
ATA DA 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de outubro 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. A seguir, o Sr. Presidente informa que suspenderá a sessão por 5 minutos 

a fim de que os vereadores possam se reunir. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Como o senhor solicitou um adiamento de 5 minutos, mas acabou 

ficando 45 minutos, acredito que alguém deveria disponibilizar uma explicação para o 

público presente. Todos estão sem saber o porquê que a sessão foi suspensa e quais os 

motivos reais da solicitação. Vale lembrar que algumas pessoas de idade estão nesta Casa 

aguardando para serem homenageadas. É uma falta de respeito para com essas pessoas. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “É prudente a solicitação de vossa excelência. Existiu uma conversa entre as 

bancadas onde os 5 minutos acabaram sendo insuficientes. Inclusive, os vereadores Mino e 

Beth estavam reunidos. Logo em seguida esta presidência fez um telefonema e acabou 

reunindo a bancada novamente para discutir sobre determinados assuntos. Voltando aos 

trabalhos, digo que existe um prazo regimental dentro do Pequeno Expediente e esse prazo 

acabou se esgotando. Esta presidência pede desculpas pela tomada de tempo. Porém, era 

necessário a conversa entre as bancadas. Obrigado.” Esgotado o tempo regimental do 

Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato ao Expediente e solicita para que a Sra. 

Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO proceda a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário para que faça a 

leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Em discussão e votação a Ata da 34ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Outubro de 2018. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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 Especial. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de setembro de 2018. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Ofício Especial, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 

0057/2018.- Em que o Sr. Toninho Marangoni submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. 

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

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos ao Parecer. 4º) PARECER nº. 104/2018.- Ao Projeto de Lei nº 



56/2018. RELATOR: Luan Rostirolla.- 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 56/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a 

abertura de crédito adicional no valor de R$ 365.000,00", 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. 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 09 de 

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

nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares e Requerimentos. 

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. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00380/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Wagner Prado da Silva. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00381/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Carlos de Almeida. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

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

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00382/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Natália Muniz. Autoria. Professora 

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

Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, 

seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. 

Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos 

votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 8º) Requerimento nº. 00368/2018.- Requer oficiar o deputado estadual 

José Antônio Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando 

a aquisição de um veículo utilitário para uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 9º) Requerimento nº. 00369/2018.- Voto de Congratulação com as 

Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, e de Educação, pelo sucesso na realização do 

JEI - Jogos Escolares de Itapira. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a 

vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

Requerimento nº. 00370/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Ronaldo Roberto 

Ramos da Silva, pelo curso de primeiros socorros desenvolvido junto à Casa Transitória 

"Flávio Zacchi". Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, a vereadora Marisol de 



Fatima Garcia Raposo manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00372/2018.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Francisco Assis Guglielmoni, mais conhecido como "Chico 

Vigia", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 8 de outubro. 

Autoria. Toninho Marangoni. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio Marangoni Neto 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 12º) Requerimento nº. 00373/2018.- Voto de Congratulação com a 

ONG "Anjos sem Asas", pela conquista do castramóvel em nosso município. Autoria. Beth 

Manoel. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

13º) Requerimento nº. 00374/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que 

faça gestões junto ao Governo Estadual, visando a aquisição de um aparelho de tomografia 

para o Hospital Municipal. Autoria. Professora Marisol. A seguir, pela ordem, o vereador 

Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº. 00375/2018.- Requer 

oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao Governo Estadual, 

visando a aquisição de um aparelho de ultrassom para o Hospital Municipal. Autoria. 

Professora Marisol. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento nº. 00376/2018.- Voto de Congratulação com a empresária 

Sra. Maria Ângela Nogueira Brait Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 7 de outubro. 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 09 de 

Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Requerimento nº. 

00377/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao 

Governo Estadual, visando a reforma da Escola Estadual "Fenízio Marchini", em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00378/2018.- Voto de 

Congratulação com a Associação Pétalas de Rosa, em nome da presidente Rosana Avelina 

Oliveira Preto da Silva, pela programação do Outubro Rosa em nosso município. Autoria. 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00379/2018.- Voto de Congratulação com a 

advogada Janaína Paschoal (PSL), eleita Deputada Estadual com a maior votação da 

história da Alesp. Autoria. Bancada Oposição. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00380/2018.- Voto de 

Congratulação com o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PSL), reeleito ao cargo de 

Deputado Federal com a maior votação da história da Câmara Federal. Autoria. Bancada 

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

Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00381/2018.- Voto de Congratulação com o Deputado Federal Major 

Olímpio (PSL), eleito ao cargo de Senador com expressiva votação. Autoria. Bancada 

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

Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00382/2018.- Voto de Congratulação com a jornalista Joice Hasselmann 

(PSL), eleita Deputada Federal com expressiva votação. Autoria. Bancada Oposição. 

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

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00383/2018.- Voto de Congratulação com o Deputado Estadual Edmir Chedid (DEM), 

reeleito para o seu sétimo mandato com expressiva votação. Autoria. Bancada Oposição. 

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

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Requerimento 

nº. 00384/2018.- Voto de Congratulação com o jovem Júnior Bozzella (PSL), eleito 

Deputado Federal com expressiva votação. Autoria. Bancada Oposição. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Reitero meus votos, 

principalmente em relação a todos os votos de congratulações. Queria deixar um abraço em 

especial a todos os eleitos pelo partido do PSL. Estando presente nesta Casa o presidente do 

diretório do PSL, Sr. André Siqueira, felicito todas as votações e candidatos eleitos. 

Parabéns e que vossa senhoria estenda essa homenagem a todos os candidatos. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Da mesma 

forma, senhor presidente, também queria deixar meus parabéns ao André Siqueira e demais 

candidatos que se elegeram. Quero parabenizá-lo pelo seu brilhante trabalho. Parabéns.” 

