
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de março de 2017. 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, MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. Ausente o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 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. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Excelentíssimo 

senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Casa, imprensa escrita e falada, 

internautas. Na pessoa de minha amiga guerreira, Cristina Gomes, cumprimento todos os 

presentes aqui nesta noite. Não poderia deixar de falar sobre a data de ontem. É uma data 

muito importante. Seria a nossa data, mais especificamente o dia 08 de março, Dia 

Internacional da Mulher. Ontem realizamos, juntamente com alguns amigos colaboradores, 

o pontapé inicial do empoderamento das mulheres. Nós, que somos guerreiras, matamos 

vários leões por dia e lutamos todos os dias. Graças a Deus temos duas mulheres presentes 

nesta legislatura. Seria eu, professora Marisol, juntamente com minha colega, Beth Manoel. 

Queremos dizer que estamos nos esforçando e representando ao máximo as nossas 

itapirenses com muito orgulho, dignidade, trabalho e seriedade, sempre pensando no bem 

do povo e de nossa cidade. Também tivemos um evento na Praça Bernardino de Campos 

junto com a presença do Tiago Fontolan. Todos estavam envolvidos em somente uma 

missão, ou seja, angariar o empoderamento da mulher. O que seria isso? É falar que não 

queremos somente os direitos iguais, mas a equidade entre homens e mulheres. Seria a 

equidade de gênero em todas as atividades. Para fechar, tivemos movimentos sociais, salão 

de beleza ao ar livre, manicures, dentre outras situações. É muito bom nos sentirmos 

amadas e valorizadas. Para encerrar tivemos a realização de uma palestra com dois assuntos 

de extrema importância. A primeira situação foi sobre a Previdência Social. Não é somente 

nossa luta, mas sim de todos os brasileiros. Caso não acordarmos e não formos à luta, 

acredito que não conseguiremos nos aposentar. É uma luta de todos os brasileiros. Em 

seguida tivemos uma belíssima palestra sobre o empoderamento da mulher. Duas 

palestrantes explicaram muitas situações. O que é empoderamento? É o poder da mulher 

em todos os sentidos, campos e atividades. Vinte por cento de nosso Legislativo é mulher. 

Graças a Deus. É uma vitória. No Senado somos em 14%. Onze por cento nas Prefeituras. 

Apenas uma no governo, ou seja, a Sueli Campos. Não queria estar passando esses dados, 

mas é bom para vocês em nível de conhecimento. Muitas coisas são mascaradas. Uma em 

cada três mulheres já sofreu abuso sexual. Uma mulher, em cada 11 minutos, é violentada. 

O Brasil, infelizmente, está entre os 5 países onde mais matam mulheres. Vamos à luta para 

mudar essa história. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Hoje foi veiculada uma matéria nos meios 

sociais e via Jurídico do Fórum do município sobre uma liminar fazendo com que o prefeito 

exonere uma servidora municipal. Já discutimos esse assunto, senhor presidente, inúmeras 



vezes sempre no sentido de cobrar explicações. Não estávamos aqui em relação à parte 

legal ou constitucional daquilo que estava sendo discutido, mas cobrávamos a transparência 

dos atos do prefeito municipal. Fiz alguns levantamentos no que tange as atas das sessões 

anteriores. Em um determinado momento o ex-vereador Marcos Paulo da Silva, o vereador 

César e esse vereador que vos fala, pediram explicações do Jurídico e do prefeito em 

relação aos fatos. Pedimos para que fizessem uma comissão dentro desta Casa. Em várias 

circunstâncias pude pinçar algumas falas do líder naquele momento, Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima, quanto as nossas solicitações de esclarecimentos. “Boa a noite a todos. 

Senhores vereadores, que caminhão de baboseira. Começa por aí. Primeiramente se 

aprovamos o devido requerimento da vinda do Jurídico na Prefeitura é porque quem não 

deve, não teme. O Jurídico pode vir aqui para explicar a situação. O Jurídico, na legalidade 

daquilo que foi apresentado, poderá vir aqui para prestar os esclarecimentos necessários.” 

