
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de março de 2018. Presidente: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar 

o público presente na pessoa da ex-vereadora Sônia Calidone. Hoje não poderia deixar de 

falar dessa data muito importante. Vou relembrar rapidamente sobre o porquê hoje é 

comemorado o Dia Internacional da Mulher. No dia 08 de março de 1857, 129 operárias de 

uma indústria foram assassinadas pelos seus patrões. Elas foram assassinadas porque 

fizeram uma greve e estavam lutando por melhores salários e por uma redução da jornada 

de trabalho. Em 1910 foi criado o Dia Internacional da Mulher em memória de todas as 

operárias mortas durante esse protesto nos Estados Unidos. É muito triste falar sobre essas 

agressões. Como mulher, vereadora e professora fico muito triste. Devemos pensar nos 

números gritantes. A cada 5 minutos uma mulher é agredida. A cada 11 minutos muitas 

mulheres são estupradas. Cerca de 4.473 foram mortas em 2017. Houve 946 feminicídios. 

Uma mulher é morta a cada 2 horas. Nosso país ocupa a 7ª posição entre as nações mais 

violentas. É um absurdo. Não podemos aceitar essa situação. Ontem foi aprovado um 

projeto na Câmara onde aumenta a pena em caso de estupro coletivo e torna crime a 

importunação sexual e divulgação de cenas de estupro. Isso já havia sido aprovado pelo 

Senado, mas os deputados modificaram o texto. O Senado aprovou na data de ontem a 

detenção para quem descumprir a Lei Maria da Penha. A lei foi feita para ser cumprida. 

Temos que gritar. Não podemos ficar caladas. Devemos denunciar e reivindicar. É um 

direito da mulher. A mulher tem o direito de escolha. A mulher não pode ser ameaçada 

fisicamente, moralmente ou até mesmo sexualmente. Ela tem que querer. Como 

procuradora especial da mulher, digo que devemos zelar pelo empoderamento. Posso 

imaginar o que a Dra. Sônia já sofreu como vereadora. Desejo que esta Casa tenha mais 

vereadoras. Devemos lutar pelos nossos direitos. Podemos ser vereadoras, senadoras, 

deputadas ou até mesmo presidenta desse país. Somos capazes, temos condições e vamos 

enfrentar a batalha. Temos o mesmo direito que os homens. Fica o meu abraço a todas as 

mulheres. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Como muitas mulheres marcam presença nesta Casa, 

também deixo meus parabéns pela comemoração dessa data tão importante. Parabenizo 

todas vocês pela luta e pela correria da vida. Em relação a uma emenda de minha autoria, 

fui procurado pelo Dr. Newton. A mesma faz referência ao Clube do Cavalo. Existe um 

projeto que está tramitando no Senado. É um projeto fundamental para traçar novos 

caminhos na política nacional. Nenhum prefeito poderá conceder terrenos ou qualquer outra 

coisa do gênero para o prefeito seguinte. Será renovado de 4 em 4 anos. A minha emenda 



faz uma concessão por 10 anos e deverá ser retirada. Não tem como fazer o convênio 

durante 3 anos e um pouco mais. O órgão que está ligado a essa situação não aceitaria esse 

prazo de apenas 3 anos. Que isso passe a se tornar uma atitude dessa Casa de Leis. Servirá 

para a licitação do transporte público, empresas produtoras de uniformes escolares, 

produtos de limpeza e tudo mais. Nenhum prefeito poderá conceder tempo maior do que 

aquele onde estiver no poder. O Dr. Newton me explicou e entendeu a situação. Vou retirar 

a emenda. Isso deve servir como uma visão para os políticos. A forma ideal de se fazer é 

essa, ou seja, uma concessão até 31 de dezembro de 2020. A partir dessa data passaria pela 

Câmara. Seria de 4 em 4 anos. Isso vai trazer, sem sombras de dúvidas, muitos benefícios 

para todas as instituições de nossa cidade. Que essa lei seja instituída o quanto antes. Fica a 

minha explicação. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Quero saudar todas as mulheres em 

memória de minha mãe. A minha mãe foi uma mulher guerreira e ficou viúva com apenas 

39 anos de idade. Ela criou 6 filhos na roça. A mulher é muito mais forte que o homem. 