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

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 24º) Requerimento 

nº. 00385/2018.- Voto de Congratulação com o ilustre itapirense Arlindo Bellini, renomado 

escritor e historiador, pelos 60 anos de atividade comerciária. Autoria. Mino Nicolai. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É com muito 

orgulho e emoção que homenageamos o Sr. Arlindo Bellini. Estive presente no dia da justa 

homenagem feita pelos amigos da família Casas Baiocchi. Tudo o que foi lido nesse 

requerimento demonstra o cidadão e a pessoa de família que você é, quer seja em todos os 

meios e contextos. Somente gostaria de falar a respeito de um comentário relacionado a 

parte de historiador. Converso muito com o vereador Carlinhos Sartori, lembrando que 

também é um historiador de nossa cidade, e o mesmo sabe muito bem que o senhor está em 

um nível muito alto. Caso procurarmos uma pessoa como o senhor no Estado de São Paulo, 

acredito que não vamos conseguir completar os dez dedos das mãos. Fico imensamente 

feliz e emocionado por ser seu amigo. Parabéns e muito obrigado por tudo aquilo que tem 

feito em prol de nosso município. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Também não poderia deixar de homenagear o Sr. Arlindo 



Bellini. É uma pessoa onde todos conhecem sua bondade e conhecimento. Quero 

parabenizá-lo pelo seu trabalho e dedicação em prol a nossa cidade. Parabéns pelos seus 60 

anos de Casas Baiocchi. É uma situação inédita. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de falar a respeito do 

Sr. Arlindo Bellini. É um orgulho recebê-lo nesta Casa. Contribuiu muito para com a 

Cultura de nossa cidade, além da área do comércio. Tem a família erradicada nesta cidade 

há muitos anos. Meu pai trabalhou por longos anos na Companhia Mogiana e lembro-me 

que a Casas Baiocchi estava iniciando seus trabalhos. Adquirimos móveis, utensílios 

domésticos e muitas outras coisas nesta renomada loja. Sempre atendeu muito bem os 

clientes e familiares. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Não poderia deixar de falar sobre o Sr. Arlindo Bellini. 

Quero parabenizá-lo pelo carinho e atenção que o senhor sempre disponibiliza. Todos os 

itapirenses conhecem o trabalho do senhor. É muito bondoso e honesto. Se você está até os 

dias de hoje no comércio é porque o senhor tem muita qualidade. Receba os meus parabéns 

e que Deus lhe abençoe. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de dizer que fiz esse requerimento 

de congratulação junto a todos os vereadores. Acho que todos os vereadores representam 

uma enorme parte da população de Itapira. Muitas coisas poderiam ser ditas. No mundo em 

que vivemos nos dias atuais, pessoas como o senhor deveriam ser copiadas pelo exemplo e 

dedicação. Parabéns e que Deus lhe dê muita saúde. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Qual itapirense 

que nunca ouviu uma história do Sr. Arlindo Bellini? Já presenciei seus momentos no 

Morro do Graví e demais partes de nossa cidade. Também me lembro das histórias 

contadas em nosso Museu. São 60 anos dentro de uma empresa. É algo muito raro. 

Acredito que não existe essa situação em nosso país. Parabéns.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Conheço o Sr. Bellini há muito 

tempo. Depois que todos falaram apenas me resta concordar com todos. Peço a Deus que 

lhe dê muita saúde. Parabéns pela pessoa que o senhor é. Obrigada.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Também não posso deixar de falar. A minha vida sempre se 

misturou com a vida do senhor. Tenho sorte de ter um pai como tive. Lembro-me da grande 

amizade que meu pai estabeleceu ao longo da vida com o senhor. O Sr. Arlindo é muito 

mais que uma pessoa que está há 60 anos dentro de uma empresa. Você é um poeta, 

escritor, pai e empreendedor. Todas as pessoas de nossa cidade tem orgulho de você. É uma 

pessoa de boa índole e integridade. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Parabéns.” 

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

09 de Outubro 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 única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018.- Dispõe 

sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-

econômico de 2015. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, faz uso da 

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

celeuma e enrolação tem relação direta com as contas do prefeito José Natalino Paganini do 



exercício de 2015. Recordo-me muito bem quando foi discutido sobre as contas do ex-

prefeito Toninho Bellini. Passou-se como um rolo compressor. Chamaram várias pessoas e 

cidadãos, inclusive o ex-prefeito, de bandido, ladrão, quadrilheiro e tudo mais. O André 

Siqueira se recorda muito bem. Inclusive, foi achincalhado neste plenário. É importante a 

população itapirense saber que estamos diante de graves apontamentos que levaram o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas a exarar um parecer pedindo a 

negativa das contas do prefeito Paganini. Vou me ater a um assunto específico: Fiscalização 

de natureza operacional da rede pública municipal de ensino. Temos uma professora no 

exercício de vereadora. Seria a professora Marisol. É importante ela escutar e passar para as 

professoras, pais e alunos sobre a situação levantada pelo Tribunal de Contas. Ela deveria 

estar sentada neste plenário. Não sei onde ela foi. Escola Cônego Matheus Ruiz 

Domingues: Não conta com sala de leitura, biblioteca, laboratório de informática e 

laboratório de ciência. Não possui sala específica de vídeo, contando apenas com uma TV, 

projetor e caixa de som que são levadas até as salas quando é necessário. Não conta com 

quadra poliesportiva. Contudo, existe uma quadra da comunidade mantida pela Prefeitura 

ao lado da escola que é utilizada pelos alunos. Tal quadra possui traves sem rede, tabelas de 

basquete desgastadas, aro de basquete quebrado, pinturas das linhas demarcatórias 

desgastadas, alambrados quebrados e danificados e não possui cobertura. Uma sala da 

diretoria possui infiltrações e ausência de um depósito para manter todos os equipamentos 

de educação física. A sala possui uma antena de Infovia, mas não é utilizada porque não 

possui laboratório de informática. EMEB Professora Wilma de Toledo Barros Munhoz: 

Possui uma sala de leitura, porém está sem professora responsável e o acervo não é 

catalogado. Conta com laboratório de informática que não é utilizado pelos alunos. Não 

possui um atendente ou um profissional com formação superior específica na área de 

informática. Os computadores em funcionamento não são compatíveis com o número de 

alunos em turno. Somente 5 dos 15 computadores estão funcionando. Não possui 

laboratório de ciência e não conta com sala de vídeo. O banheiro dos alunos está sem 

assento nos vasos sanitários. A porta das cabines sanitárias está sem trancas e com espaços, 

pisos necessitando de reforma. Sala de professor não possui computador à disposição dos 

mesmos. Quadra poliesportiva possui traves quebradas. As fotos tiradas nessas escolas para 

um pai ou mãe de aluno são inaceitáveis. Não existem portas nos banheiros das crianças. 