Quando pedimos para o Jurídico vir aqui, foi aprovado. O Jurídico veio aqui, prestou os 

esclarecimentos para os vereadores da situação e agora, por determinação do Ministério 

Público, o próprio Jurídico da Prefeitura está envolvido no ato. No caso seria o Guto Urbini 

e o prefeito municipal. Então, perguntamos o seguinte: Votou-se contra a nomeação da 

comissão porque o argumento seria que o processo estava no Ministério Público. Cria-se 

uma dúvida. O próprio Ministério Público moveu uma ação civil pública, entrou no Fórum 

municipal e o juiz da comarca, Dr. Pedro, pediu para o prefeito exonerar a servidora. Como 

fica a situação? Falou-se que o Jurídico viria aqui para dar as explicações plausíveis, mas o 

Jurídico veio aqui, deu as explicações do modo dele, os vereadores acataram e agora o 

Ministério Público, através de uma ação via Fórum, pede para exonerar a servidora. 

Naquele momento votaram favoráveis para a vinda do Jurídico da Prefeitura para prestar 

esclarecimentos e votaram contra a nomeação da comissão falando que estávamos 

atropelando os próprios atos. Como fica a situação? Vamos fazer uma comissão depois que 

o Ministério Público fez esses apontamentos? Certamente temos que fazer isso. Fizemos 

um requerimento e já temos as assinaturas suficientes para dar andamento aqui na Casa no 

sentido da formação de uma Comissão Processante para apurar o caso. Hoje as 

circunstâncias nesta Casa são diferentes. Temos 4 assinaturas. Somente não temos 5 

assinaturas porque o vereador Mino não está presente. Então, é necessário de um terço. Já 

temos votos suficientes para dar entrada no requerimento. Assim será feito. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Saúdo as mulheres Leoni, minha companheira de trabalho, a Marli e a 

Cristina em nome de todas as mulheres. Ontem tivemos alguns eventos na Praça 

Bernardino de Campos como a companheira Marisol já havia citado. Nunca imaginei que 

formariam filas de mulheres para arrumar a sobrancelha, a unha e o cabelo. Foi uma coisa 

muito boa e legal. Quando pensamos que não existe mais agressão nas mulheres, acredito 

que é uma enganação porque senti na pele. Ainda ouço os berros em meu ouvido de uma 

pessoa que nunca esperava querendo me direcionar por um caminho onde não queria ser 

conduzida. Sou de meus próprios atos. Sou dona de meus próprios atos. Direciono minha 

vida política a favor do povo. Então, quando imaginava que isso não existia, senti em 

minha pele. Muitas mulheres sofrem nas mãos de algumas pessoas. Queria deixar bem 

claro o meu repúdio contra esses atos e que essas pessoas pensem porque as mesmas 

também tiveram mães, irmãs e amigas. Isso não é legal. Outro assunto seria que também 



me manifesto contrária a reforma da Previdência Social. Acho que indo para esse caminho 

que estão se direcionando, acredito que não vamos conseguir a aposentadoria. Não vamos 

curtir a aposentadoria. A minha posição está dada. Cristina, estou a favor. Caso for 

necessário sair às ruas, estou junto. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite senhor presidente, demais vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Em nome de nossa grande protetora 

dos animais, Maísa, queria cumprimentar a todos. É uma guerreira, pois luta diariamente 

em defesa de nossos animais. Deixo a minha mensagem de parabéns a você, Maísa, pelo 

brilhante trabalho realizado em nossa cidade. Acompanho seu trabalho junto ao 

departamento competente. Parabéns. São de pessoas desse porte que Itapira necessita. Hoje 

quero parabenizar todas as mulheres. Em nome das vereadoras Beth Manoel e Marisol 

queria parabenizar todas as mulheres. Foi realizado um evento na data de ontem pela 

sindicalista Cristina. Parabéns, vocês merecem. Não pude estar presente no evento, mas 

acompanhei algumas fotos. Vocês merecem tudo isso e um pouco mais. O dia 08 de março 

é um dia histórico para as mulheres. Vocês vêm conquistando os seus espaços a cada dia 

que passa. Parabéns mais uma vez. Queria falar a respeito de uma indicação que estará 

entrando em pauta na data de hoje. Seria a realização de estudos quanto à contratação de 

um intérprete de libras para esta Casa. Em tempos onde a acessibilidade é muito 

importante, acho que esta Casa daria um passo à frente. É muito importante essa 

contratação. Estudando a indicação desse nobre vereador, acho que é um passo muito 

importante que esta Casa daria em relação ao acesso a todos os nossos processos ordinários, 

extraordinários e solenes. Espero que estudem com muito carinho. Esse vereador está à 

disposição para ajudar a buscar pessoas qualificadas. Acima de tudo, queria mencionar que 

Itapira, no último sábado, foi mencionada no Jornal Nacional. Essa cidade foi a 8ª colocada 

entre os municípios possuidores entre 50 e 100 mil habitantes para se viver melhor acima 

dos 60 anos. Itapira tem vários projetos e programas. O nosso Secretário Tiago sabe falar 

muito bem desse assunto. Esse vereador vem parabenizar a cidade, assim como a gestão. 