Acredito que os homens não conseguiram criar seus filhos sozinhos. Em memória de minha 

mãe gostaria de saudar todas as mulheres brasileiras. Que Deus abençoe a todas. Somente 

se bate em uma mulher com uma rosa. Outro assunto que gostaria de abordar é que 

percorro muitos bairros de nossa cidade. Temos lixeiras em todas as chácaras. Alguns 

bairros como Jardim Paraíso e José Secchi possuem muitos entulhos espalhados pelas 

calçadas. Caso os dez vereadores aceitarem, queria elaborar um projeto no sentido de 

multar a pessoa que deixar entulho nas vias públicas. Os fiscais devem averiguar a situação. 

As pessoas devem denunciar e não somente dizer que a cidade está suja. Antes de criticar 

as pessoas devem denunciar. Somos em dez vereadores. Caso todos fizerem a sua parte, 

acredito que ajudará muito a administração municipal. Estou com vergonha porque a cidade 

possui muitos entulhos espalhados nas vias públicas. Muitas pessoas estão ensacando 

entulhos para deixarem em vias públicas. Como serão carregados esses sacos de lixo? O 

pessoal deve criticar menos e ajudar mais. Quando a multa atinge o bolso do cidadão, 

acredito que o mesmo aprende. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Quero dizer que hoje é uma 

data muito especial. Comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Quero dizer sobre a 

minha alegria em poder representar a classe das mulheres nesta Casa de Leis, ajudando a 

construir um mundo melhor. Nós mulheres temos muito que comemorar, pois todos os anos 

as mulheres ocupam mais e mais espaços em todas as áreas e atividades. Do menor ao 

maior cargo do ponto de vista financeiro ou relevância. Quem ganha com isso é toda 

sociedade. Peço a Deus discernimento para que todas as mulheres e mães consigam educar 

seus filhos da melhor maneira possível. Mudando de assunto, falando em deputado, digo 

que ele tem um enorme abuso de autoridade, pois usa os microfones da Rádio Clube para 

tecer elogios nada agradáveis a minha pessoa, a pessoa do colega Rafael e daqueles que ele 

não acha que está do lado dele. Ele é uma pessoa muito abusiva, pois já vi com meus 

próprios olhos. Ele vive uma escalada autoritária. Teria o prazer de discutir com ele olho no 

olho sobre o que ele fez com meu pedido sobre a entrada dos bairros de Barão e Eleutério. 

Vale ressaltar que ele precisou dos votos daquela população. Até hoje não obtive nenhuma 

resposta. Gostaria de perguntar sobre o que ele fez com o dinheiro da venda do SAAE e o 

porquê ele forçou a barra do prefeito Paganini a perdoar uma dívida de 1,8 milhões. Hoje já 



ultrapassa cerca de 2 milhões. Somos políticos e vivemos da opinião pública. Chegamos 

aqui através do voto popular. Tanto o meu voto como o voto dos demais da bancada tem o 

mesmo peso e valor. Não venho aqui para falar sobre a minha vida e sobre a minha figura 

política. O que o senhor fala através dos microfones da Radio Clube é mentira. Em minha 

opinião, o senhor é um mentiroso. O senhor gostaria de ter o domínio sobre os dez 

vereadores. O senhor pisa naqueles que não falam amém para você, Totonho Munhoz. É 

chamado na região como deputado Barros. Tem gente que machuca os outros. Pense no que 

o senhor fez para o último que te serviu. Ele se chama José Alair. Tem gente que não sabe 

amar. Esse recado vai para o senhor. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente em nome de 

todas as mulheres de nossa cidade gostaria de cumprimentar a nossa querida Fátima. É 

nossa funcionária há muitos anos. Com muito carinho cumprimento todas as mulheres em 

seu nome. Também gostaria de cumprimentar, de forma muito especial, a Cristina, a Dra. 

