
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de outubro 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, 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. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Na pessoa do Orlando 

quero cumprimentar todas as pessoas presentes nesta noite. Quero começar a minha fala 

agradecendo o Dr. Pacheco. O Dr. Pacheco é uma figura exemplar, dinâmica e de muita 

importância para o nosso município. Na sexta feira estivemos na inauguração da quarta 

unidade do Laboratório Cristália. Que coisa linda e maravilhosa! Quantos empregos são 

gerados naquela empresa? São muitos empregos, graças a Deus. Pude ver o 

companheirismo naquela empresa. É um empresário de sucesso. Graças a Deus louvo pela 

vida desse homem. Que ele possa ser muito abençoado por Deus. Também desejo que ele 

possa gerar cada vez mais empregos para Itapira e região. Estamos no mês de Outubro, ou 

seja, no mês rosa. É o mês da mulher e da luta contra o câncer. Acredito que a maioria de 

vocês sabe que o câncer de mama é a doença que mais mata nossas mulheres. Infelizmente 

muitas pessoas não têm recursos para fazer um exame de prevenção. Peço a atenção de 

meus colegas para a importância da realização de exames preventivos como a mamografia. 

Gostaria de fazer um pedido verbal para que seja votado e que levem até o deputado Barros 

Munhoz. Seria em relação à aquisição de um mamógrafo. Ele é muito amigo do governador 

de nosso Estado. Quero aproveitar esse momento para pedir essa situação. Como ele é 

muito amigo do governador, duvido que ele rejeite o pedido. O que mais mata é o câncer... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: É tão importante essa situação 

que saiu uma reportagem em relação ao Estado da Bahia. Deveriam ter realizado mais de 8 

milhões de exames. Atingiria 80% da cobertura da meta. Somente foram realizados 2 

milhões de exames. Muitas pessoas foram prejudicadas e isso acabou afetando ainda mais o 

serviço público de saúde porque foram realizadas muitas cirurgias. A aquisição desse tipo 

de aparelho é muito importante... Continuando a oradora: Peço para que fique registrada 

essa situação nesta Casa de Leis. Solicito que esse pedido seja realizado e que todos os 

vereadores possam assinar. Temos que fazer a diferença. Estamos aqui para lutar. Itapira 

precisa ter um mamógrafo. As mulheres precisam fazer esse exame preventivo. É uma 

questão de saúde pública. Fica registrado o meu pedido. Sou humilde e precisamos receber 

o apoio. Deputado, olhe para as mulheres de Itapira. Deputado, use a sua ousadia e 

empenho para solicitar essa situação junto ao governador. Fica registrado o meu apelo. 

Peço para que todos os meus colegas assinem esse pedido. Que possamos lutar em prol dos 

cidadãos itapirenses. Obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Subo a esta tribuna e peço 

licença para a vereadora Marisol a fim de pegar um gancho em sua fala sobre o Dr. 



Pacheco. Todos os vereadores marcaram presença na inauguração daquele grande 

complexo e centro de distribuição do Cristália. Houve uma grande festa. Observamos a 

humildade de uma pessoa que tem um enorme poder na cidade. Ele é reconhecido 

nacionalmente e internacionalmente. Ele já ganhou diversos prêmios levando o nome de 

Itapira para muito longe. Vimos a importância daquele empreendimento em nossa cidade. 

Tivemos a presença de nosso governador Geraldo Alckmin e de nosso deputado Barros 

Munhoz para a entrega de uma obra que dá acesso a nova unidade do Laboratório Cristália. 

É uma obra avaliada em mais de 26 milhões de reais. É uma das maiores obras que estava 

sendo realizada em todo Estado de São Paulo. Fica o nosso muito obrigado pela brilhante 

gestão de nosso deputado Barros Munhoz e de nosso governador Geraldo Alckmin. Itapira 

está evoluindo cada vez mais. Vem acontecendo uma conservação especial da SP-352 que 

liga Itapira a Amparo. Esse é o empenho. Aproveitando o momento queria dizer que 

chegamos a um determinado consenso quanto ao projeto de nº 14. Os vereadores assinaram 

o projeto e as comissões exararam parecer favorável. O projeto seguirá os trâmites dessa 

Casa após um longo período de discussão. Esse projeto está nesta Casa há quase um mês. 

Faço um elogio direcionado aos 10 vereadores. Os vereadores estão analisando 

profundamente o conteúdo do projeto. Ocorreram vários debates para que fosse necessário 

chegar a um determinado consenso. Algumas emendas foram elaboradas. Tenham certeza 

que esse projeto marcou uma história nesta Casa. O vereador Mino sempre diz que estamos 

nesta Casa para buscar as melhores soluções possíveis. A partir desse parecer resolvemos 

optar pelo sim. É um sim para uma Itapira melhor. Parabenizo todos os vereadores pelo 

empenho e dedicação. Ocorreram enormes discussões, mas todas em prol ao servidor 

municipal e a população. Se Deus quiser o projeto será aprovado na data de hoje. Outro 

assunto seria que gostaria de fazer uma menção às eleições municipais. Estamos 

completando um ano de eleição. Tenho certeza que todos possuem seus desafios. Fica esse 

registro a essa data tão especial. Estamos buscando a nossa trajetória na política e sempre 

procurando fazer o melhor. Muito obrigado a todos e uma boa noite.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome dos 

funcionários do Hospital Municipal e da Secretaria de Saúde queria desejar uma boa noite a 

todos. Observei atentamente a fala da professora Marisol e faço das palavras dela, as 

minhas palavras. Nós, Marisol, ao longo dos últimos 4 anos, batalhamos aqui para tentar 

adquirir esse mamógrafo. Hoje o mamógrafo custa em torno de 200 mil reais. A Prefeitura 

vendeu vários terrenos no Brás Cavenaghi e Jardim Guarujá. Esse dinheiro, no mínimo, 

caso pegassem apenas 2 terrenos, acredito que daria para comprar o referido mamógrafo. 

