
ATA DA 45ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de dezembro 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. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho falar de uma lei 

que foi aplicada quando o Toninho Bellini era prefeito de Itapira. É uma lei que institui o 

programa de incentivo ao trabalho e requalificação profissional do munícipio de Itapira 

para o SAAE e dá outras providências. “A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu 

promulgo a seguinte lei: Art. 1º) Fica criado no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 

Itapira – SAAE - Autarquia Municipal - o Programa de Incentivo ao Trabalho e 

Requalificação Profissional, cuja finalidade é proporcionar a requalificação profissional do 

trabalhador desempregado de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de 

trabalho e incentivando o combate ao desemprego na cidade. § 1º. - O benefício desta lei 

poderá ser estendido ao analfabeto que, durante o período de sua alfabetização, poderá 

prestar atividades práticas de interesse da Autarquia, resguardando-lhes até 10% (dez por 

cento) das vagas. § 2º. - Para efeito desta lei fica vedada toda e qualquer atividade 

insalubre, de acordo com as normas vigentes do Ministério do Trabalho. Art. 2º) O presente 

programa oferecerá ao trabalhador desempregado cursos de treinamento e capacitação 

profissional, com duração máxima de 02 (dois) anos, ministrados pela autarquia. Art. 3º) O 

programa referido no artigo 1º consiste na concessão de bolsa-qualificação profissional, no 

valor mensal de um salário mínimo, e fornecimento de uma cesta básica. Art. 4º) São 

condições para alistamento no programa: I - situação de desemprego igual ou superior a 3 

(três) meses; II - residência no Município de Itapira de, no mínimo, 5 (cinco) anos; 

Parágrafo Único - Para o alistamento no programa será admitido apenas 1 (um) beneficiário 

por núcleo familiar. Art. 5º) No caso de o número de alistamentos superar o de vagas, a 

preferência para participação no programa será definida mediante aplicação, pela ordem, 

dos seguintes critérios: I - maiores encargos familiares; II - mulheres arrimo de família; III - 

maior tempo de desemprego; IV - maior idade. Art. 6º) Serão concedidas, no máximo, 50 

bolsas-qualificação profissional.” Para a minha surpresa, lembrando que não tenho nada 

contra, vi que o prefeito Paganini assinou um convênio de mão-de-obra junto aos 

reeducandos do sistema prisional. Ao total são 30 detentos de Mogi Mirim. Vão realizar a 

limpeza urbana em troca de um salário mínimo no valor de R$$ 957,70 e terão transporte 

fornecido pelo nosso município. Vale lembrar que o prefeito tirou o subsídio dos estudantes 

de Itapira, além do curso preparatório para a faculdade. Agora ele está pagando o transporte 

para o pessoal de Mogi. Não tenho nada contra, mas tenho certeza que seria um dinheiro 

melhor aplicado em nossos estudantes. Nada contra a ressocialização. Ele deveria entender 

os irmãos de nossa cidade. Em primeiro lugar vem os nossos desempregados. Muitos estão 



passando por necessidades. É um belo caso para a vereadora Marisol poder levar até o 

prefeito. Até o momento não recebi nenhum tipo de resposta em relação a esta lei. 

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

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar todo o pessoal presente nas 

pessoas dos Guardas Municipais que sempre estão dando apoio a todos nós. Gostaria de 

falar sobre o sucesso do 2º Fórum de Combate a Violência Contra a Mulher realizado nesta 

sexta feira. O mês de dezembro é de festas e de comércio aberto, mas conseguimos angariar 

um enorme público nesta Casa. Discutimos muitas questões sobre a violência contra a 

mulher e tudo mais. Quero agradecer o palestrante na pessoa do Sr. Zago e todos os 

funcionários da Casa. Também quero agradecer o presidente desta Casa, Dr. Maurício, que 

não poupou esforços para agraciar, em todos os sentidos, esse segundo fórum de combate a 

violência contra a mulher. Queria enaltecer a presença do prefeito municipal que esteve 

presente na noite, da vereadora de Mogi Mirim, dentre várias autoridades do ramo. 

