
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de março de 2020. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º Secretário: 

ANTONIO MARANGONI NETO. 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, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. O Sr. Presidente, invocando a 

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

PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 

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

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

tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada 

no dia 27 de fevereiro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) 

Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de março de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente suspende a 

sessão por 15 minutos, para que os vereadores possam assinar suas matérias e a secretaria possa 

organizar a pauta. (...SUSPENSA...). Reiniciada a sessão após verificação de "quórum", o Sr. 

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

Expediente. Passamos a leitura do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 004/2020.- Ata da Prestação de 

Contas d FMAP Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, referente ao 3º Quadrimestre do 

exercício de 2019, apresentada em Audiência Pública no dia 04 de março de 2020, as 11:00 horas, 

na Sala de Reunião César Bianchi da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

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

leitura dos Pareceres e dos Projetos de Decreto Legislativo. 4º) PARECER nº. 19/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, Biografia do ilustríssimo Economista 

Empresário Deputado Federal Sr. Ricardo Izar Júnior, apresentado pela Vereadora Professora 

Marisol. RELATOR: Tiago Fontolan. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta 

data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Economista Empresário 

Deputado Federal Sr. Ricardo Izar Júnior, apresentado pela Vereadora Professora Marisol, com a 

finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, outorgando-lhe o Titulo 

de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade 

de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis 

serviços prestados à comunidade pelo ilustríssimo Economista Empresário Deputado Federal Sr. 

Ricardo Izar Júnior. Conforme a biografia, o Sr. Deputado Federal Sr. Ricardo Izar Júnior autorizou 

emenda parlamentar que viabilizou a aquisição recente do "Castramóvel de Itapira" - A ação visa o 

controle de zoonoses como a leishmanioses visceral, a esporeotricose e a raiva humana. É, portanto, 

merecedor do Título de Cidadão Itapirense apresentado pela Vereadora Professora Marisol. Por 

todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020. Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de março de 2020. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres e dos Projetos de Decreto Legislativo. 

5º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2020.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Itapirense ao renomado Economista Empresário Deputado Federal Sr. Ricardo Izar Júnior. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 20/2020.- 



ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020, Biografia do ilustríssimo Reverendo 

Presbiteriano Sr. Luiz Fernando dos Santos, apresentado pela Vereadora Beth Manoel. RELATOR: 

Carlos Alberto Sartori. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada 

de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Reverendo Presbiteriano Sr. Luiz Fernando dos 

Santos, apresentado pela Vereadora Beth Manoel, com a finalidade de apresentação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 02/2020, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 

responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, 

acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município 

de Itapira pelo ilustríssimo Reverendo Presbiteriano Sr. Luiz Fernando dos Santos, que desde 2010 

é Pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Conforme a biografia, em 2012 o 

Reverendo Presbiteriano Sr. Luiz Fernando dos Santos fundou o Centro Cultural Missionário em 

Itapira, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, é, portanto, merecedor do Título 

de Cidadão Itapirense apresentado pela Vereadora Beth Manoel. Por todo exposto que da Biografia 

do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 

02/2020. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de março de 2020. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2020.- Em que o Sr. 

Beth Manoel submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado Reverendo Presbiteriano Sr. Luiz Fernando 

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

aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos de 

Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 

0015/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina de Prefeito David Moro Filho via pública municipal. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0016/2020.- Em 

que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 130.000,00. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus 

pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

10º) PARECER nº. 21/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 014/2020. RELATOR: Antonio 

Marangoni Neto. 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 014/2020, de 

autoria da vereadora Professora Marisol que "Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município a Campanha Dezembro Verde – Não ao abandono de Animais no município de Itapira.", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 04 de março de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto 

Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem 

do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

A seguir pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, solicita a leitura das Emendas Aditivas 1 

e 2/2020, ambas ao Projeto de Lei Complementar nº06/2020. 11º) Emenda Aditiva de nº. 

001/2020.- Acrescenta-se §1º e 2º ao Artigo 3º, do Projeto de Lei Complementar nº 006/2020. 

Autoria: Fábio Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer 

e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda 

na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado 



posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) 

Emenda Aditiva de nº. 002/2020.- Acrescenta-se §4º ao Artigo 4º, do Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2020. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e 

que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) PARECER nº. 22/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e 

Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Autoriza o Poder Executivo indenizar, na forma de criação de fundo financeiro de 

reserva, voltado para fins de regularização documental e conservação dos imóveis do Conjunto 

Residencial São Judas Tadeu, no valor de R$ 1.902.215,26 (um milhão, novecentos e dois mil, 

duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor de avaliação oficial das 

áreas descritas nesta lei, e dá outras providências.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 

da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de 

março de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a sessão por 10 minutos para que as Comissões se reúnam para exararem os pareceres. 

(...SUSPENSA...) Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum" o Sr. Presidente solicita do 

primeiro secretário para que processa a leitura dos votos de pesar e requerimentos: 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adolfo Santa 

Luccia Júnior, mais conhecido como Fifo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0057/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ivone Lang de Arruda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0058/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lier Faccioli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

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

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0059/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Benedito de Moura. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0060/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Francisco Rangel. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Rodrigues dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Yogi Hara. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Alvarina Oliveira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Narciso Francisco de Toledo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0065/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Januário Salvador Leme. Autoria. Carlos Alberto 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0066/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Pugina Topan. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lydia Sartorelli 

Guidetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Florentino Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ascenção Sanches da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Juliano Guidetti, mais conhecido como Bidê. Autoria. Carlos Alberto 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0071/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Balbino, mais conhecido como 

Bigode. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0072/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Yoshiko 

Taniguti Koyama. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 

77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 

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

Requerimentos. 30º) Requerimento nº. 0026/2020.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. 

Camilo César Galizoni Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 

de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0027/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Pedro Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de fevereiro. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 0028/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Rosângela Aparecida 

Franceschini Pavinato, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

33º) Requerimento nº. 0029/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Aparecida Felipe, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 

0030/2020.- Voto de Congratulação com o ex presidente da Câmara, Dr. Antônio Celidônio Ruette, 

pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de março. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 

0031/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Tereza Antônia, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 3 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento nº. 0032/2020.- Requer oficiar o 

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

implantação de trevo de acesso a ponte do Rio do Peixe, na rodovia Itapira/Mogi Guaçu. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 0033/2020.- Voto de Congratulação com o servidor público municipal André 

Hillo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pelo excelente trabalho realizado na manutenção 

dos campos e praças esportivas. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 38º) Requerimento nº. 0034/2020.- Voto de Congratulação com dirigentes, 

atletas e torcedores das equipes participantes do 46º Jogos de Verão. Autoria. Professora Marisol. 