Ele beneficiaria muitas mulheres itapirenses. Vejo uma questão de gestão. É inadmissível 

um município como o nosso, com orçamento de quase 300 milhões, não ter um mamógrafo, 

sendo que foi promessa de campanha em 2012, ao passo que Jacutinga, cidade com 

orçamento 4 vezes menor em comparação a Itapira, possuir um mamógrafo. Para as 

mulheres isso tem um enorme significado. Para a mulher sair de Itapira e ir até São João da 

Boa Vista é muito complicado. É uma questão de locomoção. Muitas delas necessitam de 

acompanhante. Esse acompanhante deve faltar no serviço. É importante porque o mês de 

Outubro deve ser usado para discutir sobre esse assunto. As palavras iniciais da 

companheira Marisol enobrecem ainda mais o discurso. Faço um pedido como vereador a 

fim de que os 10 vereadores assumam o compromisso para o próximo mês. Quando chegar 



o orçamento de 2018, que não seja de apenas um vereador da oposição ou da situação. Que 

os 10 vereadores, sob a coordenação do presidente, assinem um documento fazendo uma 

emenda no orçamento no valor de cerca de 200 mil para a aquisição de um mamógrafo. 

Gostaria, senhor Dirceu, que cada vereador analisasse a situação. É para o bem de Itapira. 

Compreendo o pedido da vereadora Marisol para que façam gestões a nível estadual, mas 

podemos dar um bom exemplo aqui na cidade. Não vivemos 24 horas em dependência do 

governo do Estado ou de pessoa A ou B. Podemos dar o pontapé inicial aqui nesta Casa. O 

orçamento vai chegar a esta Casa. Termino a minha fala falando sobre uma situação em que 

todos ficaram estarrecidos na segunda feira passada em relação ao SAMU da Baixa 

Mogiana que envolve o município de Itapira. Esse colega médico infelizmente extrapolou o 

bom senso, o bom caráter e aquilo que cada cidadão tem de mais importante, ou seja, a 

dignidade. Fiz uma moção de repúdio. Essa situação repercutiu a nível nacional. Peço para 

que os 10 vereadores assinem juntos para que possamos encaminhar a matéria para futuras 

providências. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Cumprimento a Casa em nome 

de minha amiga Ana Flávia. Seja bem vinda a esta Casa. Uso a palavra da companheira 

Marisol e do vereador Rafael para citar algumas situações. Aproveitando que estamos no 

mês de Outubro, é um bom momento para falarmos sobre mamógrafo e mamografia. 

Ninguém melhor do que nós mulheres para saber o quanto faz falta um aparelho de 

mamografia em nossa cidade. É um anseio da população feminina de nossa cidade. Muitas 

mulheres não têm condições de se deslocar para outras cidades a fim de realizar os exames. 

O deputado de nossa cidade possui amizade com outros políticos. Acredito que não seria 

tão difícil ele trazer para a nossa cidade um equipamento desse tipo. As mulheres tem que 

se deslocarem para outras cidades para fazer o exame. Existe gasto de locomoção e 

alimentação. Outro assunto está relacionado a inauguração da nova unidade do Laboratório 

Cristália. Parabenizo o Dr. Pacheco pela nova unidade em nossa cidade. Fico muito triste 

em constatar que nunca mencionam o nome do vice-prefeito nesses tipos de evento. Estou 

muito chateada com essa situação. Ele foi lembrado apenas pelo deputado, mas pelos 

demais companheiros isso não se tornou realidade. Será que ele está tão esquecido? É uma 

pessoa que sempre ajudou o prefeito a chegar onde está nos dias atuais. Outra situação seria 

que gostaria que o prefeito olhasse para o CAIS. Quando chove naquele local, chove mais 

dentro do que fora. Recebemos muitas reclamações de pacientes. O problema deve ser 

resolvido o mais rápido possível. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos 

nesta Casa em nome do Zé Maria Rostirolla. Primeiramente queria fazer um convite a todos 

os colegas vereadores e público que nos prestigia. Na próxima segunda feira haverá na 

Câmara Municipal, a pedido do capitão Sanches, uma audiência sobre segurança pública 

em nossa cidade. Estarão convidados os membros do CONSEG, empresários e a população 

em geral. Existirá um convite para os vereadores, mas de antemão reforço a importância do 

evento. Ocorrerá a partir das 19 horas neste recinto. Haverá um debate aberto junto a 

lideranças da Polícia Militar e demais autoridades. É muito importante que o público possa 

participar. Também gostaria, de forma muito fraterna, parabenizar todos os companheiros 

vereadores. Não sou membro de nenhuma comissão, mas a construção desses projetos que 

entraram nesta Casa é muito importante. Fizeram as alterações sem perder o conteúdo 



importante do projeto. Estamos discutindo o referido projeto a mais de 30 dias. Um dos 

projetos já foi votado e outros já foram adiados em até 180 dias. Quanto ao projeto de nº 

14, francamente em muitos momentos acreditei que teríamos muito mais tempo em debatê-

los e estudá-los. Seriam brigas no bom sentido da palavra. Isso mostra a serenidade que esta 

Casa vem construindo nos trabalhos. De uma forma situacionista queria parabenizar a cada 

vereador opositor desta Casa. É uma oposição fraterna e leal, principalmente no que tange a 

defesa da sociedade. Quando existe a aprovação desses projetos, quem ganha é a sociedade. 

