
ATA DA 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de julho 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 FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar 

todas as pessoas presentes, em especial a minha filha Mirasol que está nos prestigiando 

nesta noite. Não poderia deixar de vir aqui para falar sobre os comentários que surgiram 

após meu voto na última sessão. Primeiramente gostaria de deixar bem claro que graças a 

Deus vivemos em uma democracia. Cada um tem o direito de votar conforme a sua 

consciência lhe dirige. Estudei o projeto seriamente, compreendi e votei sim para a 

aprovação. Era necessário para o bem de nossa cidade. Caminhei pela cidade durante essa 

última semana, conforme o de costume, em busca de ouvir meus eleitores. Em momento 

algum alguém me questionou sobre meu voto. É muito pelo contrário. Recebi vários 

parabéns. Porém, estamos em um país democrático e todos tem o direito de se manifestar, 

mas cada um é responsável por seus atos. Sou funcionária pública há mais de 26 anos e 

quase 2 anos ocupo um cargo público pelo qual fui eleita pela população itapirense 

democraticamente, sendo uma dos 10 eleitos nesta Casa e uma dentre as duas 

representantes nesta Câmara. Sei que estou sujeita a críticas e elogios e nunca tive 

problema algum com isso. Porém, não aceito desrespeito para com minha pessoa ou com 

qualquer colega de trabalho. Seja nesta Casa ou em qualquer outro local, digo que não 

aceito desrespeito. Foi isso que aconteceu nesta última semana. Dois indivíduos na internet 

buscaram denegrir a minha imagem, desmoralizando-me perante a população. Gostaria de 

indagar o seguinte: Será que se eu fosse um homem de um metro e noventa fariam a mesma 

coisa ou estão fazendo isso comigo porque somente sou uma mulher? Querem calar a voz 

feminina, mas não vão calar. Cuidado companheira. Essa semana foi comigo, mas um dia 

pode ser com você. Espero que não. Não podemos deixar que tentem nos calar. Hoje somos 

minoria na Câmara, mas temos a capacidade de sermos maioria na próxima legislatura. 

Conheço diversas mulheres competentes que podem ocupar esse cargo. Sou mulher e sou 

representante do povo. Tenho orgulho de estar aqui. Por isso não poderia deixar passar 

batido. Não poderia me esconder ou ficar calada. Como presidenta da Procuradoria 

Especial da Mulher tenho que dar meu exemplo. Nós mulheres não podemos ficar caladas e 

sermos sujeitas a humilhação ou qualquer outro tipo de violência. Nós mulheres devemos 

lutar e buscar justiça. Por isso acionei minha advogada Dra. Maíra. É uma mulher capaz 

para tomar as medidas cabíveis em relação ao fato acontecido. Já estão sendo tomados 

todos os procedimentos necessários contra esses dois responsáveis pela difamação. Nossa 

Constituição Federal defende um país democrático e livre, mas também justo. Acredito na 

justiça. Sou mulher e sou muito suficiente para fazer o meu direito de voto. Mudando de 



assunto, senhor presidente, estive visitando a nova empresa Kronus que vai gerar 75 

empregos para a nossa cidade. Posso falar já e talvez até mesmo ser criticada. Já antecipo 

meu voto. Meu voto será favorável. Penso no povo independente de bandeira. Sou 

favorável a geração de emprego para a nossa cidade. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONIZETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje 

também fiz uma visita nas futuras instalações da empresa Kronus, onde o prefeito estará 

isentando a mesma de pagar o IPTU. Será muito bom para o pessoal de Eleutério e de 

Itapira. Já comentei que meu voto também será favorável. Vi que tudo está dentro das 

normas legais e tudo mais. Tenho certeza que essa empresa trará muitos benefícios para a 

nossa cidade. Estava analisando algumas situações da ata da sessão anterior e gostaria de 

dizer para a nobre vereadora Marisol que a senhora está brava e registrou requerimento para 

que eu seja penalizada por minhas palavras. Quero que a senhora saiba que meu sentimento 

reflete o sentimento da população que nada mais é que um sentimento reativo da sua ação. 

A senhora proporcionou uma ação votando um projeto em que toda a bancada da oposição 

considera prejudicial as finanças públicas de Itapira. A minha reação foi realmente de 

decepção. Agora, se colocarmos na ponta do lápis o que é mais ofensivo, expressar a minha 

decepção pelo seu voto ou ser chamada de burra... Pois a senhora disse que foi uma posição 

inteligente. Por analogia simples, se a senhora votou favorável e é inteligente 

consequentemente votamos contra e somos burros. Os vereadores Rafael, Mino e César. 