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

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento nº. 0035/2020.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao cumprimento da Lei 

Municipal nº 4.442, de 26 de maio de 2009, que Cria o Projeto Conservador das Águas, autoriza o 

Poder Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências". 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 0036/2020.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações 

quanto a falta do medicamento Neo Fedipina (20mg) no sistema municipal de Saúde. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Na verdade 

concordei com a votação, e só gostaria de tirar uma dúvida. É uma medicação de auto custo ou de 

rotina? – Ah, de rotina.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 0037/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís Antônio Dalben, pelo 

transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de março. Autoria. Carlos Alberto 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento nº. 

0038/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Búbula, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 9 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Requerimento nº. 0039/2020.- Voto de 

Congratulação com o ex Prefeito Sr. José Roberto Barros Munhoz, o Bebeto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa 

de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria nessa oportunidade, mandar um abraço para o 

Bebeto Munhoz ex-prefeito, assim como todos os demais que já foram homenageados nessa pauta 

de hoje. Tive o privilégio de trabalhar com o Bebeto, e foi um prefeito exemplar. Um grande 

abraço, saúde e vida longa para o Bebeto Munhoz.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 44º) Requerimento nº. 0040/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana 

Lúcia Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 10 de 

março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) 

Requerimento nº. 0041/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Walter dos Santos, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 10 de março. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) Requerimento nº. 

0042/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Eunice Frassetto Pereira de Moraes, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto 

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

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Requerimento nº. 

0043/2020.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Nílson César Raposo e Sra. Marisol 

de Fátima Garcia Raposo, a vereadora Professora Marisol, pelas comemorações de Bodas de Pérola 

(30 anos de casamento), celebrado no dia 3 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa 

de voto vereadora Professora Marisol: “Só tenho a agradecer ao meu colega Carlinhos, que sempre 

faz com muito amor, muita dedicação às congratulações. Isso é muito importante, prova o carinho, 

respeito para comigo, para conosco, com o Nilson César. Só tenho que agradecer a Deus por essa 

união, porque Deus me deu dois filhos maravilhosos, o Nilson Matheus e a Mirassol. Deus abençoe 

todos vocês, e obrigada meus colegas.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: 

“Parabéns a vocês pela união, e que Deus os proteja sempre.” Justificativa de voto vereador Mino 

Nicolai: “Parabéns a vocês Vereadora, que Deus os abençoe e que tenham uma vida longa, com 

bastante saúde.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Gostaria de 

parabenizar primeiramente ao Carlinhos pela lembrança. Carlinhos é um fenômeno, é o segundo 

Jácomo Mandato acho que melhorado hein Carlinhos?! Congratular com o casal pelos trinta anos da 

instituição casamento não é uma coisa fácil, mas é um ato cristão estar juntos e não separar, jamais. 

Parabéns pelo exemplo à sociedade.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: 

“Parabéns Vereadora, colega, e ao Nilson. Que Deus continue abençoando vocês, felicidades ao 

casal.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Parabéns Vereadora, essa 

presidência também parabeniza você e o Nilson fiel escudeiro, assessor de todas às horas né? 

Parabéns pelos trinta anos de união, que vivam para sempre, e felicidades.” Justificativa de voto 

vereador Toninho Marangoni: “Parabéns Professora Marisol e Nilson, pelos trinta anos de união.” 

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

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Requerimento nº. 0044/2020.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Therezinha Audi Saad, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Requerimento nº. 0045/2020.- Voto de 

Congratulação com a Profª. Maria Ruthe Rosário Vieira, pelo transcurso de seu 80º aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Requerimento nº. 0046/2020.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Aparecida Mantelatto, pelo transcurso de seu 94º aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 51º) Requerimento nº. 0047/2020.- Voto de Congratulação com o Padre 

Everton Nucchi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 6 de 

março. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Pela Ordem, Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Só para esclarecimentos, a Secretária da 

Saúde esta online nos assistindo, e acabou de mandar uma mensagem para mim, na qual diz que a 

medicação especifica não esta faltando, e que às vossas excelências podem estar conferindo no 

CAIS com a Mônica, que é responsável pela farmácia.” 52º) Requerimento nº. 0048/2020.- Moção 

de Repúdio ao Deputado Estadual José Antônio Barros Munhoz, pelos ataques verbais proferidos 

contra o Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, via redes sociais, no último dia 22 de 

fevereiro. Autoria. Beth Manoel. Rejeitado menos quatro votos da vereadora Beth Manoel e dos 

vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 53º) PARECER nº. 23/2020.- ASSUNTO: EMENDA ADITIVA nº 002 à 

Projeto de Lei Complementar nº 006/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. 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 EMENDA ADITIVA nº 02 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2020, de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos que "Acrescenta-se 

§4º ao Artigo 4º, ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, que "Autoriza o Poder Executivo 

indenizar, na forma de criação de fundo financeiro de reserva, voltado para fins de regularização 

documental e conservação dos imóveis do Conjunto Residencial São Judas Tadeu, no valor de R$ 

R$ 1.902.215,26 (um milhão, novecentos e dois mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis 

centavos), correspondente ao valor de avaliação oficial das áreas descritas nesta lei, e dá outras 

providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 de março de 2020. A seguir, pela ordem, 

o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) PARECER nº. 24/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

016/2020. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Sr. Prefeito José Natalino Paganini que "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 130.000,00.", após minudentes e acurados estudos sobre 

o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Cabe ainda exaltar que o crédito 

especial de que trata o referido Projeto de Lei foi concedido através emenda parlamentar do 

Deputado Federal Carlos Sampaio a pedido do Vereador Relator Carlos Alberto Sartori. Quanto ao 

mérito, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 

de março de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 

de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 55º) PARECER nº. 

25/2020.- ASSUNTO: EMENDA ADITIVA nº 01/2020 à Projeto de Lei Complementar nº 

006/2020. RELATOR: Tiago Fontolan. 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 EMENDA 

ADITIVA nº 01/2020 ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, de autoria do vereador Fábio 

Galvão dos Santos que "Acrescenta-se §1º e §2º ao Artigo 3º, do Projeto de Lei Complementar nº 

006/2020, que "Autoriza o Poder Executivo indenizar, na forma de criação de fundo financeiro de 

reserva, voltado para fins de regularização documental e conservação dos imóveis do Conjunto 

Residencial São Judas Tadeu, no valor de R$ R$ 1.902.215,26 (um milhão, novecentos e dois mil, 

duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor de avaliação oficial das 

áreas descritas nesta lei, e dá outras providências."", acordaram por arquivamento de plano. Quanto 

ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 10 de março de 2020. DESPACHO: ARQUIVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente suspende a sessão por 5 minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. 

