
ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de março de 2019. Presidente: LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário "Ad Hoc": MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. 2º Secretário "Ad Hoc": ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, DIRCEU DE OLIVEIRA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. Ausentes os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO 

SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 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 primeiro orador inscrito, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de 

cumprimentar a todos em nome do presidente do PSL, Sr. André Siqueira. Aproveito o 

momento para parabenizá-lo pelas suas andanças pela cidade e pelas decisões tomadas no 

partido. Vale lembrar que recebemos nesta Casa a Deputada Valéria Bolsonaro. Fizemos 

algumas visitas na cidade como na Santa Casa e na APAE. Já existe um enorme projeto de 

ecoterapia no município de Jaguariúna. Ela esteve participando por muitos anos dessa 

situação. Teremos bons frutos em relação a Santa Casa e a APAE de nossa cidade. A 

vereadora Beth Manoel fez cerca de 7 requerimentos relacionados ao Hospital Municipal, 

creches municipais, entre outras situações. Espero que possamos ser comtemplados em 

alguma coisa através da Deputada Valéria. Peço desculpas ao presidente, pois já disse que 

não queria fazer críticas. Às vezes, quando nos calamos, é porque consentimos. Como se 

passaram muitos dias devido ao carnaval e a suspensão do Pequeno Expediente em relação 

a morte do Cláudio Yonezawa, gostaria de dizer que nesse intermédio um órgão de 

imprensa teve a coragem de dizer que os 13 milhões relacionados ao SAAE ficaram nas 

mãos dos oito vereadores que estavam nesta Casa no passado. Falei que isso era uma pouca 

vergonha. Não aceito esse tipo de situação. Não vou citar nomes porque todos sabem que 

os 13 milhões entraram na Prefeitura no final do ano de 2004. O prefeito da época era o 

Barros Munhoz. Sabemos qual foi o destino dos cheques nos valores de cerva de 4 milhões. 

O processo ainda está em tramitação. No período em que o Toninho assumiu houve uma 

arrecadação de cerca de 16 milhões. Não me conformo que o povo de Itapira possa 

acreditar em uma barbaridade em se dizer que esses 16 milhões... Tudo isso foi maracutaia 

do Barros Munhoz. Uma mentira muito bem contada pode se transformar em um assunto 

verdadeiro para muitas pessoas. Não poderia deixar passar esse assunto em branco. Isso é 

uma mentira sem tamanho. Esse órgão de imprensa deveria ter vergonha na cara e ser um 

repórter de verdade. Deveriam falar a verdade para a população. Como nesse país não 

acontece nada e continua não acontecendo nada em relação a esse tipo de atitude, acredito 

que nada pode ser feito. Alguns vereadores da época queriam entrar na justiça, mas acredito 

que é uma perda de tempo. Quero deixar bem claro para a população de Itapira que essa 

situação será paga pelo povo de Itapira. Isso é fruto da administração Barros Munhoz. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje gostaria de falar sobre uma coisa que vem 

repercutindo em nosso município. O assunto está relacionado aos boletos emitidos pelo 

SAAE referente a despesa com água e esgoto. Muitas pessoas estão reclamando sobre o 



valor. Não sei como é feito o cálculo das tarifas de água, mas só sei dizer que está havendo 

muitas reclamações. Vou entrar com um requerimento na data de hoje solicitando a 

convocação do presidente do SAAE e demais agentes administrativos para prestar 

esclarecimentos acerca das denúncias de aumento abusivo nas contas de água do município. 

Outra coisa que não podemos virar as costas é sobre a empresa de transporte público 

chamada Rápido Fênix. Muitas pessoas estão reclamando sobre os itinerários. Os ônibus 

não estão cumprimento o horário e muitas vezes acabam não passando nos locais 

predestinados. A justificativa da empresa é que houve diminuição na demanda. O pessoal 

do setor administrativo deve vir a esta Casa para prestar esclarecimentos sobre o problema. 

Não podemos virar as costas sobre essa situação. O prefeito deve participar dessa reunião a 

fim de tomar alguma atitude em relação a empresa. Outro assunto que gostaria de abordar é 

que não compete somente a mim sanar esses problemas. Não tenham dúvidas que caso 

dependesse somente de minha assinatura, acredito que o problema já estaria sanado. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de tecer um comentário em relação as 

palavras do vereador Mino. Até que em fim vamos ter a possibilidade de outro deputado 

ajudar a nossa cidade. Mino e Beth, coloquei fé na vinda da deputada Valéria Bolsonaro. 