Isso é ofensa e das graves, pois trata-se de discriminação e diminuição da pessoa humana e 

nem por isso registramos nenhum tipo de reclamação contra a senhora. Então, antes de 

reclamar das pessoas que a criticam, pense em suas ações e nas consequências que as 

mesmas geram e na liberdade das pessoas que se expressam. Lógico, sem nenhum tipo de 

ofensa humana. Pessoas que nos assistem, não dá para ficar quieta. Boa noite a todos. 

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

“Boa noite a todos. Em primeiro lugar agradeço a presença de nosso amigo André Siqueira. 

Foi uma grande honra a sua vinda para o nosso partido. Sabemos que foi uma escolha 

liberal e sem pressão. Somente você pode falar para todos. Isso trouxe uma força muito 

grande para o nosso pequeno partido. É um partido irrelevante no cenário nacional, mas 

com a vinda do Bolsonaro para o nosso partido, lembrando que o mesmo possui enormes 

possibilidades de ser o presidente de nosso país, essa situação pode mudar. Pelas pesquisas 

sabemos que o Bolsonaro tem grandes chances de ser o nosso presidente. Caso isso 

acontecer, acredito que o nosso partido terá uma representação enorme. Seja bem vindo ao 

nosso partido. Espero que caminhemos juntos com muita sabedoria. Em relação as 

vereadoras Marisol e Beth Manoel, deixo um pedido pessoal. Tenho respeito enorme por 

vocês duas e quero dizer em público o quanto preciso de vocês em nossa bancada da 

oposição. Sem sombras de dúvidas. Preciso do César, do Rafael e tudo mais. Já tivemos 

uma benção quando a senhora veio equilibrar a força desta Casa de Leis. Quero que vossas 

excelências saibam que respeito muito vocês. Em nenhum momento, Marisol, você escutou 

algum comentário vindo de minha pessoa. Quero dizer a mesma coisa para a Beth. É uma 

honra tê-las ao meu lado. Fica o meu pedido. Essas rugas sempre vão acontecer. Passei por 

situações que me deixaram doentes no sentido das palavras. Defendi meu irmão com unhas 

e dentes. Sem críticas para A ou B, quero pedir ao meu grupo para que continuemos de 

mãos dadas. É para o bem de Itapira. Caminhamos por muito tempo sendo minoria sem 



significado nenhum. Não vamos jogar isso como um balde de água sobre a montanha. Sei 

que isso vai passar. A mágoa fica, mas vamos seguir juntos. O César passou pela mesma 

situação. Devemos resolver isso com muita sabedoria. Peço a vocês para continuarmos 

juntos. 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. Passamos 

aos Ofícios: 1º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos 

e das despesas realizadas referente ao mês de junho de 2018. Autoria. Maurício Cassimiro 

de Lima. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente 

passa a leitura da Representação. 2º) Representação à Comissão de Ética desta Casa, 

para apuração dos fatos da ofensa da Vereadora Elisabeth Manoel, nos termos da Resolução 

nº 246, de 04 de abril de 2006. Autoria: Professora Marisol. Não havendo mais 

Representação passamos ao Veto. 3º) Veto total ao Autógrafo nº 35/2018, ao Projeto de 

Lei nº 24/2018, Concede isenção de taxa em concursos públicos e Processos seletivos 

Municipais no Município de Itapira, na forma que especifica e da outras providências. 

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

10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Veto, 

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

Complementar nº. 0014/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta três cargos efetivos de Operador de 

ETA-ER no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira - SAAE. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0015/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Itapira, instituído pela Lei Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, e 

dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho 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. 0042/2018.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Concede isenção 

de taxa em inscrição em concursos públicos e Processos Seletivos Municipais no Município 

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

Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Projeto de 

Lei nº. 0043/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

4.000.000,00 no SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 8º) Emenda Aditiva de 

nº. 001/2018 ao Projeto de Lei nº 41/2018.- Artigo 1º - Acrescenta-se incisos XII, XII e 

XIV ao Artigo 1º, que excepciona desdobros no prazo que menciona, com a seguinte 

redação:. Autoria: Mino Nicolai. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura do Parecer. 9º) 

PARECER DE Nº 69/2018 Ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2018. RELATORA: 