Estamos lutando no CREAS e nos Centros Comunitários. O Centro Dia do Idoso foi 

inaugurado no ano passado. Foi uma enorme revolução em nossa cidade. Parabenizo a 

nossa gestão e aproveito a oportunidade para fazer um apelo direcionado à população 

itapirense. Acompanhando uma reportagem veiculada no jornal Tribuna de Itapira pude 

constatar a situação da ASCORSI. Pude acompanhar os trabalhos dessa entidade durante 

muito tempo quando trabalhava na empresa EPPO. Nesses últimos três meses ela sofreu 

uma queda de 40 toneladas de lixo reciclável. Isso é um apelo para a população a fim de 

nos unirmos para ajudar a entidade. Ela é muito importante para a nossa cidade. Muitas 

famílias dependem do trabalho vindo dela. Os 10 vereadores possuem condições para 

ajudá-la. Vale ressaltar que essa mesma entidade retira centenas de toneladas de lixo de 

nosso aterro sanitário. Tenho certeza que é muito importante lutarmos por isso. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos os presentes. Queria cumprimentar os meus companheiros do PSDB. 

Secretário Tiago Fontolan, imprensa escrita e falada, boa noite. O Luan levantou sobre a 

matéria feita pela Rede Globo. Ela fala sobre o envolvimento de nossa cidade, qualidade de 

trabalho e de vida. Obviamente sabemos que existem pontualidades e problemas. Esta Casa 

os discute arduamente, mas também existem coisas boas. Vou pedir para que o Beto 



coloque o vídeo para que todos possam ver. (A seguir, a Secretaria da Casa transmite o 

vídeo conforme solicitação do Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima.) Estamos à frente 

de um país dificultoso. A nossa cidade, de forma geral, vem sendo destacada nesse cenário. 

O trabalho de nosso prefeito e o trabalho dos vereadores desta Casa resulta no que todos 

devem se orgulhar. Destacamos para um lado bom e importante de nosso país. Não nos 

destacamos pelo lado da corrupção ou do lado pejorativo. Destacamos em uma condição 

onde Itapira tem orgulho. O que foi vinculado nessa matéria é algo para se orgulhar. Aquele 

que não tem orgulho de nossa cidade é um tanto quanto complicado. Graças a Deus nos 

destacamos em um jornal a nível nacional de forma bem falada. É muito diferente de 

muitas cidades da região. Isso é motivo de orgulho. Todos devem se orgulhar de nossa 

cidade. Estamos aqui para defender a nossa cidade. Às vezes existem divergências. A 

oposição pega pontos importantes, assim como a situação. É o trabalho conjunto que resulta 

essa situação. É motivo de orgulho para Itapira e para a classe política. Queria lembrar 

sobre o dia das mulheres. Tive a honra de estar presente em uma palestra, na qual foram 

abordados os assuntos sobre as mulheres e a reforma da Previdência Social. Todos sabem 

que venho me pronunciando contra a reforma previdenciária em muitos pontos. Muitos 

serão prejudicados. Os brasileiros, de forma geral, vão pagar pelo descaso e o descontrole 

de contas públicas do passado. Infelizmente isso está mais próximo a cada dia. Infelizmente 

os brasileiros vão pagar sobre os erros políticos da má administração anterior. Obrigado.” 

Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para 

que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 

votação a Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Fevereiro de 2017. 

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

09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em discussão e 

votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Março de 2017. 

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

09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Em seguida o Sr. 

Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. Passamos ao Ofício. 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete 

dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de fevereiro/2017. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Requerimento de Licença. 4º) 

REQUERIMENTO Nº. 0040/2017.- Licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: 

Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Encontrando-se presente no recinto da Câmara o 1º Suplente da Coligação PSL, Sr. 