(...SUSPENSA...). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 006/2020, de autoriza o Poder Executivo e Emenda Aditiva nº02/2020, de 

autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos, subscrita por demais vereadores, que Autoriza o 

Poder Executivo indenizar, na forma de criação de fundo financeiro de reserva, voltado para fins de 

regularização documental e conservação dos imóveis do Conjunto Residencial São Judas Tadeu, no 

valor de R$ 1.902.215,26 (um milhão, novecentos e dois mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis 



centavos), correspondente ao valor de avaliação oficial das áreas descritas nesta lei, e dá outras 

providências. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala referente ao projeto. Conversando 

com os demais colegas, tanto a oposição e quanto a situação, temos a ciência do que necessita o 

Condomínio São Judas Tadeu. E mais afim com os meus colegas da oposição, achamos a maneira 

de como foi enviado o projeto e não muito claro para nós. Por mais esforços que os colegas da 

situação tentaram conosco, mas foi uma maneira que nós encontramos de estar ajudando os 

moradores. A emenda que eu quis colocar aqui junto com os colegas, foi com a intenção de já que 

esta sendo feito essa desapropriação, e criando esse fundo que esse dinheiro vai ser arrecadado, 

tivesse um inicio um marco para começar. Porém, como foi tratado para as comissões, e lógico, eu 

tive que aceitar porque a legalidade da minha emenda não coube. Caberia sim, ao prefeito ter 

colocado isso daí. Onde não sei se foi um equívoco por parte dele, ou espero eu que não seja má 

intenção, porque nós aqui estamos com a intenção, juntamente com o grupo da situação, estar 

ajudando a população do São Judas. O prefeito não colocou prazo nas obras, então não coube a nós 

colocarmos. Tive que aceitar junto às comissões, o arquivamento da emenda. Porém estou 

colocando outra emenda aqui, com a intenção sim, e este claro, de fiscalizar. A emenda tem o 

objetivo de noventa em noventa dias, o fundo prestar contas à prefeitura, população e sim, de como 

esta sendo aplicado esse dinheiro, e como esta ocorrendo à obra, o período e o prazo de conclusão. 

Um quesito que nós questionamos do projeto em si, respeitando os profissionais que deram o laudo 

de avaliação, não foi feito um estudo. Veio um laudo único, onde foi assinado pelos engenheiros e 

emitido pela prefeitura. Mas não foi levantado junto um corretor da cidade, pelos um perito... É o 

que eu estou falando para o senhor, tem que ter quatro. As pessoas que estou falando são 

engenheiros, mas não são corretores. Mas como falei, foi aceita a avaliação, o Mauricio bem 

explicou para nós o metro quadrado. Isso aí, não é minha área para discutir. Só acho que poderiam 

ter vindo mais laudos. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado e boa noite.” Faz uso da 

palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero ser curto, bem rápido, dizendo 

que o Mauricio comentou que talvez a gente tivesse querendo complicar alguma coisa, e não é nada 

disso. Acho uma obra de grande importância, só que o meu medo é um só, e então para que depois 

venha acontecer, e graças a Deus agora vai estar registrado de todas as formas, é um ano politico e 

nenhum de nós aqui, podemos cair em uma arapuca. Eu sempre digo que não tenho duvida 

nenhuma em relação aos vereadores. Estamos aqui, todo mundo irá votar a favor da reforma, foi 

feito avaliação, vão desapropriar uma área própria do condomínio, o dinheiro vai ser destinado para 

empresa por licitação. Às vezes as pessoas podem não estar entendendo de que forma será feito. Por 

ser um ano politico, que isso realmente aconteça, porque após a liberação, eu me informei com 

pessoas do jurídico da prefeitura, do financeiro, em relação a esse dinheiro, se esta destinado, e de 

que forma estava. As coisas estão encaminhando do jeito que tem que ser. O dinheiro vai ser 

liberado. O Mauricio falou que tem a preocupação da licitação, pelo tempo que vai levar, e se isso 

não vai ter nenhum empecilho pelo Ministério Público, e se o pagamento pode ser feito dessa 

forma, se essa desapropriação tem esse valor jurídico. É algo que nunca aconteceu em Itapira, mas a 

partir do momento que foi aprovado, que realmente essa obra aconteça. Então que todos do São 

Judas fiquem sabendo, que esse dinheiro vai ser destinado para reforma, foi dado cobertura, pelo 

menos é o que esta tudo especificado, escadas, pinturas, enfim, de uma forma geral para uma 

reforma geral do condomínio. E que a gente não caia em uma arapuca e que esse dinheiro venha, 

que chegue aí perto da eleição, inicia-se a obra e que depois disso fique da maneira que estiver, não 

termine essa obra, e que isso seja jogado para o ano que vem, sendo que ninguém sabe quem será o 

próximo prefeito. Ninguém sabe. É uma preocupação em ano de eleição, onde vai começar uma 

obra do meio do ano pra frente, no final de mandato. Fala-se mais uma vez em um milhão e 

novecentos e pouco, esse dinheiro vai sair da prefeitura, e que realmente ele seja destinado aquilo 

no seu tempo, e não que depois venham dizer aqui: – Ah! Isso aí vai terminar o ano que vem. E que 

depois ninguém saiba quem serão os vereadores, quem será o prefeito. – Ah! Mas não fui eu que fiz 

esse empréstimo! Essa é a minha preocupação minha especificamente. Porque se passar desse ano e 

não terminar essa obra, o ano que vem dependendo do que acontecer, vai ser aquele jogo de 



empurra. Pode ser que todos nós estejamos aqui de novo, e de repente pode ser que nenhum de nós 

esteja aqui de novo. Aí, prefeito diferente, vida diferente. Aí vai começar o problema do São Judas 

de novo. Falei que seria rápido e não fui. Gostaria de deixar bem claro o meu parecer aqui, que isso 

comece e termine esse ano, para que seja um exemplo. E a câmara aprovando aqui, em uma 

totalidade dos vereadores, dando um álibi para a administração pública concordando-se com tudo. 

