler a sentença que foi deferida pela justiça. Entendo a preocupação de 

vossa excelência, Mino. Porém, a sentença não diz uma coisa nem outra. Cargo em 

comissão é uma prerrogativa constitucional onde todos os poderes podem ter. O Bolsonaro 

tem os cargos dele, o Dória possui os deles, assim como outras autoridades também tem. O 

antigo prefeito também teve seus cargos comissionados. Nada é mais justo que os cargos 

em comissão. O nosso amigo Beto Coloço é um cargo de confiança de todos nesta Casa. 

Tratando disso, antecipo que não existe inconstitucionalidade de lei e sim uma previsão 

legal para que o cargo seja feito. O que fora discutido é como exatamente esses cargos 

foram aplicados. Os cargos em comissão são para assessoramento, direção e chefia previsto 

constitucionalmente. Em relação a ação que existiu admito que vi algumas situações que 

não eram condizentes com os cargos. Acho que deve ser corrigido. Não foi somente isso 

que a ação viu. Acho que todos deveriam ler a ação e conhecer um pouco melhor dela. 

Gostaria de dar um exemplo de cargo em comissão no departamento odontológico. O Dr. 

Paulo que ocupa o cargo é Diretor Odontológico. A odontologia tem um departamento. Ele 

somente vai fazer direção e chefiar o setor. As atribuições para esse cargo não estavam 

contidas em lei. No passado não era colocado as atribuições dos cargos em comissão na lei. 

Nos dias atuais isso é exigido. A discussão não está na inconstitucionalidade ou não. A 

decisão que foi exarada diz que a Prefeitura possui um prazo de 120 dias para modular, ou 

seja, estabelecer um novo critério para que se enquadre dentro da Constituição. Isso tem 

que ser feito através de nós. Não tem como o prefeito dar uma canetada e resolver a 

situação. Isso deve ser resolvido através de lei. Em todos os governos existem as pessoas 

que trabalham. Não vou longe. Vossa excelência e outros familiares também tiveram cargos 

em comissão. Conversei com o vereador Mino e tenho certeza que ele também teve seus 

cargos em comissão que foram necessários para uma boa gestão. Muitas vezes os cargos 

em comissão ajudam a carregar o piano. Exemplo disso é o Thiago desta Casa de Leis. Por 

sinal, Thiago, parabéns pela aprovação no concurso público. Você conseguiu êxito no 

concurso público desta Casa. Acredito que você ficou muito tempo em comissão... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Deixei bem clara a minha posição. No 

período de meu irmão ele ultrapassou o limite prudencial para se contratar. Tive uma irmã 

que foi diretora e a mesma teve que devolver tudo e responder por isso. Ela podia ser 

Secretária, mas não podia ser diretora. Então, acredito que os cargos em confiança devem 



existir. O prefeito Paganini está sendo monitorado devido ao limite prudencial... 

Continuando o orador: Por esse motivo falei com muito cuidado com vossa excelência 

quando falei sobre esse ponto. O limite de responsabilidade fiscal, no qual se encontra o 

limite prudencial é observado diariamente. Não estamos criando um novo cargo, mas sim 

regulamentando. Estamos mudando a nomenclatura como a lei pede. Estamos apenas 

adequando a situação. Em relação ao limite prudencial, gostaria de dizer que estamos 

dentro... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Tenho maior respeito e 

apreço por vossa excelência, mas o senhor já foi líder do prefeito. Quando se discute esse 

assunto, digo que o prefeito teve todas as oportunidades do mundo de fazer essa situação 

quando foi notificado judicialmente. Ele optou por isso, Maurício. O que o Paganini decidiu 

fazer? Afrontar a justiça local e recorrer fazendo a defesa a nível estadual no Tribunal de 

Justiça. O prefeito optou por fazer a defesa dos comissionados. Ao invés de ele recorrer, 

acredito que ele deveria ter feito essa lei no passado. Obrigado... Continuando o orador: 

O Direito serve para ser discutido. As decisões cabem à justiça. O prefeito possui uma 

assessoria jurídica que passa os passos ao prefeito. Não quero defender ninguém. Somente 

quero trazer luz onde está escuro entre nós. Convido a todos para que façam a leitura da 

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

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 04/2019. 

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: “Falo mais uma vez. É muito bom a 

imprensa estar presente. O prefeito teve uma oportunidade única no passado. Ao invés de 

ficar recorrendo em instâncias superiores, acredito que ele poderia ter feito o que está sendo 

discutido nesta Casa. Ao invés de ficar gastando dinheiro público contratando pessoal para 

assessorá-lo juridicamente em relação ao assunto, ele poderia ter enviado muito bem essa 

regulamentação nesta Casa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Tenho convicção de meu voto. Votei contra a 

matéria e votaria quantas vezes fosse necessário. O senhor deu uma bela aula, mas falou ao 

vento. Estamos falando de um ato imoral. O senhor fala muito bonito. Tem os meus 

parabéns, porém, o senhor não convence a mim e nem a ninguém. Obrigada.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Poderia falar hoje, mas vou 

falar na próxima semana. Caso eu abrir a boca nesta Casa em relação as pessoas que já 

passaram pela Prefeitura, acredito que cai a casa. Não vou levar a sério porque pode gerar 

processo e vou ter que gastar com advogado. Estamos apenas acertando a situação. Na 

próxima semana vou falar o que aconteceu no passado. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Votei favorável 

porque ficou claro que está apenas regulamentando algo que está no Ministério Público. 