Realmente foi um sucesso. Fecho o ano com 100% de trabalho. Quanto ao projeto de lei de 

minha autoria relacionado a prestação de serviços das mulheres vítimas de agressões, o 

prefeito já sancionou a lei. O prefeito entendeu a importância de valorizar a mulher. É mais 

uma oportunidade. Um dos indícios onde muitas mulheres não conseguem se afastar do 

relacionamento é a parte financeira. O prefeito está de parabéns. Deixem o pessoal falar o 

que quiser, pois o importante é caminhar dia após dia. Itapira é uma cidade linda e 

maravilhosa. Com toda certeza virá muito benefício e progresso para Itapira. Será um novo 

rumo abençoado. Lembro a todos que amanhã teremos a última reunião do ano. Aos 

vereadores que fazem parte da comissão, peço para comparecerem na Procuradoria 

Especial da Mulher. Queremos que o pessoal some. Não adianta criticar e apontar o dedo. 

Devemos buscar recursos. Que no próximo ano possamos concretizar muitos objetivos. 

Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite a todos. Também gostaria de falar que mandaram um abraço e que fique 

gravado na história da Câmara. Nessa semana ocorreu a aposentadoria do Samuel Zordan, 

gerente regional da CPFL. Toda vez que procurávamos soluções para os problemas da 

cidade o Samuel sempre estava pronto para atender os vereadores. Hoje chegou a conquista 

de sua aposentadoria. É importante essa situação, pois fez um bom trabalho. Deixo minhas 

homenagens ao Samuel. Quem vai assumir seu lugar será o Jamira. Muito sucesso a ele. Ele 

trabalha a anos na CPFL. Com toda certeza que estará realizando um bom trabalho à frente 

da concessionária CPFL. Existe um requerimento na pauta direcionado ao Sr. Sebastião 

Hamagutti. Ao longo dessa vida sempre praticou o bem. No dia 15 p.p. completou 97 anos 

de vida. É uma alegria poder congratular-me com o Sr. Sebastião. É um exemplo de pai e 

marido. Outra pessoa que admiro muito é a Dona Zuleica Pereira. Ela trabalhou por muitos 

anos no correio do Barão e depois veio se aposentar. Hoje é o aniversário dela. É uma 

alegria poder congratular com a pessoa em vida e pelos bons feitos que realizou. Também 

gostaria de falar que na sexta feira passada alguns vereadores estiveram no bairro do Istor 

Luppi inaugurando a ampliação da UBS Dr. Décio Galdi. A verba veio através de uma 

emenda do parlamentar Carlos Sampaio. A equipe que lá trabalha tem condições de melhor 

atender a toda população. O nosso prefeito entendeu a necessidade para melhorar a 

qualidade de atendimento no setor da Saúde. Vale lembrar que o bairro Istor Luppi possui 

uma enorme população. Haverá outro gabinete dentário. Há alguns dias Itapira também foi 



comtemplada com uma ambulância convencional. Outros benefícios estão por vir para 

atender as necessidades da população. Estamos buscando recursos cada vez mais. É o papel 

do vereador. Devemos discutir políticas e ações sociais, mas também buscar recursos. 

Sendo a última sessão ordinária desta Casa, desejo um natal de muito amor e paz a todos os 

cidadãos itapirenses. Que as benções de Jesus caiam sobre todos. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Em 

nome de meu suplente Neemias cumprimento todos os presentes. Venho aqui somente para 

agradecer todos os vereadores e funcionários. Desejo um feliz natal e um ano novo repleto 

de esperança e paz. É somente com amor no coração que as coisas caminham bem. O meu 

desejo maior é que todos tenham muita saúde. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Havia feito algumas 

emendas no projeto do orçamento de 2019. Gostaria que cada vereador analisasse e 

interpretasse aquilo que foi votado. Todos votaram favorável a matéria. É uma cidade que 

