
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 de agosto 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, 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. 

Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo 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 26ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 07 de Agosto de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 

de Agosto de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Agosto 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 aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- Apresenta 

ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês 

de julho de 2018. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Relatório. 4º) 

Relatório Final Comissão de Ética: Representação em desfavor da Vereadora Elisabeth 

Donizete Manoel. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Relatório. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Relatórios passamos ao Requerimento de Licença. 5º) 

REQUERIMENTO Nº. 00286/2018.- Requer licença sem remuneração para tratar de 

assuntos particulares. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 

1º Suplente de Vereador do PCDOB, Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, o Sr. 

Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. 6º) Veto 

Parcial ao Autógrafo nº 47/2018, ao Projeto de Lei nº 32/2018, que Estabelece as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2019 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Veto Parcial ao Autógrafo nº 53/2018, ao Projeto de 

Lei 41/2018, que Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. 



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

21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Vetos, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 8º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 0016/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito 

Real de Uso de imóvel à Associação 1º Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira. 

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

21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0017/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de 

imóvel à Igreja Missão Apostólica Jesus para as Nações. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 10º) Projeto de Lei nº. 0047/2018.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude de Itapira, e dá outras 

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

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

11º) Projeto de Lei nº. 0048/2018.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Legislativo Municipal a 

proceder à doação de bem móvel ao Poder Executivo Municipal. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Luís Hermínio Nicolai 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 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0049/2018.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a ampliação do 

prazo da cessão em comodato do imóvel do patrimônio municipal cedido à Loja Maçônica 

Luz do III Milênio. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

Não havendo mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 13º) PARECER nº. 80/2018.- Ao 

Projeto de Lei nº 48/2018.- RELATOR: Carlos Alberto Sartori.- 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 48/2018, de autoria da Mesa da 

Câmara, que "Autoriza o Poder Legislativo Municipal a proceder à doação de bem móvel 

ao Poder Executivo Municipal", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotado o 

tempo regimental 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 nº 0048/2018.- Autoriza 

o Poder Legislativo Municipal a proceder à doação de bem móvel ao Poder Executivo 

Municipal. Autoria: Mesa da Câmara. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

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

todos os presentes em nome da corporação da Guarda Municipal de nossa cidade. Estou 

muito feliz porque explanei sobre a importância e a necessidade do Banco de Leite. Há 18 

anos não o conhecia. Ouvi falar através da rádio e demais programas de nossa cidade, mas 

nunca tinha passado por lá. Fiquei abismada de ver o trabalho que aquela equipe 

desenvolve em nosso Hospital Municipal. Devemos tirar o chapéu para os funcionários que 

trabalham nesse setor. Eles salvam muitas vidas. As mamães com dificuldades recebem 

todo o preparo e o cuidado necessário para amantar seus bebês. Conheci a equipe e fiquei 

muito encantada. Um dos assuntos abordados pela funcionária Juliana está relacionado a 

dificuldade em arrecadar as doações. O veículo disponibilizado era utilizado por vários 

setores do Hospital Municipal. Uma determinada doadora usou seu próprio veículo para 

transportar a doação. O leite materno é o melhor leite para o desenvolvimento adequado 

dos recém nascidos. Não precisamos ser médicos para sabermos da importância da 

amamentação. Lembro-me que alguns funcionários dessa equipe disseram que o sonho 

deles era adquirir um veículo próprio para o setor. Automaticamente vim até o Pequeno 

Expediente para explanar sobre a situação. Fiz um requerimento solicitando e quero 

agradecer. Nesta Casa ninguém faz nada sozinho. Todos os vereadores entenderam a 

necessidade do Banco de Leite de nossa cidade. O veículo será doado especialmente para o 

Banco de Leite. Quero que fique registrado o meu agradecimento a todos os vereadores. 

Vale ressaltar que o Banco de Leite de nossa cidade atende a nossa cidade e toda região. 

Cidades como Mogi Guaçu e Mogi Mirim recebem os nossos serviços. Parabéns e muito 

obrigada pelo atendimento de meu pedido.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Trabalho no Hospital Municipal há 

16 anos e recordo-me do histórico do Banco de Leite. O Carlinhos Sartori destacou muito 

bem sobre o trabalho da Dra. Carlotta. Foi uma das pessoas que fez um enorme trabalho 

para que o Banco de Leite de Itapira fosse implantado. Os incontáveis recém-nascidos que 

se beneficiaram do Banco de Leite, conforme a própria vereadora Marisol disse, não são 

somente do município de Itapira, mas sim de toda região. Naquela equipe existe muito 

empenho e dedicação. Temos observado a importância do trabalho executado por essas 

pessoas. Essas pessoas, muitas vezes em condições adversas, acabam usando o próprio 

veículo para receber as doações. Recordo-me muito bem de uma Brasília na cor azul que 

ajudava nos trabalhos daquele setor. Ela estava tão deteriorada que fizeram uma campanha 

para enviá-la ao Programa Lata Velha do Caldeirão do Huck. Todos sabem disso. Ao longo 

desses anos a Brasília foi aposentada e a administração municipal não disponibilizou um 

veículo adequado para aquele setor. Faço uma cobrança construtiva para que o prefeito 

municipal e o setor da Saúde tenha um olhar mais atencioso para com o Banco de Leite de 

nossa cidade. Sempre falam bem do servidor e do trabalho executado, mas não olham as 

condições que os mesmos trabalham. Isso é valido para as outras corporações do município. 

Devemos analisar as reais condições das ambulâncias e das viaturas da Guarda Municipal. 