Então que tudo se tenha a intenção devida, a boa intenção para que faça o que tem que ser feito no 

São Judas. Independente do que passou, do que vai acontecer, mas o dinheiro um milhão e 

novecentos não é brincadeira. E vai sair dos cofres da prefeitura. Com tudo aquilo que a gente 

comenta sobre empréstimos, isso e aquilo, então que seja destinado também esse valor de uma 

forma correta e no seu tempo. Que as coisas não fiquem para um futuro, e depois não saber o 

destino do dinheiro. A nossa intenção como disse o vereador Galvão: – É a gente colaborar, tudo foi 

explicado, o Mauricio expos isso na semana passada. Estamos todos de acordo com tudo o que vier 

pela frente, primeira e segunda votação, enfim. Mas que realmente essa obra seja feita. Para que 

depois não digam que fulano foi contra, que ficou desejando coisas ruins, que isso não aconteça, 

porque é politica suja, baixa. Mais uma vez estamos dando o exemplo da nossa câmara, que nesses 

quatro anos trabalhou legal. Ninguém aqui esta tentando atrapalhar nada. Se fosse de uma forma 

diferente, onde a politica a gente tenta mudar, por um revanchismo Mauricio, a gente poderia 

simplesmente votar contra, mas em ano politico ficaria ruim, e digo que não, porque acontecia isso 

aqui diariamente, em todos os projetos. Quem era a favor era, nem votava por boa intenção, e sim, 

politicamente. Então esta bem especificado que nesse caso, não terá nenhum parecer contrário, e 

que nós estamos unindo a força de todo os vereadores sabendo da importância dessa reforma no 

Condomínio São Judas Tadeu. É uma coisa que vem sendo pedida e desejada há muito tempo. Que 

Deus ilumine e seja uma obra muito bem feita, e que resolva de uma vez por todas o problema de 

todos eles. Muito obrigado, e boa noite a todos.” Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite Sr. Presidente, todos presentes. Gostaria de cumprimentar 

aqui de uma forma muito carinhosa, meu amigo, o Sr. Arlindo Bellini. Na verdade quando vejo o 

Sr. Arlindo, sempre lembro da figura do meu pai. Então é muito satisfatório para mim Sr. Arlindo, 

tê-lo aqui, porque me faz lembrar uma figura muito amada por mim, que foi meu pai, e foi um 

grande amigo do senhor. Obrigado pela presença que engrandece nossa Casa. Bom, gostaria de 

discutir esse projeto que é bastante interessante. Primeiramente concordar com o Mino sobre a 

maturidade da Câmara Municipal, em relação a discussão de um projeto de tal envergadura, e 

também falar sobre o São Judas na verdade o que vem acontecendo há muito tempo. O São Judas é 

um local onde tem hoje uma vulnerabilidade social muito grande. Nós sabemos disso. Os prédios 

estão em um péssimo estado de conservação, e muitos até com uma condição até perigosa, as 

escadas e tudo mais. Já existiu boa vontade para ser feito essa situação. Lembro que na legislatura 

que antecedeu a minha primeira, houve um trabalho na verdade do prefeito Toninho Bellini até 

então, que acabou sendo questionado pelo Ministério Público e responde até hoje por isso, em 

relação as escadas de um dos blocos, acho muito importante, a criatividade. Nós não podemos 

simplesmente virar de costas para uma situação, e falar não dá! Já passei por situações nessa câmara 

como presidente, que a criatividade me fez atingir algumas metas. Apesar de controversas muitas 

vezes, mas a criatividade é muito importante. O vereador Tiago quando começou na gestão na 

Promoção Social, esteve presente muitas vezes, e já reconhecia o problema daquela vulnerabilidade. 

O problema estava em como fazer a destinação do dinheiro público. Não há questionamento de 

Ministério Público, e nem de justiça e nem de um cidadão se quer, em relação as necessidades das 

obras lá. Obviamente que também não se pode aplicar dinheiro público. É uma sinuca de bico. E aí, 

vai deixar cair?! Nós não vamos fazer nada? Como que nós vamos resolver uma situação onde a 

vulnerabilidade esta explicita? A necessidade é real? Não há condições próprias para que se faça e a 

tragédia esta anunciada. Essa é a hora de tomar atitude. Essa hora é a hora de prefeitar e legislar. 

Apesar de nós sabermos das dificuldades de uma prefeitura, sobre um milhão e novecentos mil 

reais. Isso não aconteceu apenas em ano politico, isso vem se construindo, por isso que falei do 

vereador Tiago. Desde que o vereador Tiago estava na Promoção Social, acredito que até 

anteriormente. A Eliana Sobreiro também esteve particularmente muito tempo trabalhando. Vem se 



construindo ideias de como um poder trabalhar em prol ao São Judas. Tenho certeza que ninguém 

aqui é contra, todos nós já temos um requerimento, indicação, alguma coisa solicitando melhorias 

naquela situação. E a construção disso fez com que existisse uma previsão orçamentaria prévia, para 

que pudesse acontecer um processo de desapropriação. Outro termo jurídico é o apossamento 

administrativo. Através disso, foram feitos estudos sérios. Quando a vossa excelência falou das 

avaliações, existiram avaliações imobiliárias, que não lembro qual foi, e de dois engenheiros 

também. E pelos parâmetros que nós conversamos também, o metro quadrado que foi avaliado no 

São Judas é inferior ao metro quadrado nos Prados, Istor Luppi, Morada do Sol que são atualmente 

os Conjuntos Habitacionais populares em nosso município. Ou seja, dentro de um parâmetro de 

valores, ele esta dentro da normalidade. Em relação à emenda da vossa excelência no inicio das 

obras, nós conversamos e entendemos sobre isso. Era um projeto autorizativo, e que no caso o 

legislador, não pode liderar sobre várias situações. Até não concordamos muito, que deveríamos ter 

um pouco mais de poder em relação a isso, mas infelizmente as regras são muito especificas e claras 

em relação a tudo isso. Mas uma emeda que caiu muito bem foi sobre a fiscalização dos recursos. A 

câmara tem que fiscalizar. Vim onde esta sendo gasto esse dinheiro, de qual forma é. É muito bem 

vinda. Isso foi aceito por todos de uma forma bem plena. O parabenizo por esse cuidado extra, em 

relação a isso. Há de convir que não seja em virtude de um ano politico. É a solução de um 

problema. Existem mais de trezentas famílias envolvidas lá que buscam. Existiu um bairro a bairro 

lá, e estive presente. Foi um dos maiores quóruns de bairro a bairro, umas oitenta pessoas. E fomos 

muito cobrados para uma solução. Apesar dos moradores também saberem que lá é um espaço 

fechado. Todos nós sabemos e não estamos escondendo nada, é um espaço que não é público. Mas e 

aí, não vamos tomar atitude? É um milhão e novecentos Mino, concordo com você que é muito 

dinheiro. Mas a construção, se não feita da maneira correta, e o projeto da maneira correta, seria o 

maior carimbo de desaprovação de um sistema de um grupo politico. Se aprovado pela câmara, 

divulgado por todas as mídias possíveis sobre isso, e não acontecer... Vou ser muito sincero, seria o 

maior naufrágio que um grupo politico poderia ter. Pensando politicamente, na verdade essa 

execução, nós temos que cobrar, para que a nossa palavra prevaleça. E mostrar que nem todos os 

políticos põem no bolso, ou então prometem e não fazem. Nós temos que estar presentes, nós que 

somos da situação inclusive, e estamos juntos com o nosso prefeito e nessa hora também falo do 

deputado Barros Munhoz, que também esta compenetrado no assunto para que isso realmente 

aconteça. Não pense que nós vamos ter benefícios políticos em relação a isso, porque não vamos. 