Maíra Recchia, a Dra. Sônia Recchia e demais autoridades. Queria falar sobre esse projeto 

construído por todos, ou seja, Polícia Civil, OAB e demais autoridades. O projeto abrange 

vários segmentos e conselhos. É muito interessante, pois seria um fluxograma. 

Resumidamente seria onde a mulher vítima daria entrada em seu processo. Isso faz o 

caminho por onde ela passará e quais as etapas que ela poderá ser assistida. Isso vai facilitar 

a vida da mulher. É triste aprovarmos um projeto como esse especialmente no dia da 

mulher. Gostaria de enaltecer e falar sobre coisas positivas, ou seja, um projeto positivo 

sobre as mulheres. Esse projeto, apesar de necessário, é doloroso. Mostra como a sociedade 

se comporta perante a mulher. Existiu um encontro realizado pela vereadora Marisol onde 

estive presente. Naquele momento percebi o quão pouco eu fiz em relação a políticas 

públicas voltadas para o bem da mulher. Talvez essa tenha sido a minha primeira 

participação sobre políticas públicas relacionadas a mulher. Parabéns pelo projeto. Tenho 

certeza que esse projeto ajudará muitas mulheres em nossa cidade. A evolução é positiva. 

Espero que cada vez mais as leis sejam firmes e adequadas para punir severamente aqueles 

que praticam qualquer tipo de ato intolerável contra as mulheres. Queria cumprimentar o 

Tiago pela obtenção do MIT. O MIT quer dizer Município de Interesse Turístico. Já 

debatemos sobre esse tipo de assunto nesta Casa. Parabéns, pois é através dessa situação 

que a nossa cidade poderá ser comtemplada com mais verbas. Os frutos serão colhidos de 

uma forma geral. Para concluir queria cumprimentar as minhas colegas vereadoras. 

Parabéns pela luta e trabalho de vocês. Parabéns pelo empenho e dedicação. Peço perdão a 

todas as mulheres pelos erros que nós homens cometemos e me orgulho de tê-las nesta 

Casa. 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 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Março de 2018. 

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

08 de Março de 2018. 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. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete 

dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de fevereiro de 2018. 



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

Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente passa ao Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 002/2018.- ATA 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO 3º 

QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017, APRESENTADA EM AUDIÊNCIA 

PÚBLICA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 003/2018.- Ata da Prestação de contas apresentada em 

Audiência Pública realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, no Plenário da Câmara 

Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2017. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não 

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

Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 003/2018.- Em que o Sr. Todos Os 

Senhores Vereadores submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Institui no âmbito do Município de Itapira o Projeto Circulando pela Rede de Atendimento 

à Mulher. A seguir, pela ordem, a Vereadora Marisol de Fátima Garcia Raposo requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 

0010/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui o valor das obrigações tidas como de pequeno valor. 

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

08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0014/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera a Lei nº 3.103 de 18 de junho de 1999, que dispõe 

sobre a organização do serviço de remoção de veículos por infração da legislação de 

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

Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 8º) PARECER nº. 23/2018.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2018. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. As Comissões de Justiça 

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

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, de autoria 

de todos os Senhores Vereadores, que "Institui no âmbito do Município de Itapira o Projeto 

Circulando pela Rede de Atendimento à Mulher.”, após minudentes e acurados estudos, 

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. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2018. 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 003/2018.- Institui no âmbito do Município de Itapira o 