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, o Sr. Presidente convida-o para adentrar ao Plenário e que em 

pé, com a mão direita estendida, e em voz alta, repita o seguinte Termo de Compromisso: 

"PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, 

RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Isto 

feito, esta presidência declara-o empossado, podendo tomar o assento na Casa. Em seguida, 



o Sr. Presidente informa que recebeu a Declaração de Bens, Direitos e Obrigações do 

Vereador Sr. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA que tomou posse nesta data. Informa, ainda, que 

de acordo com a Lei Federal nº 8.730 de 10 de Novembro 1993, a referida declaração está 

arquivada na Secretaria da Casa. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para 

que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo mais 

Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 5º) RELATÓRIO 

Nº. 002/2017.- ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO 

REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016, APRESENTADA 

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo mais 

Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto Lei Complementar. 6º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 001/2017.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre alienação de terreno 

pertencente ao município, localizado no Loteamento denominado “Distrito Industrial 

Hermelindo Ruette de Oliveira". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0026/2017.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Marcos Cézar de Lima. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0027/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Acir Olbi. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0028/2017.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo 

Gomes Sandy. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento 

Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem 

póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A 

seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 10º) Requerimento nº. 

0031/2017.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Cultura, pela brilhante 

realização do Carnaval 2017. Autoria. Toninho Marangoni. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estando presente o Secretário Tiago 

Fontolan, parabenizo-o devido a realização do carnaval de forma ordeira e simples, mas 

com muito empenho e dedicação vindos de todos os componentes da Secretaria de Cultura 

e demais secretarias da municipalidade. Parabéns. Com pouco dinheiro você fez um 

trabalho que mereceu respeito da população e deste Legislativo. Parabéns ao autor, ao 

Secretário e aos demais componentes da pasta. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Não poderia deixar de parabenizar 

o nosso querido Secretário Tiago Fontolan. Parabéns pelo brilhante trabalho realizado por 



você, pelos funcionários da pasta e demais setores competentes. Fizeram valer o nome da 

Secretaria de Cultura e Turismo. Resgataram o carnaval itapirense e trouxeram novamente 

o concurso de marchinhas. Trouxeram também o circuito de blocos. Tenho certeza que no 

próximo ano será um enorme carnaval. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Vou justificar meu voto, senhor presidente. 

Parabenizo o nosso amigo Secretário de Cultura, Tiago Fontolan, pela realização do 

carnaval. Foi uma inovação esse circuito de blocos. Acho que Itapira foi comtemplada com 

essa modalidade. O carnaval foi realizado com muito carinho. Acho que a Secretaria fez um 

grande trabalho. Foi um sucesso. Parabéns a todos os envolvidos. O reinado de momo foi 

brilhante. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Também queria deixar meus parabéns. Não participei do carnaval, 

mas ouvi muitos elogios. A toda sua equipe, deixo meus parabéns. Nada mais justo. Que o 

próximo ano seja melhor. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU 

DE OLIVEIRA: “Não é somente com dinheiro que se organiza um carnaval. É necessário 

possuir capacidade. Não pude estar presente, mas todos que estiveram elogiaram o 

resultado. A cidade inteira elogiou. Parabéns pela capacidade. Isso se chama trabalho. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Apesar de não votar, concordo com todos os companheiros. O carnaval de Itapira 

foi revitalizado. Acredito que vamos ter problemas no próximo ano, pois a demanda será 

enorme. Pessoas de outras cidades vão vir para Itapira devido ao sucesso do carnaval de 

nossa cidade. Isso mostra trabalho, dedicação e novas ideias. A administração de sua 

Secretaria foi muito bem realizada e coordenada com outras secretarias. Não tivemos 

nenhuma ocorrência de grau elevado. Parabéns a sua Secretaria e ao povo de Itapira. 

Parabéns pela iniciativa.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Queria parabenizar o Secretário Tiago. Como já disse 

anteriormente, não participei do carnaval, mas fiquei feliz porque a cidade se divertiu. Foi 

um momento de alegria e descontração. O pessoal elaborou as marchinhas de carnaval. Que 

o próximo ano seja ainda melhor. Isso muda um pouco a imagem sobre você. Um dia te vi 

sem coragem e agora você teve coragem de mostrar o que você sabe fazer. Parabéns.” 

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

09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 11º) Requerimento nº. 