Não existe uma penalidade severa ao servidor municipal. Lembro-me da presença do 

Sindicato nesta Casa. Sabemos que as mudanças devem acontecer. A maturidade de cada 

vereador desta Casa realmente é uma surpresa. Esse equilíbrio de forças é muito 

importante. Queria parabenizar todos os senhores vereadores. Realmente é uma Câmara 

amadurecida. Venho concordar com o voto de repúdio, Dr. Rafael, destinado ao médico do 

SAMU. Infelizmente quando estamos em desespero é o único setor que vem a cabeça. Essa 

situação merece total atenção. Tenho certeza que será aprovado pelos 10 vereadores desta 

Casa. Esse tipo de atitude não pode existir em nenhum setor público. Queria falar sobre o 

Laboratório Cristália e suas marginais, mas o tempo é curto. Marcou-me muito a presença 

de todos os senhores vereadores. O número de empresários envolvidos que estavam ali é 

imensurável. Espero que um dia possamos ver um emaranhado de empresas se instalando 

em nossa cidade. A crise está difícil, mas vamos vencer essa situação. O emprego é muito 

importante para os chefes de família. Se Deus quiser vamos ter um emaranhado de 

empresas naquela região. 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 33ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 28 de Setembro de 2017. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro 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 aos Ofícios: 2º) Ofício Especial.- 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

referente ao mês de setembro/2017. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura 

do Projeto de Decreto Legislativo. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2017.- Em 

que o Sr. Todos Os Senhores Vereadores submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a realização de Sessão solene em comemoração aos 500 

anos da Reforma Protestante, e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 106/2017.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 14/2017 e Emendas Aditivas/Modificativas 01 e 02/2017.- As 

Comissões signatárias, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 14/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, bem 

como às Emendas Aditivas/Modificativas nºs 01 e 02/2017, de autorias dos Vereadores, 



que "Altera forma de cálculo de adicionais permanentes e transitórios e outros benefícios 

que especifica e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 

da matéria, acordaram pelo parecer favorável, eis que não existe 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 

Luan dos Santos Rostirolla 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 05 de 

Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) PARECER nº. 

107/2017.- Ao Projeto de Lei nº 56/2017.- 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 56/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Município a assumir o custeio de energia elétrica em situações que especifica e 

que incidem em áreas do Conjunto Residencial Morada Nova", acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 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 Luan dos Santos Rostirolla 

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 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) PARECER nº. 108/2017.- Ao Projeto de Lei nº 

54/2017.- A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de 

Le nº 54/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 617.706,13", após minuciosos estudos sobre a matéria e solicitação 

de juntada de documentos junto à Secretaria de Negócios Jurídicos, que veio esclarecer as 

dúvidas suscitadas pela Comissão signatária, no mérito, opina pela emissão de Parecer 

Favorável, sob o aspecto financeiro da propositura. Quanto ao mérito, deixa a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos 

Rostirolla 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 05 de Outubro de 2017. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) PARECER nº. 109/2017.- Ao Projeto de 

Lei nº 54/2017.- As Comissões de Justiça e Redação; e de Obras Serviços Públicos, Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Le nº 54/2017, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 617.706,13", após minuciosos 

estudos sobre a matéria e verificando que as exigências de juntada de documentos 

solicitados pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa foram atendidas, o que 

resultou em Parecer Favorável da Comissão aludida, opinam pela emissão de PARECER 

FAVORÁVEL à propositura eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 

ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixa a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla 



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 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos 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. 8º) Requerimento nº. 00350/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Ernani Raposo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de 

outubro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento nº. 00351/2017.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Osvaldo da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 30 de setembro. Autoria. Professora Marisol. A seguir, justifica o 

voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “É uma pessoa que 

conheço a um bom tempo. Tive a honra de conhecer a sua família que muito nos acolheu. 

Lembro-me de sua mãe chamada Maria. Que Deus a tenha. Ela fez um papel como se fosse 

avó de meus dois filhos. Não existe dinheiro que pague essa situação. Está gravado em meu 

coração. Quero prestar uma homenagem a você que completou mais um ano de vida. Peço 

que o Sr. Jesus Cristo abençoe a sua vida e de seus familiares. Deixo registrado o carinho 

de minha família para com a sua família e a você. Parabéns e que Deus abençoe. 

Obrigada.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

Requerimento nº. 00352/2017.- Voto de Congratulação com o Sr. Justino Ferreira da 

Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 8 de setembro. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 00353/2017.- Moção de Repúdio com o médico do 

SAMU da nossa região, flagrado desacatando um cidadão com palavras de baixo calão no 

exercício das suas funções. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 05 de 

Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Indicação nº. 

00413/2017.- Sugere ao Prefeito Municipal, que determine ao Departamento de 

Fiscalização de Posturas, que notifique o proprietário do antigo prédio da Alcici para que 

tome providências quanto ao seu estado de abandono. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Indicação nº. 

00414/2017.- Sugere instalação de iluminação pública na rotatória das avenidas Rio 

Branco, Italianos, Ari Wilson Cremasco e Com. Virgolino de Oliveira, próximo à 

Rodoviária. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 14º) Indicação nº. 00415/2017.- Sugere instalação de redutor de velocidade 

tipo lombada na Av. dos Italianos, próximo ao numeral 1940. Autoria. Beth Manoel. 



DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 15º) Indicação nº. 

00416/2017.- Sugere estudos para realização de obras que interligue a Rua Bandeirantes à 

Rua Imperatriz Leopoldina, no Jd. Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 

2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Indicação nº. 00417/2017.- Sugere 

instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua dos Bandeirantes, defronte a Praça 

"João Moro", Vila Ilze. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Indicação nº. 00418/2017.- Sugere instalação de 

Academia ao Ar Livre no Jardim Galego, entre as ruas David Faraco e Gustavo Prestes 

Law. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 18º) Indicação nº. 00419/2017.- Sugere ao Sr. Prefeito, construção de calçadas 

margeando o Cemitério Municipal da Paz, passando pela UIPA, até a Praça da Árvore. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Outubro 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: 19º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 482/2017: 

Resposta ao Requerimento nº 277/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) PM 

SP: Ofício nº 26BPMI/300/17: Solicitação do espaço do plenário da Câmara Municipal 

para a apresentação de indicadores criminais junto a população. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro 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 primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 14/2017 e Emendas Aditivas/Modificativas de nºs 01 e 02/2017.- 

Altera forma de cálculo de adicionais permanentes e transitórios e outros benefícios que 

especifica e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da 

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

Estamos diante de um projeto que diz respeito diretamente ao funcionalismo público. 

Tivemos a oportunidade de debater sobre o tema. Trago para essa discussão o seguinte: 

Alguns servidores sabem muito bem o que estou falando. Recordo-me muito bem quando 

entrou a licença prêmio nesta Casa e tudo passou como se fosse um rolo compressor. 

Parabenizo o discurso do Dr. Maurício que juntamente com os vereadores Carlinhos e 

César faziam parte da legislatura anterior. No passado não conseguimos discutir quase nada 

sobre o assunto. Hoje se muda a conversa. É uma mudança, Maurício, para melhor. Em 

relação ao assunto, digo que vossa excelência deu oportunidade não somente para a 

bancada A ou B, mas também para aquelas pessoas que aqui marcaram presença para fazer 

as explanações a respeito do tema. Vieram pessoas dentro da administração municipal, 

assim como também do Sindicato dos Servidores. Os vereadores se reuniram em várias 

oportunidades. Nessas várias oportunidades sempre houve o bom senso. Tive a 



oportunidade de conversar com o Luan. Essas posições sempre foram debatidas e 

analisadas. Acredito que todos os vereadores sabem o que estou falando. As emendas foram 

elaboradas sob o consenso de todos os vereadores. Sinto-me na condição de vereador e 

servidor municipal para falar sobre o assunto. Passamos por análises desgastantes no início. 

Quando esmiuçamos em relação àquilo que poderia ter de mudanças, tudo foi esclarecido. 

O projeto em questão é de suma importância. Os servidores municipais devem saber o que 

estamos votando nesta Casa. Isso aqui foi aberto e foi feito de forma clara. O que mais me 

deixa preocupado está relacionado aos nossos servidores. Muitos não têm uma assistência 

dentro do serviço municipal de saúde quando adoecem. Temos um serviço de perícia da 

municipalidade que tem deixado a desejar muito. Há uma sobrecarga de serviço. Os nossos 

servidores não tem ambulatórios para cuidar das patologias específicas ou coletivas. Temos 

inúmeros servidores fazendo tratamento de coluna e de doença ergonômica. Basta analisar 

a sobrecarga do trabalho. Muitas vezes as condições de trabalho não são aquelas que o 

servidor gostaria de ter. Vou citar um exemplo: Temos dentro do Hospital Municipal a 

enfermagem que por determinação do Conselho Federal de Enfermagem tem um número de 

pacientes gigantesco. Esse número é superior da capacidade profissional. Temos sobrecarga 

dentro do centro cirúrgico. São problemas sérios de escala. Essas pessoas já estão adoecidas 

ou o município já contribuiu para adoecê-las. Existem vários outros problemas graves que 

devem ser resolvidos. Talvez essas ausências seriam supridas caso o servidor tivesse 

melhores condições de trabalho. O trabalhador fica muito desamparado diante daquilo que 

é oferecido. O servidor é aquele que dá banho no paciente. O servidor é aquele que troca o 

paciente. Devemos olhar para os servidores que dão o sangue no dia a dia. Muitas vezes é 

passado para o público que o servidor é vagabundo e não gosta de trabalhar. Existem as 

laranjas podres em qualquer lugar, mas tenho certeza que a grande maioria dos servidores 

são pessoas empenhadas e dedicadas. Caso tivessem implantado o Plano de Cargo e 

Carreira, talvez essa discussão não seria necessária. Fala-se em relação ao absenteísmo. A 