Lá é uma população que já esta muito maculada, judiada e já passou por muitas deficiências sócias 

de todos os prefeitos anteriores. Infelizmente, vou ser sincero para você, é um estado total de 

abandono no São Judas atual. Não preciso ter medo de falar isso. Eu teria vergonha de falar que não 

tenho nenhum tipo de resolução. Conhecer o problema e não tentar um tipo de resolução, realmente 

seria vergonhoso estar aqui nessa bancada. Espero que a legalidade seja confirmada, espero que não 

haja ações judiciais contra isso, que podem acontecer. Não temos esse tato. Porque se nada 

acontecer no São Judas, vocês podem ter certeza “A tragédia vai acontecer.” E hoje essa câmara 

mostra maturidade, e hoje nós mostramos que somos representantes de uma população e nós 

autorizamos e fiscalizamos o dinheiro público. E nós como representantes da população itapirense, 

nós queremos que lá seja conservado e recuperado. É a vontade da população impressa em cada um 

de nós. Nós somos um órgão deliberativo, colegiado, responsável por um município e pelo seu 

dinheiro. Principalmente nós que somos responsáveis pelo povo. E trezentas e poucas famílias são 

muito importantes para esta Casa. É responsabilidade nossa, é responsabilidade do prefeito. 

Parabenizo a oposição pelo posicionamento, aos colegas da situação pela maturidade desse projeto. 

E vamos esperar que seja o melhor para o São Judas, porque são cidadãos itapirenses e isso é o 

melhor para a nossa cidade.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2020. Aprovado 

por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 

02/2020. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei Complementar e a Emenda Aditiva. O senhor 



Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. 

Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 02/2020. Aprovada por unanimidade. 

Justificativa de voto Vereador Mino Nicolai: “Olha a importância disso Presidente e Mauricio, para 

que fique bem registrado. Hoje estará se abrindo uma jurisprudência, porque se outros loteamentos 

ou condomínios populares pedirem a mesma situação, é importante a gente explicar, porque se esse 

dinheiro já foi antecipado, ele veio em um programa que pudesse ser utilizado agora, que a 

população entenda que não é por causa dessa obra, e quando eu falo que o pensamento já vai lá na 

frente, não é criar obstáculo, mas que a população entenda que em uma situação semelhante, vai 

demandar de um prazo para que esse dinheiro seja destinado para esse tipo de obra. Porque a partir 

do momento que sacramentar esse dinheiro, se comprando uma própria área daquele próprio lugar, 

vai estar se abrindo uma jurisprudência para que possa ser feito em outros loteamentos populares. 

Então, esta bem explicado que é essa a nossa função aqui, e que tudo dê certo. Que a gente possa 

não fazer só para um, mas para outros também que amanhã ou depois, possam vir a ter o mesmo 

problema.” Justificativa de voto Vereador Maurício Casimiro de Lima: “Concordo com você 

vereador Mino. Não digo que abriria uma jurisprudência, o termo seria um pouco fora, mas nós 

abrimos a possibilidade. A possibilidade porque não há ilegalidade. Quando aconteceu, por 

exemplo, a possibilidade da defesa do Lula falar que tinha que ser ouvido antes à testemunha, e 

depois o réu. Abriu-se a possibilidade jurídica, que até então não era encontrada. Uns criticaram, 

outros a favor, outros foram contra, mas foi uma possibilidade avalizada pelo supremo. Mas o que 

eu quero dizer, é que na verdade, graças a Deus a nossa cidade não tem tantos setores de 

vulnerabilidade social como é o São Judas. Mas no que depender de mim, e acho que de todos 

vocês. Se houver outro setor no município que tenha essa necessidade, um planejamento com 

seriedade, nós temos o dever de como representantes dessa sociedade, fazer o mesmo. Espero que 

não tenha outro, espero que as coisas caminhem de uma forma diferente. Mas caso haja, nós 

tenhamos coragem e possibilidade de fazer.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: 

“Também quero agradecer a compreensão e importância desse projeto e aos quatro vereadores da 

oposição. Graças a Deus, podemos fazer a diferença hoje, e vai ficar marcado. Estamos fazendo a 

diferença Senhor Presidente, fazendo o bem. Tem sim os problemas, não adianta ficar de braços 

cruzados, temos que enfrentar, e ter coragem e tomar decisões. Muito obrigada mesmo, porque nós 

com certeza estamos fazendo o bem, para aquelas famílias. São mais de trezentas famílias, o mais 

rápido possível. Nós como vereadores, é nossa obrigação fiscalizar sim o Executivo, e ficar afinco 

para que essa obra, projeto o mais rápido possível, venha ser executado. Parabéns para nós todos, 

que estamos fazendo a grande diferença na vida daquelas famílias.” Justificativa de voto Carlos 

Alberto Sartori: “Gostaria de falar que nós estivemos lá reunidos com a população, moradores 

daquele bairro. Lá é um bairro também, que faz parte do Cubatão. São tantas famílias que 

necessitam, e esse projeto veio a calhar. Tantas alternativas apareceram, mas esse veio marcar a 

história e a vida daquelas pessoas que vivem lá. Passa a ser um local mais digno para as pessoas 

morarem. Se tem condição de fazer através desse apossamento administrativo, eu acho que estamos 

no caminho certo. A gente vendo e conversando com as pessoas, e sei que tem vários vereadores 

que tem amizade e vão até o São Judas também. A gente sabe das reivindicações, das necessidades, 

e com isso vamos dar um local melhor para as famílias morarem com mais dignidade e respeito. 

Com isso também vai embelezar aquele Conjunto Habitacional. As melhorias que serão realizadas 

vai trazer autoestima para as pessoas, porque são famílias que vivem lá, e não têm condições de 

subirem até suas casas pelas más condições das escadas, partes elétricas com problemas, goteiras... 