0032/2017.- Voto de Congratulação com a diretoria e integrantes da Banda do Nheco pela 

brilhante apresentação no Carnaval 2017. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 12º) Requerimento nº. 0033/2017.- 

Voto de Congratulação com o itapirense João Carlos Domingues, vencedor do Concurso de 

Marchinhas Carnavalescas 2017 com a marchinha "Ali Babá e o Espelho". Autoria. Luan 

Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos novamente. Pedi a palavra porque queria aproveitar 

esse momento onde o homenageado está presente nesta Casa juntamente com sua família. 

Queria parabeniza-lo por trazer muitas famílias para o parque. Não poderia ser diferente, 

pois é o grande vencedor do concurso de marchinhas. Foi você que levou uma enorme 

torcida de familiares e amigos. Tenho certeza que essa união que você trouxe é muito 

importante. Parabéns pela dedicação. Sei que a letra de marchinhas não se escreve de um 



dia para o outro. A marchinha vencedora saiu de Itapira. Fico muito feliz por isso. Tenho 

certeza que todos votarão favorável a matéria. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de parabenizar o João e demais 

familiares. É uma pessoa formidável e de convívio social em todos os meios de nossa 

cidade. Certamente engrandeceu esse concurso. Parabéns. Que continue assim com essa 

mente brilhante. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Mais uma vez parabenizo o João Carlos e familiares pela 

inovação dessa marchinha. É importante o destaque de nossa cidade. Muitas pessoas 

concorreram o 1º lugar. Itapira foi comtemplada através do João Carlos. Ela foi cantada por 

muitos. Com certeza o próximo ano também será um sucesso. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

“Também faço das minhas palavras, as palavras dos colegas. Parabéns João e familiares 

pela criação da marchinha. Como professora sei que é necessário pensar muito para se 

desenvolver uma situação como essa. Vocês tiveram toda a criatividade. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA: “João, quero dar os 

meus parabéns. É como você sempre disse, ou seja, desbancamos os cariocas. Parabéns a 

você e a toda sua família. Abraço.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “João, no 

momento do intervalo faremos uma foto. É um importante registro que esta Casa guardará 

em seus anais. Parabéns a você e a toda sua família. Estava presente no carnaval e o 

Marquinhos grudou no cheque dizendo que era dele. É com muito orgulho, pois realmente a 

marchinha foi fantástica. Lembro-me que tinha um grupo uniformizado. Cerca de 70 

pessoas estavam torcendo. Foi um carnaval fantástico. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Não poderia deixar de registrar 

os meus parabéns. Conheço o João Carlos e o Marquinhos há muito tempo. Ontem ouvi que 

onde há um grande homem, também há uma grande mulher. A Marli não me deixa mentir. 

Parabéns a todos. Vocês são lindos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 13º) Requerimento nº. 0034/2017.- Voto de 

Congratulação com o senador Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, recém-empossado ministro 

das Relações Exteriores do Governo Michel Temer. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 14º) Requerimento nº. 

0035/2017.- Requer a criação de uma Comissão Especial de Vereadores com a finalidade 

de acompanhar os graves problemas de infraestrutura do Residencial "Morada Nova". 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. Na semana passada abordamos esse 

tema. Já discutimos na data de 12/07/2016, há quase um ano, os problemas estruturais do 

Morada Nova. Foi um pedido do companheiro Carlinhos Sartori para que a empresa 

construtora mandasse para esta Casa de Leis uma planilha da parte de infraestrutura, 

elétrica e hidráulica. Pudemos discutir abertamente na 24ª sessão os problemas estruturais 

que estão muito maiores. Os moradores do Morada Nova estão desiludidos porque 

ganharam um lar, André, mas também ganharam uma série de problemas. Naquela época, 

não sei se o Marquinhos está presente, em uma reunião com a presença de dois 

componentes do Morada Nova, foi falado que estavam colocando dinheiro do próprio bolso 



para arcar com os problemas que não eram deles. Eram da empresa. Então, desde 2016 já 

tínhamos essa preocupação e já havíamos conversado em plenário. O problema não veio à 

tona na última semana conforme passei no plenário. Há quase um ano já discutimos isso. 