Tudo foi levantado pelo Tribunal de Contas. As crianças estão indo até o banheiro com a 

porta aberta. Não existe o mínimo de privacidade. Tanto as alunas quanto os alunos não 

possuem privacidade. EMEB Sebastião Ribold Guerreiro: Não possui sala de leitura ou 

biblioteca. Conta com laboratório de informática que não é usado porque não existe 

computador e atendente profissional nessa área. O número de computadores em 

funcionamento não é compatível com o número de alunos. Existem infiltrações nos cantos 

dos laboratórios. Possui uma TV que é utilizada quando necessário, mas não tem sala de 

vídeo. O banheiro dos alunos está sem assento nos vasos sanitários. O banheiro dos 

meninos é utilizado como depósito de material da educação física e a das meninas não 

possui privacidade, visto que não tem porta na única cabine sanitária existente. A própria 

porta do banheiro está sem fechadura. Falta privacidade para as nossas crianças. Algumas 

partes do forro necessitam de reparo. Não existe local para a remoção de entulhos. Parte 

decorrente da reforma está precisando de pintura e manutenção. As fotos estão aqui. Caso 



um pai ou uma mãe ver o que está escrito neste documento certamente chamaria o 

Conselho da Criança ou até mesmo a polícia ou Ministério Público. EMEB Vereador José 

Francisco Martins: A escola não tem laboratório, não tem professor na sala de leitura, conta 

com laboratório de informática, porém, não tem atendente ou profissional. Os banheiros 

dos alunos não possuem assento em seus vasos sanitários. A quadra poliesportiva está sem 

cobertura. De uma forma geral, a escola precisa de pintura, principalmente na dispensa da 

cozinha onde ficam os alimentos da merenda escolar. Também existem infiltrações e área 

mofada. EMEB Professora Gilmery: Não possui sala de leitura ou biblioteca. Não tem sala 

de vídeo. O banheiro dos alunos está sem assento nos vasos sanitários. De um modo geral, 

os banheiros estão em péssimo estado de conservação. A cabine está interditada e o piso 

está muito desgastado. A quadra poliesportiva se encontra sem aro de basquete, sem rede 

nas traves e pintura das linhas demarcatórios desgastadas. Não existe cobertura e 

alambrado. O piso da cozinha está desgastado. EMEB Joaquim Vieira: Não existe 

laboratório e nem sala de vídeo. O banheiro dos alunos está sem assento nos vasos 

sanitários. De um modo geral, os banheiros estão necessitando de uma reforma. EMEB 

Professora Mariana do Carmo Cintra: Os banheiros dos alunos foram construídos no meio 

do prédio da escola não havendo janela para a área externa e nem interna. Existe uma 

elevação no centro do banheiro que contém uma janela alta, porém, se encontram fechadas 

servindo apenas para iluminação natural. O banheiro destinado a portadores de 

necessidades especiais está sendo utilizado pra guardar material das salas de educação 

física devido a inexistência de local apropriado. A sala dos professores não conta com 

computadores. A quadra poliesportiva está danificada. Isso é somente na área de Educação, 

pessoal. Queria fazer uma pergunta para a Marisol, pois a mesma trabalha em duas escolas. 

Certamente estão no mesmo estado. Quanto a área de Saúde, gostaria de falar apenas com 

relação a política pública do município com relação a epidemia de dengue. O Tribunal de 

Contas aponta uma situação grave. O próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público de 

Contas afirmam que o município deixou de fazer a sua parte com relação a política pública 

de prevenção da dengue. Na epidemia de dengue também deixou de fazer sua parte. 

Tivemos várias discussões acaloradas em 2015 e o que falávamos no passado existem 

nesses apontamentos. Caso não me falhar a memória, acredito que tivemos 15 mortes 

registradas devido a dengue. Vale lembrar que muitas pessoas foram sepultadas sem um 

diagnóstico adequado. Isso aqui fala o que essas pessoas sentiram na pele e aquelas 

milhares de pessoas que adoeceram com relação a dengue e complicações da doença. O 

município não fez sua parte tanto preventiva e muito menos na epidemia de dengue. Quero 

que cada vereador sinta no coração e principalmente na consciência em relação ao que 

vamos fazer com isso. O vereador que pedir adiamento dessa situação está sendo conivente 

com o prefeito e, principalmente, não está sendo respeitoso pelas pessoas que votaram e 

que aqui representam. É grave a situação. Estou falando apenas de dois setores essenciais 

para o município. Poderíamos abrir um leque para todos os outros problemas, mas me 

atenho somente a esses dois assuntos. Empurrar uma situação dessas com a barriga é 

inaceitável, além de brincar com a paciência das pessoas. Não estamos nesta Casa somente 

a serviço do prefeito. Estamos aqui a serviço de quem votou e acreditou em nós. Tenham 

certeza, vereadores, que o ano de 2020 chegará muito rápido. Essas eleições demonstraram 

aquilo que o povo quer, ou seja, responsabilidade de quem os representa. As urnas 



demonstraram isso. É uma chance de mostrarmos o que estamos fazendo nesta Casa. Ou 

estamos brincando de ser vereadores, fazendo somente votos de pesar, votos de 

congratulação, ou estamos discutindo Educação para os nossos alunos e saúde para a 

população. Aquele vereador que pedir adiantamento deve justificar no microfone. Temos 

uma professora nesta Casa. Caso ela não viu isso e acabar votando contra, tenho certeza 

que a população vai se revoltar contra ela. Tenho certeza disso. Ela estará sendo conivente 

com a situação. Está escrito aqui e ela deve ter lido. Peço que os outros vereadores analisem 

a situação. Vale lembrar que daqui a dois anos vamos sair nas ruas para pedir votos. Todas 

as pessoas vão saber desses absurdos. Acabei prolongando minha fala e peço desculpas. 