Educação e a Saúde são os maiores. É lógico, pois é onde está o maior número de 

servidores. O maior número de ausente é o de professora, mas as mesmas menstruam, 

possuem problemas hormonais, cuidam dos filhos dos outros e muitas vezes fazem aquilo 

que não fazem em suas residências. A Marisol sabe do que estou falando. Deve-se fazer 

uma análise respeitosa quando se comenta alguma coisa. Vão dizer que o servidor ganha 

muito, mas nenhum conseguiu subir o salário sem ter a lei autorizativa. É o prefeito. Isso 

vem de anos anteriores. Não foi o servidor que aumentou seu próprio salário. Leis foram 

aprovadas nesta Casa. O servidor merece atenção de forma respeitosa. Existe um projeto 

em Brasília onde a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana que o 

servidor público perderá a estabilidade. O servidor, quando sai do serviço público, sai com 

uma mão na frente e outra atrás. É diferente do servidor da iniciativa privada que tem 

seguro desemprego, dentre outros benefícios que o servidor público não possui. Acho que 

existem muitas distorções e concordo plenamente. Existem algumas situações de 

moralidade? Concordo plenamente, mas devemos analisar item por item. O servidor, em 

sua grande maioria, está preocupado com a coletividade. Vários vereadores desta Casa são 

servidores municipais. É muito importante essa situação porque os servidores municipais 

querem que as coisas sejam justificadas. Tenho certeza que todos os vereadores puderam 

conversar sobre o assunto. Vejo que é um ponto de partida em relação ao diálogo. A 



maioria das vezes vem da Prefeitura e é votado na calada da noite. Depois o servidor vê em 

sua folha de pagamento que foi aprovado através da boca dos outros. É diferente do que 

estamos fazendo aqui, pois estamos dialogando. Nesse sentido, é salutar essa votação. 

Podemos votar e falar para o servidor que existem algumas perdas e adequações. Estamos 

tentando fazer uma balança em relação àquilo que veio e aquilo que está sendo votado. 

Foram feitas mudanças através do consenso dos senhores vereadores. É importante 

falarmos isso. O meu ponto de vista é o ponto de vista da maioria dos vereadores. Deixo em 

aberto para cada integrante da oposição deixar seu ponto de vista. Acho que não foge 

daquilo que discutimos em nossas reuniões. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Acredito que a 

explanação de nosso líder foi clara. Queria agradecer a presença de todos. O sonho de 

minha vida está sendo realizado. Tivemos muito respeito um com o outro nos últimos dias. 

Foram realizadas muitas conversas. Sabem o que está acontecendo? Pela primeira vez na 

história de Itapira o povo sabe que existem dez vereadores nesta Casa de Leis. Sei que é 

difícil esse tipo de equilíbrio na administração pública. Seria muito mais fácil passar o rolo 

rapidamente para acabar com isso. Em um ano tudo o que foi aprovado nesta Casa passou 

pelo crivo dos 10 vereadores. Existiu uma votação onde a vereadora Marisol ficou à 

vontade com sua opinião. Foi mantido os 15% dos professores. Muitos já falaram que 

estávamos de brincadeira nesta Casa, mas o povo sabe que para se conseguir as coisas é 

necessário muito sangue. Estamos dando uma demonstração de educação para todos. 

Educação e respeito ao próximo foram cultivados nesta Casa. Estou arrepiado com essa 

situação. Todos participaram das discussões relacionadas aos projetos. Todos se lembram 

que na primeira discussão muitas pessoas deram suas opiniões. Muitos falaram para votar 

contra. Senti isso na pele quando meu irmão era prefeito. Sei muito bem como é atrapalhar 

a vida do prefeito. Sabem o que aconteceu? Aprovamos todos os projetos sem nenhuma 

exceção. Não estamos atrapalhando a vida de ninguém. Não estamos sendo oposição burra 

e que está aqui para destruir as coisas. Acho que nesses próximos 3 anos vamos mostrar 

para os servidores públicos que aquele que não andar na linha não terá o respaldo da 

Prefeitura, da Câmara Municipal e do Sindicato. Não podemos aceitar em um mundo com 

mais de 2 mil funcionários, meia dúzia achar que pode fazer o que quer. O Rafael foi muito 

claro em suas palavras. O Luan também foi muito claro. É um dia muito feliz. Nunca vivi 

um momento como esse nesta Casa de Leis. Houve muita gritaria e discussões 

desnecessárias no passado. O mundo está caminhando. Devemos tirar do passado os 

ensinamentos que aprendemos. O passado é herança de coisas boas. Aquilo que não presta 

deve ser jogado fora. Acho que estamos caminhando para uma Itapira melhor. Não existe 

perseguição pessoal. Existem dois grupos nesta Casa, ou seja, situação e oposição. Não 

somos inimigos mortais. É difícil a população acreditar nessa situação... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Perseguição ainda existe, Mino. Infelizmente 

ainda existe essa situação. Respondo por processos administrativos apenas pelo fato de 

ligar para o prefeito e dizer que estavam faltando faixas na ortopedia do Hospital. Ele teve a 

pachorra de abrir um processo administrativo por isso. Outro fato seria que uma cidadã que 

passou no Hospital, mas não passou por consulta comigo. A Secretária da época deu o caso 

por encerrado, mas o prefeito, não tendo nenhum argumento contra o meu exercício 

profissional, mandou abrir um PAD. Existem nesse PAD documentos idênticos com 



escritas diferentes e com a mesma assinatura. Vamos provar por A mais B que temos a 

inocência. Infelizmente ainda existem perseguições... Continuando o orador: A sua 

palavra vem a confirmar tudo o que estou dizendo. Caso você levasse para o pessoal, 

acredito que nenhum desses projetos seria aprovado. Você está dando um exemplo. É muito 

duro darmos as duas faces para bater. Com o seu exemplo, acredito que eles também vão 

ter que ter o mesmo exemplo. Isso é mais uma prova sobre tudo o que falei... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Obrigado pelo aparte. Vivi nesta Casa 

durante 20 anos. Fiquei apenas 8 anos do lado de fora. Quando fiquei do lado de fora 

aprendi muito mais em comparação quando estava aqui. Percebemos onde errávamos. Caso 

for necessário revisar o projeto, tudo bem. Fizemos o justo para o funcionalismo municipal. 