Espero que vocês façam gestão para trazer novas empresas para Itapira, para trazer um 

tomógrafo ou para, pelo menos, custear alguma coisa. A partir do momento em que vocês 

conquistarem alguma coisa, queria deixar claro que vou aplaudir. Não estou somente 

cobrando. Também estou dizendo que vou aplaudir pessoalmente. Tudo é muito difícil e 

complicado. Alguns sempre metem o pau e ficam falando. O momento é de uma enorme 

oportunidade. Vocês são representantes do partido de nosso presidente. Ele está muito bem 

e coloco fé no Bolsonaro. Espero que ele faça uma boa gestão. As reformas são difíceis, 

mas ele deve conquistar. Vocês devem aproveitar o momento para angariar recursos para a 

nossa cidade. Queria saber quais seriam esses benefícios para futuramente poder cobrá-los 

sobre a situação. Até agora somente estamos cobrando um deputado. Espero que todos 

vocês possam fazer gestão em relação a muitos benefícios... Aparte concedido a Vereadora 

Sra. Elisabeth Donisete Manoel: Vejo que o senhor continua atacando. Vamos continuar 

cobrando o deputado porque foi ele quem saiu com o dinheiro do SAAE. O dinheiro não 

está comigo ou com outros vereadores. Até hoje ele não usou da Rádio Clube para falar o 

que fez com o dinheiro. É uma situação que cobro desde o início de meu mandato. Vou 

continuar cobrando até que alguém me diga onde foi depositado esse dinheiro. O dinheiro 

não entrou na Prefeitura e tão pouco no SAAE... Continuando o orador: Mais uma vez 

vossa excelência não conseguiu entender o que estou dizendo. É impressionante. Estou 

falando sobre catraca de canhão e vossa excelência responde conhaque de alcatrão. Estou 

falando de a senhora buscar recursos para a nossa cidade. É muito bom a deputada passar 

por nossa cidade. Ela é ligada ao Jair Bolsonaro. Vamos apenas fazer gestão. Não estou 

atacando vossa excelência. Apenas estou cobrando vossa excelência em relação a busca de 

novos recursos. Em relação ao SAAE, já que se tocou no assunto, não tenho nada a falar 

sobre a situação. Não estava presente nesta Casa. Como estourou nas mãos do Paganini, 

acredito que também refletirá nas mãos do próximo prefeito dessa cidade. Realmente não é 

fácil. Vi a decisão da juíza. Sou um cara especulativo e gosto de ver as coisas. A juíza disse 

claramente que o processo de licitação de venda do SAAE foi correto. Desculpe-me, Mino, 



mas quem fez a coisa errada, apesar de moralmente parecer correta, foi a gestão do Toninho 

Bellini. Quem pagará por juros e multas é o município. A decisão do Toninho gerou tudo 

isso. Isso jamais teria acontecido caso a gestão de seu irmão tivesse tomado essa atitude. 

Quem fez a lambança geral em relação ao assunto foi a gestão Toninho Bellini. Em relação 

ao destino do dinheiro, queria dizer que não gostaria de entrar nesse mérito. Caso o 

Munhoz tiver que responder para onde foi o dinheiro, acredito que ele vai falar. Obrigado.” 

Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para 

que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 

votação a Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2019. 

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

07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. 

Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. Passamos aos Requerimentos de Licença: 2º) REQUERIMENTO Nº. 

0020/2019.- Requer licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: César Augusto da 

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

Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 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. 

3º) REQUERIMENTO Nº. 0027/2019.- Requer licença para tratar de assuntos 

particulares. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 

1º Suplente de Vereador do PSDB, Sr. MAURO ALBERTO SARTORI MIRANDA, 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. 4º) 

RELATÓRIO Nº. 002/2019.- Ata da prestação de contas do Poder Executivo referente ao 

3º Quadrimestre do exercício de 2018, apresentada em audiência pública no dia 25 de 

fevereiro de 2019, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) RELATÓRIO Nº. 003/2019.- Ata da 

Prestação de contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 27 de fevereiro de 

2019, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º 

Quadrimestre de 2018. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 0014/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do art. 1º 

da Lei nº 5.334, de 01 de dezembro de 2014. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais nenhum Projeto de Lei, o Sr. Presidente 

passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. 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. 7º) Requerimento nº. 007/2019.- Voto de Congratulação com o médico e 

empresário Dr. Ogari de Castro Pacheco (DEM), eleito suplente de Senador pelo estado de 

Tocantins e pela conquista de um subgabinete no Senado Federal. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) 

Requerimento nº. 0016/2019.- Requer nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, 

conforme artigo 28 da LOMI, convocar o Presidente do SAAE e demais agentes 

administrativos para prestar esclarecimentos acerca das denúncias de aumentos abusivos 

nas contas de água do município. Autoria. Beth Manoel. A seguir, pela ordem, o vereador 