Parabenizo também o Executivo pelo feitio desse projeto, e elaboração dessa lei, e também aos 

vereadores. Nós estamos todos aqui legislando por uma cidade, e com certeza hoje em prol ao 

Conjunto Habitacional São Judas Tadeu. É necessidade atual eminente, e temos que trabalhar 

mesmo, porque o povo reivindica e necessita dessas melhorias. Então parabéns a todos, e que logo a 

gente possa estar olhando para um Conjunto Habitacional bonito, e com qualidade de vida para 

aquelas pessoas que ali vivem. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR E EMENDA ADITIVA. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0014/2020.- Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município a Campanha Dezembro Verde – Não ao abandono de Animais no município de Itapira. 

Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 14/2020. Aprovado por unanimidade. A 

seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, requer a e Cada aprova por unanimidade que a 

matéria seja encaminhada a segunda votação. Isto feito o Sr. Presidente acatando o requerimento do 

nobre vereador coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 14/2020. DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0016/2020.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 130.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Faz 

uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Público aqui presente, saúdo também o nosso amigo Sr. Arlindo Bellini, internautas e 

imprensa. Venho falar desse projeto da abertura desse crédito especial, porque se trata de uma verba 

que veio através de uma emenda do deputado federal Carlos Sampaio por um pedido meu. Como 

sempre o Carlos tem atendido as nossas reivindicações para Itapira, e fico feliz de estar falando 

aqui, hoje. É uma emenda que vai vim a calhar com a necessidade da Guarda Municipal. Vejo aqui 

o Massari, hoje presente em nossa sessão. E essas duas novas viaturas com certeza vão ajudar os 

guardas que já fazem um brilhante trabalho em nossa cidade, para estarem executando ainda 

melhor, e tendo melhores condições com dois veículos novos. Trabalhar e atender ainda melhor, a 

nossa população. Agradeço ao Carlos Sampaio que sempre envia emendas para Itapira, para a 

saúde, compras de veículos, a reformas de PPA's, novas UBS, para as entidades assistenciais 

também, que são várias comtempladas com emendas. Fico feliz, porque a gente que trabalha para 

um deputado, e tem o seu resultado aqui juntamente com a necessidade da cidade e do povo. É 

claro, nós também temos o deputado estadual Barros Munhoz, mas ele com total apoio a cidade. 

Mas nós que trabalhamos para um deputado federal, com certeza nós temos que buscar sim os 

recursos, porque muito deles a gente vê, que vem a cidade, pegam os votos e nunca mais aparecem. 

O meu trabalho faço sim, trabalho para o Sampaio, acho que ele é um cara digno, que tem respeito 

pelos seus eleitores e por isso continuo sempre trabalhando para ele, e sim, a todo o tempo 

reivindicando emendas para Itapira. E ele como um bom deputado, esta sempre nos atendendo. Essa 

parceria a gente nunca perde. E nós que somos vereadores eleitos e representamos o povo, temos 

que buscar sim recursos. Fazer com que a nossa cidade se torne ainda melhor. Temos a obrigação 

de fazer isso. É obrigação do vereador estar buscando recursos, porque só com os recursos da 

prefeitura, não há possibilidade de sobreviver. A gente tem que buscar emendas, que seja para 

segurança, saúde, educação... Todo o seguimento de uma cidade necessita de emendas 

parlamentares. Deixo aqui o meu abraço ao deputado Carlos Sampaio, e agradeço a todos pelo 

entendimento e a necessidade de ser votado esse projeto com um acordo de bancadas que foi feito 

com os vereadores da oposição. Agradeço, porque vamos sim ter condições de estar agilizando 

ainda mais essa licitação e esse projeto que logo mais estará atendendo a necessidade do município. 

Muito obrigado.” Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Mais uma vez, boa noite a 

todos os presentes. Carlinhos, hoje é um dia especial por conta disso aí que você conseguiu. Vou 

falar o porque. É o momento importante de se explicar as coisas. Se todos tivessem um guardião 

politico como o senhor tem. Porque em uma sequencia de legislaturas, o senhor sempre esteve ao 

lado, mantendo a sua postura, em um deputado muito forte que é o Carlos Sampaio, que também 

sempre esteve em uma direção única. Com isso se cria um elo, onde as pessoas aprendem a se 

respeitarem. E o senhor sempre conseguiu que eu me lembre aqui, nesses quase quatro anos nossos 

aqui, sem sombras de dúvidas o senhor deixou todo mundo no chinelo com suas conquistas. E isso 

não é um desprezo para ninguém, mas eu só queria dizer o que a vida politica nos faz. Estava 

conversando com a Beth agora, e com toda essa nova gama de políticos aí, de partidos novos, a 

gente conseguiu uma verba com o Bozzella de cinquenta mil reais que virá para a saúde. Mas olha 

como demorou pra gente falar isso! E às vezes as pessoas não entendem Mauricio, porque eu por 

exemplo, nas quatro legislaturas, sendo uma como suplente, tudo que antecedia a eleição eu era 



caçado do meu partido por motivo politico. Os caras mudavam o partido, o partido mudava de mão, 

eu tinha que correr atrás para conseguir partido, e tudo aquilo que eu construía, foi por água abaixo. 

Eu lembro que quando fui Presidente desta Casa, e o pessoal também lembra, eu tive o maior apoio 

do Jonas Donizette. O Vandão, Braga e tantos outros lá, começavam a viver na minha vida, dentro 

da minha casa, eu na casa deles e a gente conseguiu muitas coisas naquele período. Nada assim de 

volume monstruoso, mas era um inicio de trabalho. E agora com tudo o que aconteceu, o PSL hoje 

em Itapira com a vinda da Beth são dois vereadores. É um partido novo, da onde o Presidente já 

saiu. Então tudo aquilo que a gente corre atrás, que não foi pouco não, nesses dois, três anos. Cada 

um que você vai, ou ele mudou de partido, ou mudou a liderança, ou era outro Presidente e a coisa 

não chega. Então, quando sobe um vereador aqui, que eu acho que isso aí é na hora do desabafo, e a 

gente um falando para o outro: – Ah, porque você não faz isso e aquilo? É obvio que todo mundo 

quer fazer, e se pudesse faria igual ao senhor. Esta sempre aqui, trazendo novidades. Então gente, é 

isso que falo que tem que mudar. O respeito pelas pessoas. Não é porque um consegue mais ou 

menos. A função do vereador é essa. Achei oportuno o dia de hoje vereador, com aquilo que o 

senhor trouxe para nós de uma vez por todas não ficar com essa picuinha onde se fica um jogando 

na cara do outro que consegue isso ou não, porque modestamente, muito atentei, mas vida politica 

turbulenta que Itapira passou nos últimos dezesseis anos, e eu estive nela como o senhor esteve, 

tudo o que o senhor passou, como outros passaram. E sempre digo que se dependesse de mim não. 