Somente não entendeu quem não consegue entender. Como a senhora tem tempo, nobre 

vereadora, vai estudar. Pegue os projetos e leia. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Como o vereador Dirceu disse, gostaria que 

trouxessem muitas coisas para esta Casa. Não posso falar por meu irmão e por ninguém. 

Sou um homem que não devo nada para ninguém. Tentei falar de uma forma muito 

educada. Lamento a vereadora ter buscado o nome de meu irmão. Não falei do Paganini ou 

do Totonho. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 



CASSIMIRO DE LIMA: “Trouxe uma visão. Respeito vossa excelência, pois esta Casa é 

democrática. Foi minha visão e meu entendimento sobre a sentença. Não devemos discutir 

situações errôneas nesta Casa. Não podemos passar para a população uma mensagem que 

não condiz com a realidade. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 007/2019.- Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 2.324, de 06 de setembro de 

1991, que criou o cargo público em comissão de CHEFE DE SEÇÃO DE PROTOCOLO E 

ARQUIVO”. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2019.- Dispõe sobre a revogação do artigo 5º da Lei 

Municipal nº 2.512, de 28 de junho de 1993, que criou o cargo público em comissão de 

CHEFE DE DIVISÃO DE FATURAMENTO HOSPITALAR. Autoria: José Natalino 

Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

009/2019.- Revoga o artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 5.631, de 21 de setembro 

de 2017 e cria o cargo em comissão de Diretor de Comunicação Social. Autoria: José 

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

LOPES: “Recai no mesmo assunto e considerações. Retroagindo a criação de cargos em 

comissão, quando alguém sobe aqui e fala que fulano criou o cargo, gostaria que a mesma 

pessoa viesse aqui e criticasse o Bebeto Munhoz. Ele era prefeito no ano de 1993 e fez a lei 

2.512 de 28 de junho de 1993. A vereadora vem a esta tribuna e debocha do presidente do 

partido que deu sigla para ela estar nesta Casa. Isso se chama falta de consideração. 

Dignidade, Marisol, não se vende. Eu não vendo a minha dignidade. A senhora falou do 

Toninho Bellini. Queria que a senhora falasse sobre o Bebeto Munhoz. Aliás, ele fez uma 

excelente administração. O senhor sabe muito bem do que estou falando. Não morava aqui, 

mas gostaria de dizer que ouço as pessoas, principalmente as pessoas de cabelo branco 

como o senhor. Quando são cartas marcadas o prefeito cria o cargo em comissão. Quando 

não são cartas marcadas ele acaba criando cargo público em comissão. Todos sabem que 

esse cargo é do Aimberê. Analiso de uma forma bem criteriosa. Criticou o Toninho Bellini, 

acredito que também deve meter o pau no Bebeto. Isso se tiver boa índole e um pouco de 

vergonha na cara. Vocês duas mulheres deveriam dar respeito perante aos 8 homens nesta 

Casa. Não vejo nenhum tratamento desse tipo entre os 8 homens desta Casa. Acho que até o 

final do ano de 2020 uma rinha de galo será criada nesta Casa. Enumero uma série de 

coisas onde cada vereador deveria fazer. É de muita importância essa discussão. Não 

endosso uma coisa onde no passado já começou errado. Falou-se do Toninho Bellini, mas 

não é ele que está respondendo na justiça sobre essa situação. Não sou advogado, mas 

analiso que ele teve todas as oportunidades de sanar esse tipo de problema no passado. 

Como está a situação da cidade? Está faltando cardiologista na cidade. Vamos fazer 

empenho e dedicação sobre aquilo que está faltando na cidade. Depois cria-se aquilo que 

julgo desnecessário. A responsabilidade recairá nesta Casa de Leis. Esse Legislativo não é 

puxadinho da Prefeitura. Não somos meros carimbadores da administração. A 



responsabilidade recairá sobre cada vereador, independentemente de partido ou posição 

partidária. Temos a obrigação de falar para nossos eleitores. Devemos satisfação para a 

população de Itapira. Não concordo com a forma que tramitou a matéria. Não concordo 

com a Prefeitura em querer fazer todas as defesas e depois, em última instância, recorrer ao 

Legislativo para endossar uma irregularidade onde o Jurídico não foi capaz de dar solução. 

A luz da justiça é para corrigir falhas humanas. É para isso que existe a justiça. O Mino foi 

muito feliz em suas palavras. Devemos satisfação para quem nos elegeu. Obrigado.” 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00108/2019.- Voto de 

Congratulação com os dirigentes e membros da Associação Comercial e Empresarial de 

Itapira (Acei), na pessoa de seu presidente, Célio Altafini, pela comemoração dos 80 anos 

de fundação, celebrado dia 18 de abril. 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 14 de Maio 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00124/2019.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira 

pelas comemorações dos 40 anos de atividades em nosso município. 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 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00136/2019.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e candidatas do concurso da Pérola Negra 2019. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 136/2019. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 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.  