O bom funcionário tem seu valor. O funcionário ruim receberá suas penalidades. É muito 

simples... Continuando o orador: Para encerrar queria agradecer todos os senhores 

vereadores. Que possamos continuar dessa forma independente das pressões que vamos 

receber. Vamos fazer o que é justo e correto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite novamente a 

todos os presentes. Como servidora pública jamais poderia deixar de estar aqui nesse 

momento. Graças a Deus hoje não tem a Câmara do Amém. Graças a Deus nenhum projeto 

virá a goela abaixo. Está uma Câmara equilibrada. Estamos aqui para discutir. Podem 

ocorrer 10 reuniões e todas devem ser realizadas caso for necessário. Devemos ouvir o 

Sindicato e os servidores. Queria parabenizar o Sindicato em nome da Cristina e da Marli. 

Vocês estão defendendo a nossa categoria. Vocês são guerreiras e não é para qualquer uma. 

Possuímos muitas dificuldades e lutas. Sempre lutamos e questionamos as situações. 

Fizemos várias emendas e chegamos a um bom senso. Fui a única que levantei contra, pois 

defendo a minha categoria. Jamais posso abandonar a minha categoria. Sinto na pele essa 

situação. Sei como é estar dentro de uma sala de aula. Jamais vou abandonar a minha 

categoria. Defenderei com unhas e dentes. Posso ficar sozinha, mas vou defender a minha 

classe. Compreendo os meus colegas. Eles não são obrigados a ter o mesmo pensamento 

que eu, mas eu sou obrigada a entender as minhas colegas de trabalho. Vivo e compartilho 

fatos. Infelizmente ainda existe essa situação de perseguição. Devemos acabar com essa 

situação. Todos devem ser profissionais. Você não é obrigado a querer bem o seu chefe, 

mas tem o compromisso junto com a sociedade. Ninguém deve levar para o lado pessoal. 

Quantos projetos foram aprovados? Tudo isso ocorreu para o bem da população. Quero 

aproveitar o ensejo e pedir para o líder levar essas situações até o prefeito. Como os 

vereadores da oposição tem essa posição, acredito que ele também deve ter essa visão. Os 

nossos requerimentos e indicações devem ser respondidos. Ele não deve apenas olhar para 

o autor da matéria. Ele deve olhar que quem pediu foi a população. Estamos aqui para 

trabalhar. Vai ser uma legislatura diferente. Perdemos a nossa licença prêmio na boca do 

caixa. Imaginem quando você chega até a boca do caixa para receber a tão sonhada licença 

prêmio e alguém diz que não existe mais. Devemos defender o servidor público. Por que o 

projeto passou às pressas? Não tem mais essa de goela abaixo. Esse Plano de Carreira deve 

ser apresentado em até 180 dias. Muitas reuniões serão realizadas. Esta Casa possui horário 

para entrar, mas para sair não tem. Eu cumpro o que falo. Falei em época de campanha que 

seria uma vereadora diferenciada e dinâmica. Faço isso porque tenho palavra. Ninguém 

pode falar que a Vereadora Marisol não atende a população. Não. Quem me conhece sabe 



do que estou falando. Todos sabem que sou guerreira. Quanto aos projetos, digo que um 

deles foi voto vencido. Já justifiquei a minha posição. Não é porque perdemos uma batalha 

que não vamos continuar lutando. Vamos passar por mais guerras que devem ser vencidas. 

Serei uma leoa para defender o servidor público. Não vou medir esforços. Caso for 

necessário questionar, vou questionar. Caso for necessário reivindicar, vou reivindicar. Não 

posso ficar calada. Sou uma servidora pública. Muito bem quando se falou em moralizar, 

mas o prefeito deve moralizar muitas coisas. Não é somente nós vereadores. Fico louca e 

brava quando escuto falar que o servidor público faz corpo mole. Infelizmente existe meia 

dúzia de pessoas que faz corpo mole, mas a maior parte rala muito no dia a dia. Como disse 

o vereador, não tenho autonomia para dar aumento para mim mesma. Isso foi encaminhado 

a esta Casa de Leis. Por isso que falo que devemos estudar os projetos. Não sou doce para 

todos gostarem de mim. Eu tenho personalidade. Tem que ser do jeito onde acredito que é 

justo. Isso é democracia. Atualmente existe uma Câmara equilibrada. Sabe quem ganha? 

Quem ganha é a população de Itapira. Quero uma cidade melhor e mais justa. A moralidade 

deve começar desde cima. Exemplos de honestidade e justiça são importantes. Dói na alma 

ver as pessoas serem injustiçadas. Que fique bem claro que todos os projetos vão ser 

analisados e estudados. Peço para que todos os colegas compreendam essa situação. Não 

deve ser aprovado nada no afogadilho. Esse Plano de Cargo também deve ser discutido e 

estudado. Deixo registrado o meu comprometimento em relação aos servidores públicos. 

Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Venho a esta tribuna para também falar sobre esse projeto. Também 

queria falar a respeito do esforço de cada vereador. Os dez vereadores sabem do que estou 

falando. Quando o projeto chegou a esta Casa deixamos bem claro que o mesmo não estava 

fechado. O projeto sempre foi plausível de discussão. Volto a parabenizar cada um de vocês 

pelo empenho e dedicação. Sempre procuramos fazer o melhor para a nossa cidade. 

Somente nesta Casa temos quatro vereadores que representam o serviço público municipal. 

O meu pai também é servidor público, assim como também a mãe de minha namorada. 