Infelizmente ao invés dos problemas serem solucionados, os mesmos somente tem 

aumentado. Hoje os problemas estão relacionados ao esgoto, gás e o lixo. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência esclarece para todos os 

vereadores que será instalada essa comissão. Faço referência ao artigo 43 e 44 do 

Regimento Interno da Casa que diz o seguinte: “As Comissões de Representação serão 

constituídas por indicação do Presidente da Câmara, podendo ser solicitadas por qualquer 

Vereador, independentemente de deliberação do Plenário.” Ou seja, mesmo que o plenário 

fosse contrário poderia acontecer essa comissão. No seu parágrafo único: “Os membros da 

Comissão de Representação serão designados de imediato pelo Presidente, considerando-se 

o respectivo termo de constituição na Ata da Sessão.” Regimentalmente a presidência tem 

que, de imediato, fazer a indicação dos senhores vereadores. Respeitando a 

proporcionalidade entre os blocos parlamentares, esta presidência abrirá dois espaços para a 

situação e um espaço para a oposição. Vou indicar o vereador Carlos Alberto Sartori e o 

vereador Luan dos Santos Rostirolla para acompanhar. Como temos um engenheiro no 

grupo oposicionista, apesar de não estar presente na data de hoje, de início indico-o por ter 

uma formação nesse ramo. Então, a comissão será composta pelos vereadores Carlos 

Alberto Sartori, Luan dos Santos Rostirolla e Luis Hermínio Nicolai. Obrigado.” A seguir, 

pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Como 

líder da oposição gostaria que vossa excelência colocasse em votação a nomeação dessa 

comissão, poiso o plenário é soberano e o vereador Mino Nicolai não se encontra presente. 

Não podemos nomear uma comissão especial, com todo respeito, sem o vereador estar 

presente. Mais uma vez estamos fazendo uma coisa totalmente inadequada nos moldes do 

Legislativo... Maurício Cassimiro de Lima: Isso não impede que os outros vereadores 

acompanhem. O acompanhamento deve ser feito. Existe uma comissão construída onde 

sairá um relatório e uma ata. Serão assinados por esses vereadores. Apesar da não presença 

do vereador Mino, regimentalmente estou seguindo à risca o que diz o Regimento. Caso 

haja impedimento do vereador Mino, automaticamente esta presidência designará outro 

componente. Não é de plenário a decisão. A decisão da formação de uma Comissão de 

Representação, segundo o Regimento Interno da Casa, sem nenhum tipo de destrato, é feita 

pelo presidente e assim vamos conduzir tal comissão... Continuando o orador: A cargo de 

qualquer vereador cabe uma solicitação via requerimento e que seja aprovado em plenário 

para que nós possamos fazer uma votação em relação a decisão de vossa excelência... 

Maurício Cassimiro de Lima: O assunto, senhor vereador, já é morto. É regimental. Não 

estamos alterando o Regimento. Isso é regimental. Não há discussão. Já está definido. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Somente gostaria de deixar registrado aos moradores do Morada Nova que mesmo estando 

determinado, de forma monocrática e autoritária pelo presidente da Câmara, Dr. Maurício, 

eu iriei in loco... Caso algum vereador quiser ir comigo, pode ir comigo fazer essa 

verificação. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de fazer um 

esclarecimento. Existem regras dentro desta Casa. Não existe nenhum autoritarismo. As 

regras são claras e evidentes dentro do livro. Todos os vereadores estão convidados a estar 



lá. Eles devem estar lá. O nosso querido André Siqueira é suplente, mas isso não o impede 

de também estar presente. Acompanhe junto. Essa comissão é para todos. Apenas a 

constituição da ata será feita por esses três vereadores que estão se compondo de maneira 

proporcional. O Regimento está sendo seguido. A todos os interessados, são os artigos 43 e 

44 do Regimento da Casa. Na sessão anterior surgiu inserção desse requerimento na Casa. 

Tomei todo o cuidado de ver como se procederia esse assunto. Estudei o Regimento e 

observei-o. Estou seguindo as normas regimentais. Não há nenhum autoritarismo. Todos 

estão convidados. O limite da proporcionalidade está respeitado. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0036/2017.- 

Requer oficiar OAB de Itapira, solicitação desta Casa de Leis, no sentido de que sejam 

nomeadas advogadas em casos que envolvam violência contra a mulher. Autoria. 

Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de 

Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 0037/2017.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Tereza Antônia, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima – Presidente. 17º) Requerimento nº. 0038/2017.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Estercita Rogatto Belluomini, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 08 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 

ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento 

nº. 0039/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Wilson Avancini, pelo transcurso de seu 

91º aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 19º) Requerimento nº. 