cresce e que procura andar para frente. Se algum vereador não for contra o veto do prefeito 

para aumentar três leitos na UTI do Hospital Municipal, certamente fará um discurso que 

não condiz com as palavras. O vereador que votar contra o subsídio dos universitários 

certamente não terá justificativa porque já votou favorável a matéria. Devemos derrubar 

esse veto. Temos uma professora nesta Casa e pessoas que estão diretamente ligadas aos 

universitários, cursinho vestibular e ao transporte de alunos. Duvido que algum vereador 

seja favorável a esse veto. Vale lembrar que todas as emendas foram aprovadas. O que mais 

me preocupa é a UTI. Há alguns dias vi uma postagem via rede social que o Deputado 

Barros Munhoz fez gestão para aumentar 10 leitos da UTI pediátrica da Unicamp. Então, 

nada mais justo que o prefeito e o deputado lutem para aumentar apenas 3 leitos de UTI do 

Hospital Municipal. A demanda de traumas e pessoas idosas é enorme. Estamos perdendo 

pacientes na enfermaria quando necessitam de UTI. Devemos ser coerentes. Caso formos 

contra essa emenda, certamente estamos contra toda população itapirense. Isso aqui não é 

politicagem. Isso aqui é enxergar a necessidade. Na condição de médico traumatologista 

posso dizer que é extremamente necessária essa emenda. Estamos perdendo pacientes no 

Pronto Socorro aos cuidados de plantonistas. Quando aparece vaga de UTI muitos 

pacientes já foram até mesmo sepultados. O vereador que votar contra essa emenda deve 

subir a esta tribuna para explicar a situação com argumentos e propósitos. Em relação aos 

universitários, fiz no ano passado, fiz novamente esse ano e farei quantas vezes forem 

necessárias. O momento de o vereador fazer alguma coisa para a cidade é quando o 

orçamento é votado. Não tem como votar contra esse pedido. Várias cidades da região 

acataram essa situação. Quanto ao que a Beth Manoel disse anteriormente, concordo 

plenamente com ela. Devemos pensar no trabalhador itapirense desempregado. Caso algum 

vereador dizer que as emendas são inconstitucionais, digo que é balela. Santo André é 

exemplo da questão da criação de postos de trabalho. O projeto de Santo André foi 

aprovado em setembro. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos em nome de 

minha esposa Gisele. Ela está nos acompanhando junto com o pessoal da UIPA. Queria 

parabenizar em primeiro lugar, para que não haja polêmica, o presidente desta Casa, 

vereador Maurício, pelo trabalho realizado nesta Casa. Quero desejar ao Luan dois anos de 

muito sucesso. Que você seja iluminado e seja um grande presidente desta Casa. Agradeço 



a todos os funcionários desta Casa por esses dois anos. Sempre fui muito bem tratado nesta 

Casa. Agradeço todos os funcionários por tudo que tem feito para os vereadores. Também 

não poderia deixar de agradecer o companheirismo entre todos os vereadores. Desejo um 

natal maravilhoso e um 2019 excelente. Que tenhamos muita prosperidade. O tempo será 

curto, mas somente queria dizer que o discurso da Beth sempre encaixou como uma luva. 

Você está de parabéns. Existem coisas na política que não conseguimos entender. Não 

existe dinheiro para que se leve estudantes de nossa cidade para estudar em outros 

municípios, mas vão buscar 30 presidiários para vir trabalhar em Itapira. Simplesmente não 

consigo acreditar. A inversão de valores está presente. Tentam explicar o inexplicável. 

Portanto, a vereadora foi muito feliz em trazer esse assunto. Digo ao vereador Rafael para 

não se surpreender porque os vetos serão mantidos nesta Casa. Não vai ter UTI ou 

transporte para os nossos alunos. Para encerrar solicitei a Beth para elaborar uma indicação. 