Como não gostaria também de ter passado tudo o que passei. Como a minha família passa, e como 

outros passarão aqui. Aqueles que chegarem aqui, tenham como exemplo uma câmara que 

trabalhou. O Luan com o seu dinamismo, tudo o que o senhor fez, deixando esta Casa muito 

transparente. Com tudo isso que estamos vendo, possamos levar na conversa, e que o pessoal possa 

entender de verdade tudo aquilo que acontece. Quero também parabeniza-lo, por tudo o que tem 

feito. E isso deixa uma coisa mais democrática. E que a gente possa realmente com respeito um 

pelo outro, lutar. Aquele que conseguir trazer dez mil, que seja bem vindo. E que não seja um 

motivo de humilhação. Aquele que conseguiu um milhão, com certeza é porque tem um lastro, uma 

caminhada muito forte, enraizada com pessoas, políticos que caminharam juntos. Porque nessa 

dança politica que todo mundo pula de lado, a gente cai em abismos. A gente prepara o projeto da 

gente confiando e chega lá o cara fala que teve uma vantagem, que esta tirando o Presidente e 

colocando outro, vou pegar Itapira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, e vou dar para outro cara. Porque o 

cara é de outro partido e a gente gosta dele, e não sei o que, e vai tudo por água abaixo. É isso que 

destrói a politica de nós, aqui, vereadores que participam de tudo. Você se programa para aquilo, e a 

rasteira vem. É geralmente nessa época politica que é até dia 03 de abril, que as coisas acontecerão. 

Um toma o partido do outro, e de repente não tem nada que dê para história, e tudo aquilo que 

estava programado vai por água abaixo. Então Carlinhos, que o senhor continue, e se nós não 

conseguirmos que você consiga cada vez mais. Independente do que for e que seja para Itapira. E 

que possamos conseguir também. Tirando todas essas coisas que acontecem. Eu, tenho uma vontade 

enorme de trazer, mas sempre tem alguma coisa que vem, mudam, bloqueiam e a coisa não chega. 

Espero que isso também termine na politica nacional, que as pessoas lá de cima saibam que a 

população esta precisando de atitudes, atos de pessoas que realmente façam as coisas mudarem. E 

não ficar só com conversas. E quem somos nós para sermos ouvidos aqui? Em uma cidade com 

mais de setenta e cinco mil habitantes em um país monstruoso como esse. Hoje nós temos aqui uma 

internet ao vivo, e existem vilarejos e cidades do nosso Brasil que a luz ainda não chegou. Então 

essa distancia é muito grande. E o respeito realmente pela população vai ter que acontecer, e que a 

população cobre, e possamos fazer. Achei um momento oportuno para que a gente possa por panos 

quentes às vezes nessa mágoa de um com o outro. O senhor não trás nada, a senhora não trás nada! 

Aqueles que trouxeram parabéns a todos, e que a gente terminando esse ano de mandato, que 

tenhamos no futuro pessoas que tragam cada vez mais, e sejam respeitados independente do 

tamanho e quantia que se venha. Mas que procuremos fazer isso, porque essa é a nossa função. 

Obrigado.” Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente 

gostaria de parabenizar o vereador Carlinhos Sartori, que realmente é um fenômeno. É muito difícil 

o vereador ter contatos, tive contatos com alguns deputados também, tive emenda do Fausto Pinato, 



tentei com o Carlão Sampaio também, mas ele tem fidelidade ao Carlinhos, e eu queria pegar uma 

casquinha também. O Carlão é do meu partido, e inclusive no domingo estive aqui assistindo uma 

reunião do republicano, onde o deputado federal Roberto Alves esteve presente, e tive a 

oportunidade de conversar com ele pessoalmente e solicitar algumas coisas para Itapira . O Roberto 

Alves já mandou um dinheiro para o Luan, que inclusive foi usado para o recapeamento da Rua 

Lindóia. É um deputado que não tem tanto trabalho quanto o deputado Carlos Sampaio. Sabemos 

que muito em relação aos deputados, às atenções que são voltadas pelo deputado, tem a ver com o 

índice de votação deles na cidade. Quando nós vamos trabalhar para os deputados, nós temos que 

nos empenhar como vereadores. O Bozella teve uma boa votação aqui na cidade, e acho que ele 

deve corresponder a essa votação. O Fausto Pinato que foi um dos deputados que trabalhei não teve 

uma votação tão expressiva, e não tem nem como eu cobrar dele para que haja mais recursos, mas 

mesmo assim ele enviou. E nós tivemos outros deputados que trabalhamos, dentre eles Miguel 

Lombardi, que esta sempre atuando principalmente em prol ao assistencialismo, entidades, e se faz 

sempre presente. É um deputado de Limeira, é uma pessoa muito acessível e foi vereador em 

Limeira. E isso é muito importante para que consolide-se. E nesse ponto Mino, vou aproveitar um 

gancho sobre o que nós falamos. E falar sobre a divergência e polarização que nós temos na cidade. 

Muitas vezes eu venho falar que nós precisamos fazer uma politica diferente. Já existiram embates 

gigantescos nessa cidade, e falo que nosso deputado Totonho, inequivocamente é a pessoa que mais 

trouxe recursos para Itapira. Pouco tempo atrás foram mais três milhões em emendas, e não é só 

isso. Nós temos outros tipos de liberação de verbas, e nós sabemos que se não tiver um aval junto 

ao Governo do Estado e Governos Federal, isso não acontece. É uma boa oportunidade Mino, para 

eu poder falar que nós temos que deixar as diferenças de lado, e trabalhar por Itapira. Nós temos 

que aproveitar ainda, esse homem que esta na Assembleia Legislativa, que esta junto com o 

Governo João Dória. Olha, é tão impressionante o negócio, que hoje ele esta em um partido de 

esquerda e tem apoio total do Governador junto ao Governo. Até mais do que era com o Alckmin, é 

impressionante. Foi atrás há pouco tempo, de recursos para a Ponte Nova, tivemos um problema na 

ponte, uma falha da prefeitura, é fato. Estamos conseguindo os dois milhões de reais. Olha a 

dificuldade para conseguir cinquenta mil, que você falou! Imagina dois milhões. É tempo de nós 

vereadores que somos políticos, ao invés de ir para a briga, atrito, essa coisa que não leva nada a 

lugar nenhum á desfrutarmos da possibilidade de ter uma pessoa que tem força no Governo e possa 

ajudar a cidade. Nós temos que acabar com esse tipo de situação, e que tenham outros deputados. 

Eu tive um elaboro aqui com o Roberto Alves, e foi ótima a nossa conversa, foi muito interessante. 

Quem sabe é uma porta, para conseguir outros recursos. Nós temos por volta de seiscentos e 

cinquenta municípios no Estado de São Paulo. Nós temos no nosso Estado setenta e dois deputados. 