Projeto Circulando pela Rede de Atendimento à Mulher. Autoria: Todos Os Senhores 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos novamente. Não poderia deixar de vir até esta 

tribuna para falar de um momento histórico. Faz 10 anos que existe uma luta e briga. O 

senhor presidente disse que não estaria comemorando muito pelos graus de violência. Para 

a nossa cidade isso é uma vitória. Muitas mulheres itapirenses sofrem caladas. A partir de 

hoje será aprovado por todos os vereadores. Será transformado em lei e todos deverão 

cumprir. Também estou no fluxograma da Procuradoria Especial da Mulher. Vou ficar 

muito atenta. Todos envolvidos nessa questão devem ficar muito atentos. Que essas 

mulheres realmente possam ser assistidas em nosso município. Quero dar os parabéns a 

todos os envolvidos. Ocorreram várias reuniões a fim de se chegar nesse momento. É uma 

data muito importante. Ficará marcada nesta Casa de Leis a aprovação por unanimidade. 

Parabéns a todas as mulheres. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Faço das minhas palavras, as 

palavras da vereadora Marisol. Hoje é um dia de festa, pois as mulheres estão conseguindo 

mais um direito. Sei que é algo muito trabalhado. Tenho muito orgulho em fazer parte 

dessa história. Esse projeto foi idealizado por vocês. É um projeto impecável e completo. 

Passou pelo crivo de vários órgãos competentes. Fátima, queria parabenizá-la pelo seu 

trabalho à frente do Conselho da Mulher. Que você tenha muito sucesso. Esse projeto foi 

muito bem idealizado e projetado por você. Deixo meus parabéns em nome de todos que 

participaram na elaboração desse projeto. Conte sempre com esta Casa de Leis. Aproveito o 

momento para desejar um feliz 8 de março para todas as mulheres de Itapira. Parabéns e 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Vejo que há duas semanas os vereadores participaram de uma reunião 

que durou no máximo 5 minutos, mas foi de grande valia porque naquele momento tanto o 

Tiago Fontolan quanto a Fátima vieram até nós com o escopo desse projeto. Na ocasião 

ouvimos o que vocês estavam trazendo. Estamos assumindo um compromisso onde naquela 

reunião foi um pedido de vocês em nome de todas as pessoas que ajudaram na elaboração 

desse projeto. Não quero citar o nome de ninguém para não ser deselegante. Talvez acabe 

esquecendo o nome de alguma pessoa. Envolve um conglomerado de entidades civis, 

públicas, além das pessoas do próprio meio. A maior interessada desse projeto é a mulher. 

falando em 8 de março de 2018, nós homens temos uma enorme dívida para com nossas 

mulheres. Por que falo isso? A professora Marisol muito bem falou no Pequeno Expediente 

que foi preciso morrer pessoas para que passássemos a falar da importância da mulher na 

sociedade. O nosso país passou a acreditar e a aceitar a mulher em uma condição, inclusive 

de votar, em um passado recente. Gostaria de tecer palavras com relação aquilo que a 

mulher vive no dia a dia. As condições de trabalho, Tiago, ainda são muito adversas em 

comparação ao dos homens. Hoje estava vendo uma reportagem onde dizia que na média as 

mulheres ganham 45% menos em comparação aos homens. Ganham menos para 

desenvolver, muitas vezes, as mesmas condições de trabalho. Não deveria ser assim. 



Quanto a violência, digo que a mesma atinge a todos, mas contra a mulher é bem maior. 

Deveria ocorrer um tratamento especial. Muitas mulheres dentro de suas casas são mães e 

pais ao mesmo tempo. Muitas mulheres colocam sozinhas o ganha pão para tratar de seus 

filhos porque os homens estão enchendo a cara no 'buteco'. Essa é uma realidade muito bem 

vivida. Todos sabem disso. Deveríamos refletir todos os dias. Esse trabalho é uma coisa 

muito importante. Muitos municípios nunca discutiram o que estamos aprovando nesta 