Em Itapira sempre existiu perseguição, mas dependente das pessoas que sofrem 

perseguição. Muitas vezes os inocentes pagam pelos culpados. Em outubro do ano passado, 

quando estava passando pelas imediações do Hélio Nicolai, presenciei três funcionários 

trabalhando perto da placa de meu pai. Os funcionários me conheciam e tiveram a 

capacidade de pegar a imagem de meu pai para virá-la ao contrário. Vale lembrar que 

riscaram toda placa e não conseguimos ver a imagem nitidamente. Naquele momento fiz 

um pedido para que não fizessem aquilo. Eles alegarem que era ordem da administração. 

Acredito que as coisas nunca vão mudar. Infelizmente vai ser assim. Não queremos causar 

nada em relação a política. Ideias passadas ainda estão sendo mantidas. Encaixou a 

conversa da Beth com as palavras do Rafael. Fica a minha indignação em relação a coisas 

pequenas e mesquinhas. Deixo um pedido para o novo presidente. Luan, seja grande. Você 

será um enorme político de Itapira. Você tem muitos anos pela frente. Não deixe a época 

dos dinossauros na política. Você tem tudo para conseguir mudar. Conte comigo para o que 

der e vier. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU 

DE OLIVEIRA: “Mino, não concordo quando você larga no ar. Falar que fulano ou 

ciclano disse é complicado. Devemos saber quem falou para tomar as medidas necessárias. 

É uma situação complicada. O que fizeram é covardia. Quem fez isso não é gente. Por mais 

que seja adversário político, sempre foi uma pessoa conhecida. Passe os nomes para mim e 

vou tomar as providências. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla: Somente queria agradecer a cada um de vocês. 

Queria deixar minhas desculpas por qualquer ato irregular. Muitas vezes nos exaltamos e 

discutimos, mas devemos lembrar que tudo é para o bem da população. Queria agradecer 

todos os senhores vereadores, assim como também os funcionários desta Casa. Enalteço os 

trabalhos do Maurício. Foi uma honra ser presidido por ele durante esses dois anos. Um 

feliz natal e um próspero ano novo. Obrigado... Continuando o orador: Primeiramente 

agradeço o vereador Mino pela lembrança. Vossa excelência também passou por esta 

cadeira com muita mestria e sabe o fardo que se carrega dentro de uma presidência. De 

forma geral, queria agradecer os companheiros vereadores, pois ao longo dessa legislatura 

conseguimos trabalhar com muita conversa. Existiram sessões tranquilas, sempre 

prevalecendo a conversa. Isso engrandece a nossa Casa. Também queria agradecer os 

membros da Mesa Diretora, Srs. Rafael e Beth, sobre os trabalhos realizados durante todo 



esse tempo. Ser presidente é depender muito da Mesa. É muito salutar que exista um 

equilíbrio de ideias, pois muitas vezes as atitudes da presidência devem ser 

contrabalanceadas. Dessa forma existe uma harmonia muito interessante. Vossas 

excelências somente engrandeceram a nossa gestão. De uma forma muito carinhosa e 

especial queria estender meus agradecimentos aos funcionários da Casa. Quem está dentro 

da presidência fica refém de muitos papeis, documentos e responsabilidades. A 

responsabilidade vai desde o gerenciamento do dinheiro público até o gerenciamento das 

partes menores de uma Câmara. Caso a equipe de funcionários não funcionar, o presidente, 

com toda a certeza, enfrentará uma situação muito complicada e complexa. É com profundo 

carinho que agradeço o Paulinho, o Thiago, o Beto e todos os demais funcionários. Não vou 

citar um por um, pois todos já conhecem os funcionários. Fico muito feliz com o término 

desses dois anos na presidência desta Casa. Às vezes brigamos para entrar, mas é um alívio 

no momento em que sai. Não é fácil ser presidente. Desejo ao Luan e todos os novos 

membros da Mesa Diretora muita sabedoria e temor a Deus. Isso é muito importante. 