Não achei legal essa enrolação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Não sou muito de falar. Falo 

muito pouco. Não sei falar com tanta desenvoltura igual ao Rafael ou a professora Marisol, 

mas aquilo que falo vem de dentro do coração e é verdadeiro. Primeiramente quero pedir 

desculpas ao público porque ficaram aguardando as nossas decisões. Que isso não se repita 

outras vezes. Venho falar das contas do Paganini do exercício de 2015 que foram rejeitadas 

pelo Tribunal de Contas. As contas são avaliadas por pessoas capacitadas que trabalham no 

Tribunal de Contas do Estado. Quero dizer a todos que os setores que mais sofreram com 

isso foram a Saúde e a Educação. Temos vários representantes nesta Casa que atuam nesses 

setores. Sinto muito, prefeito, mas o meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Seria uma 

imensa calhorda caso aprovasse essas contas. Peço aos demais vereadores para que sigam o 

Tribunal de Contas. Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Já cumprimentei a todos em nome do André 

e da Gi. Fiquei pensando muito antes de vir até esta tribuna. Sobre tudo o que o Rafael e a 

Beth falaram, digo a todos que os vereadores Rafael, Beth e eu somos da Comissão de 

Finanças e Orçamento. Queria deixar bem claro a todos que é uma situação muito difícil 

para mim porque na legislatura passada as contas de meu irmão... Por isso acredito que a 

coisa está na contramão da história. Caso estiver errado vocês podem se manifestar. O meu 

irmão recebeu a contas aprovadas pelo Tribunal e acabaram sendo rejeitadas pelos 

membros da Câmara Municipal. Agora as contas do prefeito estão vindo rejeitadas pelo 

Tribunal e tentam aprová-las. É uma situação que não tem sentido em nosso país. Não é 

uma represália minha. Por esse motivo quero deixar bem claro que é uma situação muito 

delicada. Acho que outras contas do prefeito serão encaminhadas a esta Casa. Essa conta 

serve como alerta em relação onde ele errou. É uma forma de corrigir as contas posteriores. 

Talvez as contas de 2016 e 2017, caso não foram corrigidas, acredito que também serão 

rejeitadas. Como precisam da maioria da Casa, queria deixar bem claro e gravado que 

temos a Comissão de Finanças, onde eu, a Beth e a Marisol fazem parte da mesma. Todas 

as possibilidades de defesa foram dadas para os advogados de defesa do prefeito. Pasmem 

vocês que hoje chegou nesta Casa uma solicitação de 60 dias de prazo a partir de hoje para 

que se julgue as contas do prefeito. Isso me leva a pensar o seguinte: Daqui a 60 dias pede-

se um adiamento e caso eles tiverem a maioria dos vereadores o adiamento pode ser 

prorrogado por mais 60 dias e assim sucessivamente. Vale lembrar que nesse período de 

adiamento existirá nova eleição das Comissões desta Casa. As contas poderiam ficar sem 

julgamento e ninguém ser punido. Queria dizer que tomamos ciência das contas do prefeito 

nesta Casa em 17 de julho. Foi para as comissões e no dia 15 do agosto veio para o 



plenário. Disponibilizamos mais 15 dias para a defesa do prefeito. Pasmem vocês que a 

defesa do prefeito não fez nada. Estão procurando uma brecha onde não vai existir. 

Somente queria deixar registrado porque no dia 04 de setembro, data esta que venceu o 

prazo, veio a informação para esta Casa que eles pediram junto a Prefeitura informações 

sobre todos esses documentos que foram pedidos pelo Tribunal de Contas. O que 

aconteceu? A Prefeitura não cedeu toda essa documentação. Não apresentaram esses 

requerimentos. É o ponto fatal de tudo. Eles não chegaram junto a Comissão de Finanças e 

Orçamento para pedir mais 15 dias. Eles simplesmente esperaram e viram que perderam o 

tempo. O que aconteceu? No dia 21 de setembro foi feita uma notificação para que se 

encaminhasse ao prefeito e aos advogados de defesa para que eles viessem a esta Casa de 

Leis para fazer a defesa. Eles têm até 2 horas para fazer a defesa verbal, mas nada 

aconteceu. Não enviaram nenhuma notificação junto a esta Casa e não pediram para a 

Comissão de Finanças. Não apresentaram defesa alguma. Hoje eles estão pedindo mais 60 

dias alegando que vão apresentar documentos como se eles tomassem conta do tempo e não 

a Comissão de Finanças e os vereadores desta Casa. Tem hora que parece brincadeira. Os 

vereadores não estão aqui para serem bonecos ou alguma peça de um jogo. Os prazos foram 

dados e existe toda uma responsabilidade desta Casa. Os funcionários desta Casa tem muita 

responsabilidade. Os integrantes da Comissão de Finanças pensaram, ainda, em 

disponibilizar um prazo a mais para que se evite falar que está havendo perseguição. 

Depois estivemos conversando com o pessoal da oposição. Achamos por bem que o quanto 

antes acabar essa situação seria melhor. Cada um vai julgar da forma que achar melhor. 

Acho que os vereadores tem bom senso para isso. É difícil para aqueles que estão do lado 

do prefeito. Aqui ninguém está sacrificando nada. Todos terão seu direito de resposta. 