Casa. Não estamos saindo à frente. Estamos dando o pontapé inicial. Fico feliz pela 

aprovação do projeto. Esta Casa possui duas mulheres guerreiras e tenho certeza que as 

mesmas estão muito orgulhosas com a aprovação da matéria. Todos os projetos têm a sua 

importância, mas esse merece um destaque. Merece por aquilo que poderá trazer de 

benefício para a sociedade itapirense. Isso é o que devemos levar em consideração. Que não 

seja somente no papel. Que a lei seja aplicada e executada de forma adequada. A maior 

ganhadora é a mulher. Elogio o projeto, o empenho e a dedicação de todos que participaram 

dessa situação. Todos são merecedores. Que possamos servir de exemplo para outras 

cidades que também passam pelo mesmo problema. Vale ressaltar que temos um problema 

na área da Saúde. Nossas mulheres estão engravidando muito cedo. Isso também deve ser 

analisado porque existe violência doméstica e tudo mais. Muitas jovens estão infectadas por 

doenças transmissíveis. Muitas mulheres aparecem machucadas no Hospital Municipal. 

Isso não acabou. Isso continua. Tenho certeza que as pessoas à frente desse projeto tomarão 

providências cabíveis quanto a esses problemas. Parabenizo a vereadora Beth Manoel 

porque em um passado recente também foi agredida, mas teve a cabeça e a personalidade 

de manter a cabeça sempre erguida. Em nome das vereadoras dessa Casa parabenizo todas 

as mulheres de Itapira. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

03/2018. Aprovado em primeira votação 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 nº 03/2018. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Não fiz uso da palavra, mas gostaria de parabenizar a todos que participaram 

da elaboração do projeto, em especial a Fátima. A Câmara Municipal deu o pontapé inicial. 

É um projeto muito importante. Parabéns pelo empenho e dedicação de todos vocês. 

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

“Gostaria de parabenizar todos envolvidos na pessoa da vereadora Marisol que está à 

frente, assim como o Sindicato representado pelas mulheres Cristina e Marli. Deixo meus 

parabéns ao Tiago, a Dra. Maíra e a Marli. Esse projeto vem sacramentar os direitos das 

mulheres. É uma inovação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Esta presidência pede para que os envolvidos 

permaneçam nesta Casa para que possamos registrar esse momento histórico. Parabéns a 

todos os envolvidos. Não vou citar o nome dos envolvidos, mas é sabido que o projeto é de 

fundamental importância para as mulheres. Esse fluxograma já funciona, pois a AOB faz 

seu acolhimento, a Prefeitura dentro da Promoção Social também faz, assim como também 

o Ministério Público. Vejo isso como um simbolismo no dia de hoje. É com muito pesar 



presenciar algumas situações contra as mulheres pela falta de escrúpulo do homem. 

Parabenizo todas as mulheres presentes. O Dr. Rafael disse em alguns momentos sobre o 

que seria a mulher. A mulher, muitas vezes, é muito mais do que aquilo que o Rafael disse 

anteriormente. A mulher é mãe, pai, batalhadora e guerreira. Diferentemente do homem, ela 

possui uma coisa chamada sensibilidade. Isso faz toda a diferença. A mulher é tão especial 

que é eixo de ligação entre Deus e a terra, pois a única maneira de um ser humano vir até 

nós é através dela. Deus reservou a sensibilidade e o amor fraternal para vocês. Vale 

lembrar que todos nesta terra são filhos de mulheres. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 0027/2018.- Voto de Congratulação 

com o itapirense João Carlos Domingues, vencedor do Concurso de Marchinhas 

Carnavalescas 2018 com a marchinha "Equilíbrio da Birita". Autoria: Luan Rostirolla. Não 

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

votação o Requerimento nº. 27/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0030/2018.- Voto de Congratulação com o professor e escritor itapirense 

Joaquim Antunes Neto, pelo lançamento do livro "Mecanismos Moleculares das 

Microlesões Celulares e Adaptação do Exercício Físico". Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Março de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. (Nota: Todos 

os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 

matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores 

vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus 

colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da 

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