Sempre digo isso. Tenham muito cuidado com a gestão. Atos sem pensar ou até mesmo 

atos distraídos podem macular uma gestão toda. Tenham uma boa gestão. Em relação ao 

que o Mino disse, concordo com ele. Essa situação de roubar placas ou até mesmo 

deteriorá-las é complicada. Isso não pode acontecer. Concordo com o vereador Dirceu. 

Acho que você poderia nos passar o nome de quem fez isso. Com toda certeza iria com 

muito rigor para cima dessas pessoas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio 

Nicolai: Os três funcionários que estavam trabalhando no local não tem culpa de nada. Eles 

receberam uma ordem superior. Os funcionários apenas obedeceram a uma ordem que veio 

da administração. Basta analisar quem é o responsável pela pasta... Continuando o 

orador: É por esse motivo que precisávamos dos nomes. Vamos atrás do responsável da 

pasta e ver até onde isso vai. Teria que ser de uma forma melhor trabalhada. Entendo vossa 

excelência sobre a preservação dos nomes. Gostaria que os nomes viessem à tona. 

Inclusive, vou passar por lá para ver como está a situação dessa placa. Às vezes é possível a 

recuperação. Queria enaltecer alguns pontos sobre o que a Beth disse. Reitero que achei 

muito positiva a iniciativa de vossa excelência. Parece que ocorreu alguns problemas 

judiciais relacionados a respectiva lei. Muitas pessoas que trabalhavam nas frentes 

ingressaram junto a justiça pedindo a integração por parte do município no trabalho. Isso 

acabou maculando e não podendo colocar em prática a respectiva lei. Não tenho 

informações precisas em relação ao assunto e não vou tecer comentários tão aprofundados. 

Gostaria de elogiar a vereadora Marisol pelo projeto dos rojões. Realmente é uma batalha e 

um quebrar de tabus. Muitas pessoas vão discordar do assunto, mas quebrar tabus faz parte 

dos trabalhos do legislador. Vi uma indicação de vossa excelência quanto a implantação de 

bebedouros e comedouros de animais. É muito interessante essa situação. Quanto aos 

contratos da Prefeitura, estive conversando com o prefeito e o mesmo me disse que os 

novos contratos já estão dentro dos 5% de contratação. Então, parabéns pelo trabalho. 

Agradeço meus companheiros vereadores, situacionistas e oposicionistas, que estiveram 

junto a esta Casa Legislativa. Que Deus abençoe a todos. 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. A seguir, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 20 

minutos para tratar de alguns assuntos pertinentes ao momento. (SUSPENSA) Reiniciado 

os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita para o 1º Secretário para 

que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Em discussão e votação a 

Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Dezembro de 2018. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 

de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Passamos ao Veto. 1º) Veto Parcial 

ao Autógrafo nº 79/2018, ao Projeto de Lei nº 60/2018 que Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos 4 votos dos vereadores Srs. César Augusto 

da Silva, Elisabeth Donisete Manoel, Luis Hermínio Nicolai e Rafael Donizete Lopes, para 

que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de 

Hoje a fim de ser discutida e votada. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “É um projeto de enorme importância, pois é o orçamento de 

2019. São quase 350 milhões. Ouvimos os estudantes, além do caso da UTI e Educação. 

Não queremos atropelar nada e não queremos chegar a um posicionamento difícil. 

Entendemos o posicionamento do prefeito e as questões que o Tribunal de Contas vem 

apontando no quesito de cursinhos e subsídios escolares. O lado humano carece em sentar a 

fim de achar uma solução para o cursinho pré-vestibular e para o subsídio. A minha 

justificativa é essa. Devemos conversar com todos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vou partir mais para um ponto mais 

racional. O argumento do prefeito é que os estudantes que vem de fora para estudar em 

Itapira recebem o subsídio. É a maior incoerência da história de Itapira. Não tem 