Precisamos acreditar que o exemplo das coisas deve partir dos vereadores. As coisas devem 

mudar. Novamente queria ressaltar que todos os prazos foram disponibilizados. O pessoal 

da oposição chegou a conclusão que a discussão e votação dessa conta deve vir na data de 

hoje. As cartas devem ser colocadas na mesa e as coisas devem ser transparentes. Vamos 

saber qual será a posição de cada um. Deixo bem claro que a missão está cumprida. 

Agradeço todos os funcionários desta Casa. Eles nos instruem no dia a dia. Não vamos 

fazendo sem perguntar. Vale lembrar que respondemos pelos nossos atos. Amanhã 

podemos ser indiciados ou até mesmo responder processos. Os integrantes da Comissão 

encaminharam os documentos e fizeram tudo o que era necessário dentro dos prazos 

regimentais. Desejamos que as futuras contas do prefeito sejam corrigidas. Não estamos 

aqui para enterrar ninguém. Particularmente depois de tudo que aconteceu com meu irmão 

sem piedade e sem perdão, sei o que minha família passou e ainda passa com o Tribunal de 

Contas e tudo mais. Essa inversão de valores, seja com quem for, não pode continuar. As 

coisas devem ser as claras. Não deve haver perseguição política. Devemos seguir e 

respeitar a lei na forma correta. Gostaria que o advogado de defesa estivesse presente nesta 

Casa. Isso deveria ser esclarecido para toda a população. Poderíamos ter dado mais prazo 

caso a defesa tivesse vindo a esta Casa. Esse tempo deveria ser usado para esclarecer a 

situação para toda a população. O tempo não deve ser usado para jogo político e tudo 

mais... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O que deve ser deixado 

claro, Mino, é que não gostaríamos que acontecesse com nossos filhos o que está 

acontecendo nas escolas. A maioria dos vereadores tem filhos ou netos pequenos. Não 



gostaria que um filho meu estudasse em uma escola onde não tivesse porta privativa para as 

crianças fazerem suas necessidades. Não gostaria que minha filha estudasse em uma escola 

que não possui assento nos vasos sanitários. Portanto, o que não quero para a minha filha, 

não devo desejar para outra criança. Foi o que ocorreu nessas 5 escolas que falei. 

Certamente as outras escolas municipais possuem o mesmo problema. É isso que deve ser 

esclarecido. Podem pedir 60 dias, mas não vão colocar portas e assentos adequados para 

essas crianças. Obrigado... Continuando o orador: Para que fique bem claro, digo que 

hoje vamos votar as contas. Que a minha fala sirva de parâmetro para as próximas contas. 

Nunca se esqueçam o que eu disse na data de hoje. As contas do Toninho Bellini foram 

aprovadas pelo Tribunal e rejeitadas pela Câmara Municipal em sua maioria no passado. 

Hoje as contas do prefeito estão sendo rejeitadas e talvez, de alguma forma ou outra, 

possam tentar aprová-las. Essa inversão de valores é uma coisa que me consome e que não 

consigo acreditar que possa, ainda, existir em nosso país. Que isso fique bem claro. A 

minha opinião é longe de perseguição e revanche. Não desejo para ninguém essa situação. 

Amanhã pode ser qualquer um o prefeito dessa cidade. As situações devem ficar 

transparentes. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Não iria falar, mas lembrando bem... Em meados de 2005 

e 2006 fui vereador quando o Toninho Bellini ganhou. Lembro-me que as contas do 

Munhoz vieram com apartes. Está gravada essa situação. Quando o vereador Mino disse 

que não seria perseguição, recai nessa situação. Somente não prejudicaram o Munhoz 

porque o senhor chamado Flávio Anísio Pavinato passou para o nosso lado. O Toninho 

Orcini, o José Mario Brolezzi e o Flávio Pavinato votaram conosco. Rejeitamos o projeto 

da vereadora Sônia Calidone dos Santos. As contas do Munhoz vieram com alguns apartes. 

Quando não vier nenhum aparte, digo que vou até a praça para renunciar meu mandato. 

Quanto a fala do Dr. Rafael, digo que não estava nesta Casa em 2015. O vereador fazia 

parte dessa época. A obrigação dos vereadores é fiscalizar as escolas e tudo mais. No 

passado eu almoçava nas escolas para fiscalizar a situação. Hoje não vejo nada disso. As 

pessoas somente ficam falando e falando. Ninguém fiscaliza. Precisamos lembrar 

corretamente dos fatos. O Dr. Rafael deveria ter fiscalizado. Muitas mães não cuidam de 

seus filhos. Por esse motivo devemos parabenizar as professoras. Quem fiscaliza as escolas 

não é o Tribunal de Contas, mas sim os vereadores. Os vereadores devem fiscalizar essa 

situação. As contas são do ano de 2015. Vocês já foram analisar se os problemas foram 

resolvidos? É bonito chegar aqui e criticar. Vou votar contra porque o prefeito passou por 

uma fase difícil. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

07/2018. Aprovado menos 4 votos dos Vereadores Srs. Antonio Marangoni Neto, Carlos 

Alberto Sartori, Luan dos Santos Rostirolla, Dirceu de Oliveira e uma abstenção da 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo. Votaram favoráveis ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 07/2018 os Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Luis Hermínio 

Nicolai, César Augusto da Silva e Elisabeth Donisete Manoel. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fui citado no discurso de meu amigo 

Dirceu de Oliveira. Vou fazer questão, Dirceu, de levantar todas as indicações e 

requerimentos dos últimos 4 anos. Tem indicação de vereador que é aliado ao Paganini. 

Isso não foi cumprido. Por esse motivo vou fazer questão de levantar essas informações. 