Para que vocês entendam a dimensão, digo que é um tipo de assunto onde sou muito 

cobrado. Quando desceu esse projeto muitos questionamentos foram feitos. O projeto foi 

explicado e muito discutido por todos os senhores vereadores. Emendas foram elaboradas e 

assinadas por todos os senhores vereadores. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. 

Como líder de bancada sou prova viva das discussões que tivemos no Executivo e das 

opiniões divergentes em relação a bancada de oposição. Muitos cidadãos itapirenses vieram 

me procurar para saber melhor a respeito desses projetos e emendas. Chegamos a um 

consenso junto a base sindical de nossa cidade e tudo foi caminhando. Vamos trazer a 

valorização do servidor e a moralidade junto ao serviço público. Vamos valorizar aquele 

servidor público que trabalha todo dia e luta com seu suor e dedicação. Vamos punir 

aqueles servidores que não valorizam o serviço público. Aproveito para falar que desde a 

minha campanha é falado em moralidade. O bom senso deve partir desta Casa. É uma boa 

conversa para que Itapira possa progredir ainda mais. Os corruptos de Brasília ofendem a 

nossa imagem, assim como também a imagem do povo brasileiro. É dando exemplo de uma 

Câmara unida que esta cidade somente tem a ganhar. Fica a minha mensagem a todos os 

vereadores. Deixo meus parabéns a todos vocês novamente. Vamos pensar nesta Casa e 

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



DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Uso a tribuna novamente para dizer que o 

prefeito usou um decreto contra nós. Foi muito discutido entre o Sindicato e os vereadores. 

O prefeito envia os projetos e nós avaliamos e discutimos sobre os mesmos. Hoje ele sabe 

que nada é feito através de goela abaixo. Outras pessoas dizem que os vereadores são 

farinha do mesmo saco. Não sou farinha do mesmo saco e sim fermento da massa. Sou 

fermento na massa do povo e do funcionário público. Vamos votar favorável por entender 

que é compatível com as necessidades do servidor. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente 

queria dizer que com a vinda desses projetos a esta Casa de Leis provamos, mais uma vez, 

que a Câmara de Itapira discute as matérias adequadamente. Estamos aqui para votar esses 

projetos. Existiu um enorme empenho em relação aos projetos. Ocorreram várias reuniões 

junto ao pessoal técnico. Oposição e situação se reuniram em prol do consenso. Todos 

trouxeram a sua opinião e coragem para se expressar. Na qualidade de servidor, digo que 

devemos moralizar o serviço público. É isso o que está acontecendo. É um marco histórico 

nesta Casa de Leis. Todos estão buscando o bem comum. Como representantes da 

população e dos servidores, acredito que fizemos o melhor. Hoje o resultado está presente. 

Foi um trabalho muito sério. Quando uma ideia surgia a mesma era melhorada. As emendas 

foram votadas e discutidas por todos os senhores vereadores. Houve concordância e a 

preservação dos direitos dos servidores. Parabenizo a todos os vereadores. O projeto será 

votado para o bom andamento dos trabalhos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 14/2017. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as Emendas 

Aditivas/Modificativas de nºs 01 e 02/2017. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade à 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 

votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 

plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar de nºs 14/2017. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em 

segunda votação as Emendas Aditivas/Modificativas de nºs 01 e 02/2017. Aprovadas em 

segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Deixo registrado como justificativa que o prefeito Paganini tenha 

um olhar para o servidor público na mesma forma que ele tem para os cargos 

comissionados. O servidor público para requerer os direitos deve gastar do próprio bolso. O 

prefeito não. Ele defende os comissionados na justiça. Então, fica esse recado para o 

prefeito. A única servidora que ele defendeu na justiça deixou os bens dele bloqueados. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2017 E 

EMENDAS ADITIVAS/MODIFICATIVAS DE NºS 01 E 02/2017. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 0054/2017.- Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 617.706,13. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da 

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

Comissão de Finanças e Orçamento tivemos uma conversa. Recebemos a grata 



oportunidade de mais uma vez estar conversando com o Dr. Claret. Ele é o Secretário 

Jurídico da Prefeitura. É uma pessoa bastante sucinta e generosa com relação àquilo que 

nós não sabemos. Quando existem questionamentos, ele vem a esta Casa sem medir 

esforços para nos auxiliar. Talvez, Mino, você possa dar uma explanação melhor sobre o 

assunto. Estivemos conversando abertamente ontem. É uma permuta de área. Na verdade é 

uma desapropriação de uma área que pertence a Usina onde será construída a barragem do 

Ribeirão da Penha conforme fora mencionado na mensagem do prefeito. Algumas 

ponderações foram analisadas e a mensagem do projeto diz que o prefeito entrou em acordo 

com a Usina. Havia uma pendência de IPTU dos últimos três anos, assim como também do 

ISSQN. O valor contrabalança em relação a área em questão. É uma área de 823.318,46 

metros quadrados. Pela mensagem do prefeito a dívida atualizada da Usina está em torno de 

R$ 626.739,00, sendo que a área está avaliada em torno de R$ 617.706,13. A única dúvida 

que surgiu na comissão é que faltava a minuta da escritura da rerratificação da área. 