0041/2017.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão 

junto ao governo do Estado, no sentido de disponibilizar os serviços do Poupa Tempo 

Móvel em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0042/2017.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Luís Dalben, pelo transcurso de seu 87º aniversário de 

nascimento, celebrado dia 05 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima – Presidente. 21º) Indicação nº. 0056/2017.- Sugere 

construção de Centro Comunitário no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 

0057/2017.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Santa 

Terezinha, defronte o numeral 468. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) 



Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 0058/2017.- Sugere reforma e 

ampliação da UBS "Antônio Olbi", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) 

Indicação nº. 0059/2017.- Sugere a construção de rampas de acesso para portadores de 

necessidades especiais no Mercado Municipal. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 0060/2017.- Sugere 

execução de melhorias na estrada "Benedito Soares", acesso à Fazenda Violanta. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 0061/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de calçadões para prática de 

atividades físicas em local que especifica. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 0062/2017.- Sugere estudos 

objetivando a cobertura da quadra poliesportiva da Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 

0063/2017.- Sugere a criação de um Centro de Acolhimento às mulheres e crianças vítimas 

ou em situação de violência doméstica. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 0064/2017.- Sugere a 

contratação de Psicólogo para atuar em apoio às vítimas de violência na Delegacia da 

Mulher (DDM). Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 0065/2017.- Sugere estudos para 

ampliação da licença maternidade para seis meses obrigatórios. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) 

Indicação nº. 0066/2017.- Sugere campanha de divulgação do Ligue 180 e conscientização 

sobre a violência doméstica. Autoria. Professora Marisol. Beth Manoel DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 0067/2017.- Sugere 

construção de galeria para escoamento da água da chuva no Condomínio de Chácaras 

Terrazan, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 0068/2017.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao setor competente a elaboração de um projeto para construção de 

área de lazer na região do Córrego do Coxo. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 0069/2017.- Sugere a 

Mesa da Câmara, estudos para contratação de um profissional intérprete de Libras para 

tradução das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 



de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 35º) Indicação nº. 

0070/2017.- Sugere reparos da passarela que interliga o Conjunto Habitacional São Judas 

Tadeu à Av. dos Italianos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 0071/2017.- Sugere poda de árvores na 

Av. Com. Virgolino de Oliveira, defronte o numeral 1001. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 

0072/2017.- Sugere melhorias na estrada "Osvalter Cricco", acesso aos Bairros Córrego do 

Coxo e Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 0073/2017.- Sugere a Secretaria 

Municipal de Defesa Social, que promova a instalação das placas que dão nome às estradas 

rurais do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 39º) Indicação nº. 0074/2017.- Sugere reforma da EMEI 

"Diva Magalhães Raymonti", na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) Indicação nº. 

0075/2017.- Sugere poda de árvores nas Ruas 09 de Julho e Joaquim Vieira, em Eleutério. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 41º) Indicação nº. 0076/2017.- Sugere a sinalização de solo em toda extensão 

da Avenida Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 

1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 42º) Câmara Municipal de Itapira: 

Convite para a outorga da Medalha Carmen Ruete de Oliveira no dia 15 de Março de 2017, 

às 19:30 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Prefeitura Municipal de 

Itapira: Convite para a realização do IX SIPAT conforme programação em anexo. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 44º) Câmara Municipal de Amparo: Cópia fiel 

da Moção de Repúdio nº 01/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotadas as 

matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 0029/2017.- Requer 

oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, cópia da 

planilha de pagamento dos serviços contratados junto ao Consórcio Intermunicipal de 

Saúde 08 de Abril. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

Rafael Donizete Lopes 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 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 

0030/2017.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de 

Leis, informações sobre o pagamento dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU). Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

Rafael Donizete Lopes 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 09 de Março de 2017. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

0036/2017.- Requer oficiar OAB de Itapira, solicitação desta Casa de Leis, no sentido de 

que sejam nomeadas advogadas em casos que envolvam violência contra a mulher. Autoria: 

Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite novamente. Gostaria de saudar o meu amigo 

Dr. Galvão. É o primeiro suplente de nossa bancada. Senhor presidente, eu juntamente com 

a vereadora Beth visitamos o Dr. Anderson que nos recebeu muito bem na delegacia. Ele 

mostrou o prédio e as futuras instalações. Mostrou todo aquele cuidado para com a mulher. 