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

GARCIA RAPOSO: “Sou uma pessoa em que acredita no milagre. Somente votamos no 

adiamento. O plenário não pode se manifestar. Fiz uma moção de repúdio na época em que 

o prefeito retirou o subsídio. Sou professora e estou com vocês. Queremos um tempo para 

rever essas situações. Estamos dentro do prazo. Obrigada.” A seguir, justifica o voto a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Pensei que o lado humano do 

senhor vereador Luan e dos outros que seguiram a risca o voto favorável ao prefeito... O 

pessoal deve pensar nas pessoas que tem filhos e estudam nas faculdades. Vocês estão 

protelando uma situação que poderia ser decidida na data de hoje. Obrigada.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Mais uma vez devemos 

tirar o chapéu para o Dirceu de Oliveira. Faltam 10 dias para acabar o ano e o prefeito já 

poderia ter enviado esses vetos antes. Não é uma crítica. Caso formos levar no Regimento 

Interno, acredito que vão dizer que temos sangue nos olhos. Não era o momento de enviar 

os vetos dessa forma. São situações importantes para a nossa cidade. Obrigado.” 

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

18 de Dezembro de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Esgotado o tempo 

regimental do Expediente e não havendo nenhuma matéria na Ordem do Dia de Hoje 

para ser discutida e votada, esta presidência informa que nos termos do artigo 35 da 

Lei Orgânica do Município a Câmara elegerá a Comissão Representativa, com 

número ímpar e presidida pelo Presidente da Casa, obedecendo a proporcionalidade 



partidária, para atuar nos interregnos das sessões legislativas ordinárias. A seguir, 

tendo em vista que os vereadores Srs. Dirceu de Oliveira, Carlos Alberto Sartori, 

Rafael Donizete Lopes e Elisabeth Donisete Manoel se manifestaram a fazer parte da 

Comissão Representativa, o Sr. Presidente coloca em votação a formação da 

Comissão. Aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente formaliza a 

Comissão Representativa com os seguintes membros: Presidente: Maurício Cassimiro 

de Lima. Membros: Dirceu de Oliveira, Carlos Alberto Sartori, Rafael Donizete Lopes 

e Elisabeth Donisete Manoel A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DIRCEU DE OLIVEIRA: “Gostaria de agradecer os vereadores e funcionários desta Casa 

pelos trabalhos realizados nesse ano de 2018. Desejo muita paz e saúde. Agradeço pela 

ajuda que todos me proporcionam. Contem comigo para ajudar. Deixo um enorme abraço 

ao povo de Itapira. Acredito que o próximo presidente do Brasil vai mudar a situação. Que 

Deus abençoe a todos.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Deixo felicitações a todos os vereadores, funcionários desta Casa e 

população de Itapira. Que 2019 seja um ano de muitas conquistas. Feliz natal e um feliz ano 

novo. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Deixo meus agradecimentos a todos os funcionários da Casa e 

colegas vereadores. Quanto a minha atuação junto a 2ª Secretaria desta Mesa Diretora, digo 

que tenho plena convicção que fiz bom uso desse lugar. Fui contra a compra de um celular 

para cada vereador, contra a aquisição de um jornal gratuito na casa de cada vereador, 

contra a compra de carro no valor de 103 mil reais para esta Casa, contra a retirada do 

subsídio dos estudantes, além de outras situações. O meu natal poderia ter sido mais feliz 

caso algumas coisas não tivessem sido concretizadas. Represento o meu povo. Ainda vou 

ver uma Itapira justa onde os vereadores saibam fazer justiça sem medo e sem rabo preso. 

Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Falei que não iria dizer sobre isso, 

mas me despeço de todos de uma forma muito cordial. Infelizmente vou ter que me 

despedir de uma forma abrupta. Não vou aturar alguns fatos demagógicos. A vereadora 

também foi para o Congresso de Vereadores e gastou muito dinheiro público. Então, não 

podemos fazer demagogia. Se a senhora fosse fazer demagogia como fez, deveria devolver 

o dinheiro gasto e não apontasse os colegas. Obrigado. (Nota: Todos os pronunciamentos 

dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotado o tempo regimental do 

Expediente e não havendo nenhuma matéria na Ordem do Dia de Hoje, 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.  