Dirceu de Oliveira manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento nº. 0017/2019.- Requer oficiar 

a direção da empresa Rápido Fênix, convidando-a para que venha à Câmara Municipal, 

face à insatisfação e constantes reclamações dos usuários do transporte público coletivo 

municipal. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 10º) Requerimento nº. 0018/2019.- Voto de Congratulação com a Igreja 

Assembleia de Deus, Ministério Belém, pela Festa de Confraternização e Recitais 

Natalinos. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento nº. 0019/2019.- Voto de Congratulação 

com a direção e funcionários do Educandário Nossa Senhora Aparecida pela celebração de 

60 anos de atividades da entidade no município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento nº. 0021/2019.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros Munhoz, para que 

façam gestão junto ao governo federal, objetivando o retorno do Posto Fiscal da Receita 

Federal ao município. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº. 0025/2019.- Voto de Congratulação 

com a diretoria e funcionários da Penha S/A, pela comemoração de 58 anos de atividades 

em Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 14º) Indicação nº. 0028/2019.- Sugere revitalização da praça "Ricardo 

Passarella", no Jd. Guarujá. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Indicação nº. 0029/2019.- Sugere execução 

de obras de contenção e recuperação da encosta em toda a extensão do leito do córrego da 

Avenida João Brandão Junior, Jd. Camboriú. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Indicação nº. 0030/2019.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, estudos para implantação de Plano Especial de Aposentadoria para os 

integrantes da Guarda Municipal, nos mesmos moldes da Polícia Militar. Autoria. Beth 



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

Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Indicação 

nº. 0031/2019.- Sugere limpeza do córrego localizado na Rua Imperatriz Leopoldina, no 

bairro Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Indicação nº. 0032/2019.- Sugere pavimentação 

asfáltica da Rua Arthur Bernardes, atrás da Emeb "Edmee Boretti Rocha", bem como sua 

interligação com a via que dá acesso à Usina Virgolino de Oliveira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Indicação nº. 

0033/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, a execução de recapeamento asfáltico em todas as ruas 

do bairro Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 0034/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

contratar profissional Psicopedagogo Clínico para atuar na Rede Municipal de Ensino. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 21º) Indicação nº. 0035/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, contratar psicólogo e 

fonoaudiólogo para atuar na Rede Municipal de Ensino. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Indicação nº. 

0036/2019.- Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre no bairro da 

Ponte Nova. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação nº. 0037/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para implantação de iluminação pública entre o bairro Barão Ataliba Nogueira e o 

Loteamento Recanto do Barão. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação nº. 0038/2019.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos junto à Secretaria Municipal de Educação, para incluir na grade curricular 

das escolas municipais o ensino de Educação Ambiental. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Indicação nº. 

0040/2019.- Sugere construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim 

Raquel. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 26º) Indicação nº. 0041/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao SAAE, 

realizar a manutenção da rede de esgoto dos vestiários do Campo de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 0042/2019.- Sugere estudos para dotar-se 

de iluminação pública o Condomínio Nenê Cega. Autoria. Dirceu de Oliveira. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 



0043/2019.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Vereador 

Paulo de Tarso da Rocha Salgado. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Indicação nº. 0044/2019.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para adaptar o antigo prédio da Creche "Wilma de Toledo Barros 

Munhoz" em Centro de Fisioterapia. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Indicação nº. 0045/2019.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, reforma e revitalização do campo municipal "Victório Sartorelli Filho", no bairro 

dos Prados. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 31º) Luz do III Milênio: Agradecimento 

pelo recebimento do ofício 896/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) 

Ministério Público do Estado de São Paulo: Informações sobre a nova 3ª promotora de 

justiça de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Deputada Valéria Bolsonaro: 

Convite para o Simpósio Transtornos Espectro do Autismo que realizar-se á entre os dias 1 

e 5 de abril no Centro de Convenções da Unicamp. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 34º) SAAE Itapira: Agendamento de uma reunião na sede deste Poder 

Legislativo no dia 11 de março de 2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as 

matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2019 e Emenda Aditiva nº 01/2019.- Dispõe sobre a concessão da "Medalha Carmen 

Ruete de Oliveira", a ser outorgada às mulheres de destaque e ação do Município de Itapira 

durante o biênio 2018/2019. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 

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

Decreto Legislativo Lei nº 01/2019. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva nº 01/2019. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2019 E 

EMENDA ADITIVA Nº 01/2019. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 0002/2019.- Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

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

nº 02/2019. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Dirceu de Oliveira requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 



senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2019. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em segunda discussão o Projeto de 

Lei nº 0067/2018 e Emenda Aditiva nº 01/2018.- Dispõe sobre a proibição da soltura e 

manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, que causam estampido, no 

município de Itapira e dá outras providências. Autoria: Professora Marisol. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 67/2018. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2018. 

Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente gostaria de dizer que é um excelente projeto 

elaborado pela vereadora Marisol. É um projeto de coragem porque quebrar tabus não é 

fácil. Temos elencadas muitas situações religiosas e festivas em nossa cidade. Portanto, não 

é fácil. Com toda certeza uma grande gama da sociedade aplaudirá a aprovação do projeto. 

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

GARCIA RAPOSO: “Também gostaria de parabenizar todos os meus colegas que 

entenderam sobre a importância dessa lei. Itapira saiu anos à frente. Itapira somente tem a 

ganhar. Quebrar tradições não é fácil. O entendimento e a conscientização é mais 

importante. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “É um projeto polêmico, mas de enorme importância para a nossa cidade. 

Parabéns pela aprovação.” DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO O 

PROJETO DE LEI Nº 67/2018 E A EMENDA ADITIVA N 01/2018. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 001/2019.- “Institui no Município de Itapira a 

Campanha Municipal Maria da Penha” Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a 

todos novamente. Quero cumprimentar a todos em nome da pessoa de meu amigo Bicudo. 

Hoje é dia 07 de março. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Jamais poderia deixar 

passar em branco essa data tão especial. Todos sabem que é proibido jogar lixo nas ruas, 

mas devemos trabalhar com a conscientização. Esse projeto está relacionado às nossas 

mulheres. Muitos feminicídios estão ocorrendo nos dias atuais. É público e notório que está 

crescendo esse tipo de problema em nossa sociedade a cada dia que passa. Já existe a lei, 

mas cabe a nós cidadãos trabalhar cada vez mais em relação ao assunto, principalmente nas 

escolas. A conscientização deve começar desde a base. Os homens não podem maltratar as 

mulheres. O respeito está acima de tudo. Até mesmo os vereadores devem tomar cuidado 

com o que falam. Não é porque estou presente nesta Casa que posso falar qualquer coisa no 

calor da emoção. Devemos tomar muito cuidado com essa situação, principalmente quando 

se dirige a uma mulher. Já existe uma lei federal, mas também queremos uma lei municipal 

para que esse tema seja abordado no mês de março. É lógico que vamos ter um linguajar 

educativo. Não vamos usar palavras pesadas e sim optar por uma maneira muito educativa. 

É uma situação que deve ser trabalhada no dia a dia. É uma forma de estimular as nossas 

crianças. Nada melhor que essa data para aprovarmos essa matéria. Peço a colaboração de 



todos os vereadores. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de parabenizar todas 

as mulheres pelo Dia Internacional. Desejo um ótimo ano a todas. Temos duas 

representantes das mulheres nesta Casa. Acredito que o projeto será aprovado por 

unanimidade. É louvável a iniciativa da vereadora Marisol. Tive a oportunidade de 

participar do Fórum da Mulher com a participação da Promotora Priscila. Realmente ela fez 

uma explanação muito boa sobre a violência contra a mulher. Os dados mostram que a 

violência está crescendo cada vez mais. Vale lembrar que a nossa sociedade está piorando 

no sentido da violência. Esse projeto vai ampliar o nível de denúncias em nossa cidade. As 

mulheres devem ter coragem de correr atrás de seus direitos. Tivemos muitas apreensões 

em nossa cidade. A polícia está cada vez mais ostensiva. Que essa lei amplie essas 

estatísticas. Parabéns e obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 01/2019. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu 

de Oliveira 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 01/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Deixo meus parabéns 

para a vereadora Marisol. É uma forma de proteger as nossas mulheres. Vale lembrar que 

não conseguimos ficar sem nossas mulheres. Elas dão a vida para criar seus filhos. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ALBERTO SARTORI 

MIRANDA: “Também gostaria de deixar meu apoio ao projeto. Parabéns a todos os 

vereadores. É um tema extremamente importante. Eles precisam ser discutidos e 

entendidos. Que esse tipo de violência seja extinta o mais rápido possível. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Não poderia de deixar de parabenizar todos os 

vereadores pela aprovação desse projeto. Mais uma vez esta Casa provou que tudo pode ser 

diferente através de nossa união. É um projeto que vai ajudar muito na questão da 

conscientização. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0012/2019.- Autoriza o SAAE a fazer repasses à Prefeitura Municipal de Itapira, 

pelo prazo que estipula e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 006/2019.- Voto de Congratulação 

e Reconhecimento para com o servidor público municipal Dalton Justino, pelos 53 anos 

dedicados aos serviço público municipal, celebrado no dia 1º de fevereiro. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Dirceu de Oliveira 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 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0016/2019.- Requer nos termos do 

artigo 131 do Regimento Interno, conforme artigo 28 da LOMI, convocar o Presidente do 



SAAE e demais agentes administrativos para prestar esclarecimentos acerca das denúncias 

de aumentos abusivos nas contas de água do município. Autoria: Beth Manoel. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

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.  