Elisabeth Manoel. 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 13/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de ressarcimento 

de despesas com o IPTU, à empresa KRONOS S.A.”, após minudentes e acurados estudos, 

inclusive no Contrato de Locação do imóvel e Contrato Social da empresa beneficiada, 

acordaram por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação, eis que inexiste óbice de 

qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Carlos Alberto Sartori 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 10 de 

Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, não havendo mais 

nenhum Parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. 10º) 

Requerimento nº. 00246/2018.- Voto de Congratulação com a Sd. PM Aparecida Fátima 

P. B. Franklin da Cunha e Sd. Freedman da Silva, pela realização de mais uma edição do 

PROERD em nosso Município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00247/2018.- Voto de 

Congratulação com a Diretoria e Músicos da Casa das Artes, pela brilhante realização da 

Mostra da Casa das Artes realizada recentemente. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento nº. 00248/2018.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal, nos termos e prazos regimentais, o envio das planilhas de 

medição e cronograma de pagamentos feitos à empresa responsável pela construção da 

creche-escola do bairro Flávio Zacchi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Requerimento nº. 00249/2018.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal e Presidente do Fundo Municipal de Aposentadorias e 

Pensões, cópia das certidões de débito emitidas desde 1º de janeiro de 2017. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) 

Indicação nº. 00236/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a manutenção ou 

substituição do bebedouro na Rodoviária Municipal "José Benedito Coloço". Autoria. Beth 

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

Caio", aos 10 de Julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos 

Ofícios: 15º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052418/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.853,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052417/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 711,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 17º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052416/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 648,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 18º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052415/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.889,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 19º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052414/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.895,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 20º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052413/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.644,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 21º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM052412/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 66.816,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 22º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028322/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.871,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 23º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028321/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.853,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 24º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM046187/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 



Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 277.205,27. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 25º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028327/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.932,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 26º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028326/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.787,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 27º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028325/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 7.002,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 28º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028324/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 6.048,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 29º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM028323/ 2018: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.512,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 30º) FMAP Itapira: Relação de comprovantes e pagamento de parcelas 

vencidas neste mês de junho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

10 de julho de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 31º) ANVISA: Assunto: 

Expedição do certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia por município. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de julho de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o 

Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de 

"quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA 

= 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0013/2018.- Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de ressarcimento 

de despesas com o IPTU, à empresa KRONOS S.A. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 13/2018. 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 13/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Queria 

agradecer em nome dos moradores de Eleutério, pois entenderam a necessidade da vinda de 

uma nova empresa para a nossa cidade. Parabéns a todos os vereadores. Obrigado.” A 

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

“Também não poderia deixar de registrar meus parabéns a todos os vereadores. Marcamos 

presença nas instalações da empresa e fiquei muito feliz pela situação. A população de 

Eleutério agradece. Muitos pais de família terão seu sustento. Que outras empresas também 

venham para a nossa cidade. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 

“Estivemos na empresa e vimos a seriedade da mesma. É uma empresa que produzirá 

garrafas Pet, embalagens para Ketchup, desinfetantes, dentre outros. A empresa funcionará 

em três turnos diferentes. Inicialmente começará os trabalhos com 75 funcionários. A 

mesma tem sede em outros municípios como Recife e São Paulo. Veio com muita força, 

pois a empresa já possui contrato firmado com empresas famosas. O IPTU não chega a 15 

mil reais ao ano. É um valor baixo pelo benefício que essa empresa trará para Itapira. 

Parabéns. Apesar de não fazer parte da votação, deixo meu posicionamento e minhas 

congratulações. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira discussão o / Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0036/2018.- Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho 

destinadas a mulheres vítima de violência doméstica nas empresas prestadores de serviços 

ao Poder Público Municipal. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 36/2018. 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 nº 36/2018. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Primeiramente gostaria de agradecer todos os meus pares pela 

votação. Acredito que entenderam a importância desse projeto de lei. Como Procuradora 

Especial da Mulher sempre vou lutar pela defesa da mulher. Infelizmente muitas vítimas 

são obrigadas a aguentar seus maridos nos dias atuais. O projeto vai de encontro as 

necessidades das mulheres. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Tivemos 

o 1º Fórum em defesa dos direitos das mulheres. Esse é um dos primeiros frutos que está 

saindo. Deixo meus parabéns a todos os vereadores. Muitas mulheres que sofrem violência 

doméstica ainda convivem com seus maridos pela impossibilidade de se sustentarem 

sozinhas. A aprovação do projeto é um primeiro passo. Parabéns e obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Julho 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.  