Aproveitamos o momento para discutir sobre as mulheres que sofrem violência. É fato e 

notório que chegam essas informações até o conhecimento. Quantas e quantas pessoas não 

tem coragem de fazer a denúncia? Jamais podem deixar em branco. É lógico que o dia 08 

foi um marco. Aproveitamos a data para estar buscando e lutando, ou seja, empoderando a 

nossa pessoa mulher. Como vereadora, acredito que por mais que sejam atendidas por um 

delegado não tem como falar que tem a mesma visão e discernimento. Somente nós 

mulheres entendemos nós mesmas. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Devemos 

lutar para que acabem com isso. Estava em minha manicure na semana passada e a mesma 

comentou que uma determinada pessoa foi agredida pelo marido. Quando ela saiu da 

empresa o companheiro dela chutou-a. Perguntei se alguém fez alguma coisa e a mesma me 

disse que não. Não precisa ser somente a vítima para denunciar esse tipo de fato. As 

pessoas podem ligar 108. Ela foi espancada cruelmente. Será que ela foi fazer a denúncia? 

Acredito que não. Infelizmente a DDM deve ser analisada. O Dr. Anderson está atendendo 

muitos casos. Uma delegada fixa deveria ficar em nossa cidade. O Dr. Anderson disse que 

existem muitos casos em nossa cidade. Será que isso acontece? Acontece. Devemos acabar 

com isso. Queremos ser respeitadas. Fica o meu pedido. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fiquei atento a fala da Marisol e 

observo que é um assunto extremamente delicado para o município de Itapira. A 

observação que temos, Beth, é que a cidade de Itapira infelizmente... O Dr. Anderson está 

fazendo das “tripas o coração” para tocar a cidade. Com certeza, Marisol, vossas 

excelências devem ter conversado com a frente feminina da OAB. Tenho certeza que tem 

uma mão da frente feminina da OAB. Nesse sentido cobramos das autoridades medidas 

plausíveis. Desse modo, o município poderá oferecer a cada cidadã o auxílio necessário e 

adequado. É isso que queremos. Assinei junto com a autora da matéria um pedido em nome 

de todas as mulheres do município. Parabéns as companheiras por tomarem frente a esse 

assunto tão delicado. Certamente os outros 8 vereadores desta Casa terão uma pertinência 

em votar junto. O Estado deve dar uma satisfação. Observamos que o Governador Geraldo 

Alckmin está sendo cobrado publicamente. Os órgãos de imprensa tem sido bastante 



críticos em relação ao abandono da polícia da militar e da polícia civil. Pude observar, 

através das redes sociais, o Dr. Anderson falando a respeito da região de Lorena, mais 

especificamente Guaratinguetá. São circunstâncias semelhantes a Itapira. Ele observou 

atentamente que o Estado deve oferecer melhores condições para os servidores estaduais 

poderem trabalhar. Também temos a obrigação do cobrar dos órgãos do Estado de São 

Paulo melhores condições para que os profissionais servidores públicos estaduais possam 

trabalhar a contento. Não é somente em relação aos índices. Temos pessoas próximas ao 

Governador onde certamente poderão nos auxiliar. Queremos isso em nome das mulheres 

itapirenses. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Dando continuidade ao que a colega Marisol disse, quando a 

mulher é agredida nem sempre ela faz a queixa. Nenhuma pessoa socorreu essa mulher. 

Voltando a minha fala, fui agredida verbalmente dentro de uma sala. Quando me referi ao 

Secretário Tiago, não estava me referindo somente a você. Estava me referindo a todos 

meus colegas de bancada. Ninguém teve a coragem de me ajudar. Se acovardaram. Isso é 

verdade. Entendo muito bem o que essa pessoa sentiu porque eu também deveria ter saído 

de lá e ter feito um Boletim de Ocorrência. Não fui fazer. Fiquei muito chateada e continuo 

chateada com meus colegas. Tiraram-me a felicidade de presidir uma situação que era de 

meu agrado. Entendo essa pessoa. Coloco-me no lugar dela. Sinto muito pelos meus 

colegas. Obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 36/2017. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Ouvi 

atentamente os vereadores. Fui assaltado em minha vida cinco vezes. Reconheci no Fórum 

quem me assaltou. Lembro-me que fiquei com muito medo de reconhecer a pessoa. Caso 

ele me visse, o que aconteceria com minha família? É isso o que está acontecendo em nosso 

país. Os bandidos estão soltos. Ninguém socorreu a vítima porque tem medo. O país está 

nessa situação. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Março de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0038/2017.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Estercita Rogatto Belluomini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 08 de março. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Março de 2017. 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. 