É um assunto extremamente delicado, mas que deve ser discutido. A Prefeitura poderia 

muito bem, ao longo desses últimos 6 anos, ter feito uma proposta dentro do próprio 



município para dar um carro para o Banco de Leite. Temos carros parados. O carro oficial 

do prefeito, um Azera, está com o motor fundido. O carro está parado. Como fundiram o 

motor de um carro seminovo? Quem cuidava do carro não viu? Certamente vão gastar 

milhares de reais para arrumar o motor. O Banco de Leite merecia um maior respeito vindo 

dessa administração. Foi preciso a Câmara olhar com bom senso para doar o carro. 

Parabenizo a iniciativa vinda de todos os vereadores. A Prefeitura deveria ter visto a 

situação no passado. Em quais condições esses funcionários estavam trabalhando? A 

Marisol lembrou muito bem em relação ao atendimento fornecido para toda região. Minha 

esposa ganhou um bebê e precisou do Banco de Leite de Itapira. Quem foi em minha casa 

ajudar a minha esposa foi uma funcionária da Prefeitura com o carro próprio. São questões 

que devem ser levantadas. Cabe muito bem esse puxão de orelha no Executivo. Parabenizo 

todos os senhores vereadores pela atitude. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Vou tentar ser breve em 

minhas palavras. Hoje é um grande exemplo de como a Câmara Municipal é engessada. 

Muitas vezes não tem como explicar para a população o porquê não se consegue fazer 

algumas coisas, principalmente em relação a verbas. Não podemos legislar sobre finanças. 

Quando fui presidente desta Casa fui avisado sobre a prestação de contas. Naquele 

momento fui criticado de forma absurda como vem acontecendo nos dias atuais. No 

passado os funcionários me alertaram porque devemos cumprir a meta em relação a verba 

que é destinada a esta Casa de Leis. Sobre essa situação temos as nossas contas aprovadas 

ou não. Como o trabalho desta Câmara foi muito bem feito, havia uma sobra de dinheiro. 

Caso devolvesse cerca de R$ 70 mil reais naquela época, minhas contas acabariam sendo 

rejeitadas. Não estaria cumprindo com a meta anual. Com a decisão vinda do jurídico e 

demais assessores acabamos comprando um carro. Fui muito criticado. Vale ressaltar que 

precisamos desse carro. Os funcionários entregam muitos ofícios diariamente. Não é 

somente o que se enxerga. Queria agradecer todos os vereadores. Juntos fizemos um ato de 

grande valia. É um grande exemplo para todos. Caminhando juntos, acredito que vamos 

muito longe. Foi uma ideia que surgiu e acabou sendo acatada. Quando a Câmara teve essa 

condição os vereadores tomaram essa decisão. Pedi para que o projeto fosse discutido na 

data de hoje baseado na necessidade do Banco de Leite. Esse carro será entregue revisado e 

reformado. Quando a Câmara tem esse poder conseguimos fazer coisas de interesse do 

município. Devemos agradecer todos os vereadores. Devemos mostrar o poder da Câmara 

em legislar em prol a população. Críticas sempre serão feitas. Gostaria de dizer ao senhor 

presidente que sei o que ele está passando. Já passei por tudo isso. Foi comprado um carro 

de acordo com as necessidades desta Casa de Leis. Quem sabe no futuro próximo seja 

doado outro veículo. Que nosso exemplo possa ser copiado pelos futuros legisladores desta 

Casa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: 

“Boa noite a todos. Vim a esta tribuna para dizer que sempre acompanhei os trabalhos 

dessa Câmara no passado. Esta Casa sempre pegou fogo. Um queria comer o outro. Nos 

dias de hoje vejo uma Câmara possuidora de um enorme consenso entre os vereadores. É 

ótima essa situação. Na sessão passada ficamos quase duas horas em reunião com a 

empresa Fênix. Os vereadores sempre estão juntos. Estamos trabalhando para o povo de 

Itapira. Os vereadores viajam para São Paulo e Brasília. Quero parabenizar os 10 

vereadores. É uma iniciativa vinda da vereadora Marisol. Nunca aconteceu uma situação 



desse tipo em nossa cidade. O Banco de Leite é muito importante. A minha filha precisou 

da ajuda das profissionais daquele setor. É muito gratificante essa situação. É assim que 

devemos trabalhar. Estamos nesta Casa para ajudar o povo. No passado algumas pessoas 

vinham até esta Casa para somente fazer política. Nos dias atuais fazemos trabalho em prol 

a população. Parabéns a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 48/2018. 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 48/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

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

parabenizar todos os senhores vereadores, em especial os integrantes da Mesa Diretora. 

Devemos parabenizar a professora Marisol, pois a mesma trouxe a ideia para esta Casa e 

acabou abraçando a causa. O Banco de Leite é muito importante para a nossa cidade. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Parabenizo todos os senhores vereadores que aceitaram a doação do carro 

para o Banco de Leite, mas em momento nenhum aceitei a compra do carro no valor de 

aproximadamente R$ 100 mil reais. Acho que não precisava de tanto. Poderia ser um carro 

mais popular. O Mino disse que comprou um carro novo e nunca usou o veículo. Baseado 

nessa situação tiro a ideia de que não precisaria comprar um carro tão caro. Acho que 

poderia ser um carro popular, pois iria fazer o mesmo trabalho. Obrigada.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “A minha justificativa é que 

todos estão de parabéns. Não usei o carro, Beth, por motivos pessoais. Outras vezes utilizei 

outro carro com o motorista da Câmara. Por ter sido tão criticado no passado acabei 

evitando a utilização desse veículo. Foi feito da forma que foi necessária ser feita. Não 

poderia ser diferente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Parabenizo todos os senhores vereadores pela aprovação do 

projeto. Sabemos da importância do trabalho realizado pela equipe da Juliana e demais 

funcionárias daquele setor. Vale ressaltar que o Hospital já recebeu um prêmio vindo da 

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

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto 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.  