Vou ler uma por uma. Posso afirmar que os vereadores fizeram a sua parte. Fizemos 

requerimentos e indicações. Faço questão de tornar público todas as indicações e 

requerimentos. Quanto a citação de vossa excelência, pergunto para você o seguinte: Nos 

últimos dois anos quantas vezes o senhor foi em alguma escola analisar a merenda dos 

alunos? Três vezes? Parabéns para o senhor. Estamos aqui em nome da população. Não 

estamos aqui por sigla política ou partidária. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Vocês puderam ver como 

funciona a Câmara Municipal. É uma pouca vergonha. Esperava que não houvesse 

nenhuma abstenção de voto. É a pior coisa que pode acontecer vindo de um vereador que 

representa o povo. Acho uma pouca vergonha usar a cadeira e acabar se abstendo do voto. 

Quanto ao que o senhor Dirceu disse, digo que faço visitas periódicas em creches e escolas 

municipais. Quero falar para a população que em muitas vezes sou impedida de entrar em 

alguns locais. Obrigada.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0054/2018.- Denomina via pública na Vila de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. Não havendo mais nenhum vereador querendo 

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

54/2018. 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 54/2018. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0055/2018.- Denomina Conjunto Habitacional e as vias públicas que o compõem, na Vila 

de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. Não havendo mais nenhum 

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

Projeto de Lei nº 55/2018. 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 55/2018. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0056/2018.- Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 365.000,00. 

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 56/2018. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00366/2018.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, pela realização do 11º Leilão Beneficente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 



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

única votação o Requerimento nº. 366/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00367/2018.- Voto de Congratulação com os Amigos do Bar do Bi, pela 

brilhante realização da 7ª Festa de Cosme e Damião. Autoria: Toninho Marangoni. A 

seguir, pela ordem, o vereador Antonio Marangoni Neto requer e a Casa aprova por 

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

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

Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00368/2018.- Requer oficiar o deputado estadual José 

Antônio Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a 

aquisição de um veículo utilitário para uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Vou votar favorável a esse pedido da colega vereadora professora 

Marisol. Também gostaria de deixar um pedido formal ao deputado Barros Munhoz, 

lembrando que o mesmo foi reeleito, para que olhasse com carinho para o setor de Esportes 

e Lazer de nossa cidade. A situação da piscina pública situada no Lazer é deplorável. O 

Paganini, desde 2013 até a presente data, não fez nada em relação a piscina. Fica registrado 

somente esse pedido. Termino falando o seguinte: Professora Marisol, caso a senhora 

estiver com a consciência pesada, falo para vossa excelência tomar maracugina antes de 

dormir. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a minha mãe e 

minha avó que marcam presença nesta Casa. Sejam bem vindas nesta Casa de Leis. Faço 

questão de deixar bem claro que sou favorável ao Esporte. Alguém sabe me dizer quantos 

campos de futebol existem em nossa cidade? São 12 campos de futebol. Muitas cidades de 

nossa região não possuem nem a metade. Por esse motivo devemos valorizar. Quero 

justificar o pedido ao deputado. Quanto mais crianças estiverem envolvidas com o esporte, 

acredito que mais crianças não se envolverão com a violência e as drogas. Muitas crianças 

são retiradas das ruas. Existem determinadas regras no esporte. Isso é muito valoroso. O 

André está fazendo um ótimo trabalho nos campos de futebol. A Secretaria de Esportes 

somente possui um veículo. Peço para que todos os vereadores assinem a matéria. Esporte é 

educação e disciplina. A nossa função é fiscalizar e buscar emendas. Obrigada.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 368/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00369/2018.- Voto de Congratulação com as Secretarias Municipais de 

Esporte e Lazer, e de Educação, pelo sucesso na realização do JEI - Jogos Escolares de 

Itapira. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Mais uma vez quero parabenizar toda 

Secretaria de Esporte. Aproveitando o momento queria fazer um pedido relacionado as 

escolas municipais. Tem que tirar o chapéu. Também nos sentimos jovens com aquele 

espírito de alegria. É uma disputa saudável para todos. Sair do ambiente das escolas para se 



encontrar com alunos de outras escolas é muito agradável. Infelizmente o tempo chuvoso 

atrapalhou um pouco, mas deixo um pedido vindo de minha categoria para que a realização 

dos Jogos Municipais Escolares fique determinado para o mês de agosto. É uma forma de 

voltar do recesso escolar para confraternizar com os amigos. Nada mais justo essa situação. 

Quero parabenizar toda equipe do Esporte, professores de educação física e tudo mais. 

Todos estão de parabéns. Foi maravilhoso sentir a vibração das equipes. Itapira tem muita 

coisa boa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: Fiz muito pelo esporte 

de Itapira. Nossos times foram campeões várias vezes. As crianças devem participar mais 

do esporte. Vale lembrar que os jovens não estão muito interessados em esporte. O esporte 

é a melhor coisa que existe para tudo. Você está de parabéns, Marisol... Continuando a 

oradora: Apoio e visto a camisa. O esporte é uma de minhas bandeiras. A realização desse 

tipo de evento envolve pelos menos três secretarias. Obrigada.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 369/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00370/2018.- Voto de Congratulação com o Sr. Ronaldo Roberto Ramos da Silva, pelo 

curso de primeiros socorros desenvolvido junto à Casa Transitória "Flávio Zacchi". 

Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00371/2018.- Voto de Congratulação com o Vigário Paroquial da Igreja 

Matriz Nossa Senhora Aparecida, Everton Henrique Nucchi, ordenado Padre no último dia 

21 de setembro. Autoria: Dirceu de Oliveira. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

371/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00372/2018.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Assis Guglielmoni, mais conhecido como 

"Chico Vigia", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 8 de 

outubro. Autoria: Toninho Marangoni. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Senhor presidente, somente gostaria 

de deixar registrado uma passagem do Chico. Parabenizo o Toninho Marangoni pela 

autoria da matéria. Lembro-me que teve uma passagem no Pronto Socorro e o Chico era 

vigia. Entrou um paciente acompanhado pela polícia e tudo mais. Esse paciente teve um 

surto no Pronto Socorro e o primeiro a correr foi o Chico. Ele foi parar nas imediações do 

Baitacão. Você sabe o carinho e apreço que tenho por você. Você sempre pergunta da 

Maria, da Serena e do Pedro Gabriel. Você viu o Pedro Gabriel crescer. Ele está na 

Unicamp em seu 3º ano de faculdade. Digo que o mesmo está encaminhado. Deixo uma 

singela homenagem a você. Parabéns e que Deus abençoe. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Parabéns 

ao Chico. Ficamos amigos em uma vacinação de cachorro realizada no ano de 2012. Deixo 

meus parabéns e desejo muitos anos de vida. Fique com Deus.” Não havendo mais nenhum 

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



Requerimento nº. 372/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Não poderia deixar de 

parabenizar você. Conheço você e sua família há muito tempo. Desejo tudo de bom para 

você. Fico muito honrada em poder ter a sua amizade. A minha casa sempre estará de 

portas abertas para você. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Também não poderia deixar de homenagear o Chico. Ele me 

conhece desde criança. Parabéns e muitos anos de vida. Você merece isso e muito mais. 

Também deixo meus parabéns ao vereador Toninho por ter elaborado a matéria. Obrigado.” 

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

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00373/2018.- Voto de Congratulação com a ONG "Anjos 

sem Asas", pela conquista do castramóvel em nosso município. Autoria: Beth Manoel. A 

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

noite a todos. Anjos sem Asas. Fundado há exatamente 4 anos pelas integrantes Viviana 

Camargo, Juliana Medeiros, Luciana Pimentel, Ana Carolina Moisés e Maria Olívia 

Delargine. As quais sempre demonstraram muito carinho para com os animais 

abandonados, sem alimentação e doentes. Sempre acompanharam esses animais junto ao 

veterinário. Fiquei surpresa outro dia porque fiquei sabendo que existe um benefício 

chamado castra móvel. Juro que não sabia. Elas conseguiriam através do deputado Izar. 

Essa luta está sendo travada há quase um ano. Essas meninas ligam e entram em contato 

diariamente. Depois de muitos contatos conseguiram esse benefício chamado castramóvel. 

Gostaria de pedir ao senhor presidente para que cedesse um tempo para que elas 

explicassem o que seria o castramóvel. Quero dizer que vi uma matéria nos jornais assinada 

pela Vereadora Marisol. Depois disso veio a minha dúvida em relação a quem conseguiu 

esse benefício. São as meninas ou a vereadora? Quero acreditar que houve um engano da 

vereadora e que ela peça desculpas para as colegas. Pegar matéria das pessoas é muito 

ruim. Entendo que as meninas estão lutando há anos. A palavra é sua professora. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Respondo a você, colega. Vou responder para 

você. Você é quem fez a pergunta. O trabalho é nosso. Sou uma pessoa que sabe trabalhar 

em equipe. É diferente da senhora. Quem não é contra é por nós. Eu amo os animais. É uma 

bandeira minha. Você entende? Dei sim e a senhora está sendo injusta. Você não pode falar 

que não dei nada. Todos deram R$ 40 mil reais, além de isentá-los das contas de água. Foi 

feito em nossa Casa de Leis. Estou com a palavra. Tenho um documento dizendo o 

seguinte: “Excelentíssima senhora vereadora Professora Marisol...” É do deputado Ricardo 

Izar. Veio de Brasília. Fomos nós que conseguimos. Não sou egoísta e amo os animais. É 

uma de minhas bandeiras. Ela está me atrapalhando. É tão importante o papel de uma 

vereadora que no vídeo do deputado Ricardo Izar ele justifica todas as cidades. Caso vocês 

escutarem muito bem não aparecerá o nome de Itapira. Depois que entrei em contato, ele 

me disse o seguinte: “Vereadora, o que a senhora quer?” Eu disse a ele que queria um 

castramóvel para o município de Itapira. Não é de A e nem de B. O castramóvel não vai 

ficar no quintal de minha casa. Tenho o papel aqui, meu bem. Se a colega me fez uma 

pergunta... Não é de minha cultura ser uma pessoa mentirosa. Se eu coloquei no jornal... 

Você não conhece o Regimento da Casa? Quando uma pessoa está usando a tribuna você 



não pode se dirigir a minha pessoa. Você somente pode se manifestar caso eu permitir. Não 

vou abaixar porque já estou por aqui com a senhora. Falta de respeito. Meninas do Anjos 

sem Asas, nós estamos juntas. Estamos somando. Somente falta me falar que elas deram 

663 votos para o Ricardo Izar. Quem será que trabalhou? Realmente eu trabalhei. Estamos 

juntas. Que bom que o deputado vai escutar essa situação. Não vou discutir. Sou vereadora 

e tenho o ofício de Brasília.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Abriu-se uma discussão sem necessidade. Acima de cada vereador 

e ONG, acredito que temos os nossos animais. Tentou-se fazer uma politicagem barata, suja 

e rasteira. Acho que o castramóvel chegará aqui conforme a vereadora Marisol disse 

anteriormente. Quem vai sair ganhando é o município. As entidades também fazem a 

bandeira relacionada ao assunto. O que não acho muito conveniente é a pessoa chegar aqui 

e dizer o seguinte: “Eu fiz. Eu trouxe aquilo. Eu consegui aquilo.”. Quando aprovamos 

alguma coisa em conjunto, acredito que passa a ser de todos os vereadores. Essa forma 

autoritária... Depois ela me chama de machista. Mandou a Beth calar a boca em alto e bom 

tom. Vale lembrar que é a presidente da Comissão da Mulher. Estamos bem representados. 

As meninas vieram até aqui de forma ordeira a fim de conversar. Acho que devemos chegar 

a um consenso. Se a pessoa batalhou nada mais justo, quando fizermos uma matéria, citar 

as representantes da ONG. Elas foram até Mogi Mirim em 2017 para participar de um 

Fórum Regional de Luta e Política para os animais de pequeno e médio porte. Foi nesse 

evento que elas entregaram para o mesmo deputado que a nobre vereadora trabalhou. 