Estamos discutindo um assunto retroativo há 15 anos e que foi feito por decreto. Não estava 

em Itapira quando surgiu essa discussão. Hoje faço parte do Legislativo e tenho por 

obrigação passar para a imprensa o que estamos votando. Veio a minuta. O Dr. Claret e o 

Vitor Belli encaminharam a minuta da gleba que está sendo desapropriada e no final fala do 

valor atualizado através do INPC e IBGE, chegando em torno de R$ 617.706.73. Então, é 

uma compra de uma área ao mesmo tempo em que a Prefeitura está negociando uma dívida 

ativa com a Usina. Depois dessa vinda da minuta e da explanação do Jurídico da Prefeitura 

nós sentimos à vontade em exarar o parecer com relação a Comissão de Finanças e 

Orçamento. A decisão final fica a critério do plenário. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 54/2017. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Outubro de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0056/2017.- Autoriza o Município a assumir o custeio de energia elétrica 

em situações que especifica e que incidem em áreas do Conjunto Residencial Morada 

Nova. 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 56/2017. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Vejo um momento oportuno, principalmente para o líder do prefeito, falar que 

nós comentamos exaustivamente sobre o assunto. Tivemos a oportunidade de visitar o 

Condomínio Morada Nova para conversar na Câmara Municipal. É um ponto de 

importância e vejo uma situação positiva com relação a parte de iluminação. É um ganho de 

todos. Fizemos gestão e não podemos elogiar a forma de como veio e sobre o alcance do 

mesmo. Parabenizo, Luan, com relação a iniciativa dos moradores do Condomínio Morada 

Nova.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMINIO NICOLAI: “Também 

queria parabenizar. O benefício que foi dado ao pessoal do Morada Nova é simplesmente 

pelo fato de eles possuírem cerca onde residem. Mais uma vez a Câmara aprovou para dar 

apoio ao prefeito. Isso é de grande utilidade. Os moradores não conseguiriam pagar, pois já 

pagam condomínio e tudo mais. É o primeiro passo para que outras coisas possam ser 

revistas. Parabéns a todos.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2017. a) Maurício 



Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00343/2017.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Geralda Marli Bressiani, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de setembro. Autoria: Professora Marisol. A 

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

RAPOSO: “É tão bonito o comprometimento e o companheirismo mesmo com chuva ou 

com sol. Isso é tão bonito, Marli. É tão difícil você vivenciar essa situação em nosso meio. 

Existe respeito e carinho. Não poderia deixar de vir aqui para fazer uma simples 

homenagem. Você pode ter certeza que é do fundo de meu coração. Você é uma pessoa 

muito respeitada e carinhosa. É uma leoa quando defende os servidores públicos. Acredito 

que devemos possuir mais pessoas em nosso meio como a Marli. Deixo a minha simples 

homenagem. Que Deus e nosso Sr. Jesus Cristo deem muita saúde pra você. Obrigada.” 

Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação o Requerimento nº. 343/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Queria 

parabenizar a Marli pelo transcurso de seu aniversário. Muitas felicidades e que você 

continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Marli, parabéns e que você continue firme 

nessa caminhada. Que Deus te ilumine e te dê muita saúde.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar a Marli 

pelo transcurso de seu aniversário. Conheço a Marli há muito tempo. Somos colegas desde 

os tempos de Hospital Municipal. Muitas coisas boas foram feitas. Parabéns e que Deus 

abençoe.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também agradece a 

sua presença e congratula junto a você. Parabéns e que Deus abençoe.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro 

de 2017. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00353/2017.- Moção de Repúdio com o médico do SAMU da nossa 

região, flagrado desacatando um cidadão com palavras de baixo calão no exercício das suas 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa de 

forma estarrecedora o que ocorreu na última sexta feira na cidade de Mogi Mirim 

envolvendo o SAMU da Baixa Mogiana. Tenho certeza, vereadores, que a conduta desse 

médico não é aquilo que é oferecido pelo SAMU da Baixa Mogiana. Temos os serviços 

oferecidos e é totalmente uma conduta desabonadora vinda rapaz. Merece repúdio nacional. 

Recordo-me que algum tempo atrás fui cobrar algumas coisas relacionadas a melhorias para 

o SAMU e o coordenador de Mogi Mirim, Sr. Wagner, fez uma matéria no jornal Gazeta 

me chamando de mentiroso. Ontem ele teve que pedir desculpas a nível nacional em nome 

do SAMU para todas as cidades atendidas. Nada como um dia atrás do outro. Esse Wagner 

Cezarone fez uma matéria no jornal dizendo que sou mentiroso. Parabenizo a atitude dele. 

Ele falou a verdade dos fatos. A verdade somente apareceu porque foi gravado. Esse 

mesmo médico, Dirceu, fez as mesmas gravidades com uma cidadã itapirense muito 

próxima de nós integrantes da Câmara. Ele usou os mesmos termos quando a Karen ligou 

para o SAMU. Esse cidadão não merece respeito e muito menos a função que exerce no 

SAMU de Mogi. Parabenizo o prefeito Carlos Nelson pelas medidas administrativas 

cabíveis. É preocupante porque na ausência de um médico na base de Itapira, quem vai 



atender o cidadão é esse monstro. O médico poderia estar em um dia ruim, mas não poderia 

fazer o que fez. Fica esse repúdio. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 

nº. 353/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Essa pessoa foi irresponsável para com muitas pessoas. Foi 

gravado e não tem como falar não. Ele será punido por isso. Uma pessoa desse porte não 

pode estar no poder público. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Parabenizo o Dr. Rafael pela elaboração da matéria. Foi 

uma atitude muito infeliz desse médico. Esse médico deveria pensar que poderia ser uma 

filha ou até mesmo a mãe dele no telefone. É um absurdo o que ele fez. Já precisei dos 

serviços do SAMU e graças a Deus não cai com esse médico. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro 

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 e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