Chegar uma pessoa para o Ricardo e dizer quantos votos ele teve... Vale lembrar que várias 

pessoas trabalharam no mesmo assunto. Acho que para o deputado importa somente a 

votação no município. Essa votação deve ser compartilhada. Tem que fazer justiça em 

relação aquilo que as pessoas fazem. Vocês foram até lá e conversaram com o prefeito 

Paganini. O prefeito fez um ofício diretamente de seu gabinete para enviar para o Ricardo 

Izar. Isso é ótimo. A professora Marisol reforçou esse pedido? Excelente. Acima da 

professora e da ONG estão os animais de Itapira. Acho que devemos juntar as forças. Não 

seria legal o deputado ficar sabendo de uma discussão desse porte nesta Casa de Leis. É 

vexatório. Ele desabona essa situação. Deve haver entendimento entre as pessoas. Um mero 

requerimento abrir uma discussão desse porte é vexatório. É vergonhoso para os 

vereadores. Somos dez vereadores que representam 73 mil habitantes. Não é somente o 

castramóvel que vai resolver o problema dos animais. Votamos os R$ 40 mil, além de 

outros benefícios? Beleza. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Acho que a discussão faz parte dessa 

Casa. Esta Casa discute muitas matérias. Parabenizo os Anjos sem Asas, assim como 

também a Marisol. O exercício do mandato é da senhora. Vocês fizeram muitos esforços 

anteriormente a isso. É válida essa situação. Estive em São Paulo há duas semanas para me 

encontrar com o deputado Ricardo Izar. Ele me perguntou se Itapira era a terra da vereadora 

Marisol. Eu respondi que sim. Gosto muito de animais. Não importa se foi A ou B. O 

castramóvel é muito bem vindo em nossa cidade. Marisol, seu empenho foi muito 

importante. Quando o Ricardo me questionou, de imediato imaginei que ele já conhecia a 

vereadora Marisol. A minha opinião é muito clara. Quem ganha são os animais de Itapira. 

O Ricardo Izar foi muito bem votado em nossa cidade. O exercício do poder é do vereador. 

O mérito é de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE 



OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Ajudei muito quando a Gi estava à frente dos animais. 

Eram tempos difíceis. Quando a UIPA foi documentada e tudo mais, levei a Gi até o Barros 

Munhoz. Ajudei muito a UIPA. Vários benefícios foram disponibilizados para a UIPA, 

inclusive a isenção de água. Sempre fui muito atencioso para com os animais. Minha filha é 

a mesma coisa. Parabenizo todos vocês pelo trabalho realizado. O importante é que esse 

tipo de benefício foi concretizado. Itapira somente tem a ganhar. Os veterinários devem 

fazer uma campanha de castração a cada dois meses. É muito bom um ajudar o outro. 

Novamente deixo meus parabéns a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Jurei que não iria 

falar, mas acabei não aguentando. Somente queria entender a utilidade do requerimento 

elaborado. É para colocar fogo na Câmara? Esse é o ponto que chegamos? É para querer 

colocar picuinha nesta Casa? É um absurdo. Vocês estão aqui, tudo bem. Vamos pensar nos 

animais. Aqui não é lugar de briga ou local para se lavar roupa suja. É impressionante o 

nível que estamos chegando. Colocar um requerimento nesta Casa para somente dar briga? 

É vergonhoso. É vergonhoso por parte de quem veio e por parte de quem fez. Essa é minha 

opinião. Mérito para quem buscou e para a vereadora Marisol. Força política é necessária. 

Fiquei sabendo que vereadores da oposição buscaram vocês. Para que isso? É para querer 

destruir a colega? Em qual nível estamos chegando? Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gosto de me 

expressar e nunca falar pelas costas. Devemos achar uma forma de corrigir essa situação. 

Isso faz parte de minha forma de ser. O Luan disse que somos vereadores. Quando a 

vereadora recebeu esse documento a mesma deveria ter levado junto as meninas da ONG. É 

uma forma de reforçar esse pedido. Ela sendo vereadora é um peso muito forte. Acho que 

essa situação poderia parar por aqui até porque já foi tirado foto e tudo mais. Houve um 

equívoco entre todos. Para que isso não tome uma dimensão maior, acho que existiu uma 

falha, mas nada foi de maldade ou coisa parecida. Poderia ter sido diferente. A participação 

de todos seria muito bom. Espero que isso termine por aqui e que as forças sejam unidas. 

As pessoas devem saber respeitar o trabalho dos outros. O Rafael disse uma palavra muito 

correta. Não adianta levantarmos uma bandeira sozinhos porque não somos nada. Às vezes 

uma palavra errada nos leva a um desentendimento enorme. Que isso seja resolvido de 

forma muito calma. Devemos prezar pelo bem estar de nossos animais. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 373/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 13º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00374/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça 

gestões junto ao Governo Estadual, visando a aquisição de um aparelho de tomografia para 

o Hospital Municipal. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00375/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, 

para que faça gestões junto ao Governo Estadual, visando a aquisição de um aparelho de 

ultrassom para o Hospital Municipal. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 

15º) Em única discussão o Requerimento nº 00376/2018.- Voto de Congratulação com a 

empresária Sra. Maria Ângela Nogueira Brait Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 7 de outubro. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 376/2018. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 

00377/2018.- Requer oficiar o Deputado Barros Munhoz, para que faça gestões junto ao 

Governo Estadual, visando a reforma da Escola Estadual "Fenízio Marchini", em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Outubro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00378/2018.- Voto de Congratulação com a Associação 

Pétalas de Rosa, em nome da presidente Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva, pela 

programação do Outubro Rosa em nosso município. Autoria: Professora Marisol. 

DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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.  