De setenta e dois, quarenta e cinco ou quarenta e oito se não estiver enganado, são da capital. 

Sobrando trinta e poucos deputados para o interior. Nós temos na nossa cidade, um representante de 

seis mandatos, e que pode trazer muito mais para Itapira. Vejo que é tempo de nós pararmos com as 

agressões, de pararmos de brigas e falar: – Olha Munhoz, nós precisamos de você. Independente de 

quem entre. Pode entrar o Toninho Bellini, outros que são pré-candidatos que nós sabemos, o 

Cristiano, Silvio Marques, Firmino, um de nós que possa ser candidato de repente, o vereador 

Mino, ou qualquer outro que possa ser. E que a gente possa usufruir disso para a cidade. Hoje o que 

vejo, aqui é uma polarização mete o pau no deputado Barros Munhoz, mete o pau no deputado 

Barros Munhoz. Obviamente que ele é intempestivo e nós sabemos disso. Ninguém esta 

transformando em anjo, não é isso. Mas há de convir que nós precisamos deixar essa polaridade. 

Acabou isso já foi. Os novos políticos vão querer vim, não vai poder ter isso mais. Não é possível 

que nós não reconheçamos isso! Carlão Sampaio poxa vida, até eu peço votos para ele por tantos 

recursos e outros mais que venham. É tempo da gente ser mais maduros, é tempo da gente fazer 

uma politica diferente. Esta na hora de todos nós aproveitarmos. O Totonho diferente do que muitos 

acham, não é candidato a nada aqui na nossa cidade. Ele vai deixar a bola rolar. E que os próximos 

que venham, sejam oposição ou situação, ou vias diferentes, possam então aproveitar. E não tem 

porque bater, não tem porque ser contra. A única coisa que nós temos que fazer, é pedir, pedir, 

pedir... Para que a gente possa ter, ter, ter... Não é porque eu sou puxa saco gente! Quando escolhi o 



lado politico para sair candidato, como o Carlinhos também foi um grande exemplo quando fui eu 

observei onde nós teríamos uma possibilidade grande de trabalho. Nunca achei mal do outro lado, 

mas achei que eu poderia fazer mais pelo nosso município estando ao lado de uma pessoa que é 

forte. Tenho voz na politica de Itapira, tenho opinião na vida politica de Itapira. Hoje, pessoas 

muitas vezes de fora da nossa cidade, me buscam por saber que tenho contato com o deputado 

Barros Munhoz, que gostaria de poder ter recursos vindos dele, e não é só emenda não viu?! O 

acervo é outro. É junto a Secretarias de Governo. Um bom exemplo que eu dou, são cinco creches, 

uma inclusive ainda esta parada, e seu Deus quiser a gente ainda vai termina-la que é no Flávio 

Zacchi. Nenhuma cidade do país conseguiu isso. É fácil apontar dizendo: – Olha, aquela tá 

abandonada! Mas e as quatros que foram feitas?! Nós vamos chegar. É que incomoda vereador, 

ouvir a verdade, e principalmente quando não tem nada para apresentar substancial. Vocês estão 

trabalhando bem, mas não há nenhum tipo de apresentação de nada, nada... E é esse tipo de politica 

que eu quero que acabe. Prometi a mim mesmo que não ia mais subir nessa bancada e detonar 

fulano, beltrano. Já falei isso para o Mino. Chega! Vamos fazer politicas diferentes. Falei tudo isso 

do Munhoz, porque já tive muitas discussões, muitos xingos e aquilo, e a gente por muitas vezes 

acaba trazendo para o lado pessoal, que não é aquilo que é o da câmara. E Carlinhos, de verdade, 

vossa excelência é um grande parceiro meu, tenho um orgulho enorme de ser seu amigo. Na 

primeira vez que entrei como vereador, falei pra você que gostaria que você tivesse uma grande 

votação, e que eu te admiro dentro do seu trabalho e quem sabe você me ajudaria a eleger. E foi o 

que aconteceu. Na minha segunda eleição, a vereadora Beth Manoel teve uma votação exemplar 

nessa cidade, e também me favoreceu. E Graças a Deus o meu voto aqui, tem peso igual ao de todo 

mundo. E Graças a Deus faço aquilo que mais gosto de fazer, politica para o bem. É articulação, é 

trazer aquilo que é importante para o município. Não me apego quando a pessoa ofende, fala isso e 

aquilo do município, ou mesmo da minha atitude politica. – Ah! Você é puxa saco. Que bom que 

sou puxa saco de uma cara que trás três milhões de reais para o município. Você é puxa saco de 

quem? Essa é a pergunta! Não tem o que falar. Que tenhamos mais o que comemorar em nossa 

cidade, que as divergências politicas fiquem de lado, que a gente faça essa nova politica, e que 

Itapira nos próximos anos, um próximo prefeito seja quem for seja favorecido por quem possa nos 

favorecer. Obrigado Presidente. Mino, eu acho que a sua postura nesses quatro anos que nós 

passamos aqui, foi ímpar. Você mostrou o que quase todos não esperavam seriedade, você não foi 

um cara agressivo, algumas vezes estoura, é natural. Mas você trabalhou dentro dessa Casa com 

uma plenitude, com uma moral, e com uma inteligência que realmente se vier nessa Casa 

novamente vou propagar isso à frente. E se eu não estiver, vou guardar para o resto da minha vida. 

Eu tinha uma figura sua dentro de mim ates, e hoje saio com um amigo daqui, dessa Casa, 

principalmente pela sua postura sobre tudo. Os assuntos mais espinhosos que tiveram você sempre 

teve uma palavra de trabalho e não de desconstrução. Aquilo que falei em por empecilho, foi porque 

eu estava motivado para que esse Projeto de Lei fosse aprovado, mas a vossa excelência é o 

exemplo da nova politica que tem que ser feita.” Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA 

MARISOL: “Boa noite a todos. Já vou logo parabenizando o meu colega Carlinhos. Sempre brinco 

com ele nas nossas reuniões. – Olha, manda os parabéns para o deputado, que realmente esse tem 

que tirar o chapéu. Um deputado forte, que tem comprometimento, isso que é importante o respeito, 

não é só chegar na cidade pegar os votos e depois fazer um bye, bye, tchau, tchau. O foco principal 

é a nossa cidade de Itapira. Muito bem falado o vereador Dr. Mauricio em acabar com essas 

picuinhas, conversinhas e reconhecer que a nossa cidade depende e precisa da força de um 

deputado. Um deputado esse que trás recursos, olha o caso da ponte que infelizmente teve esse 

acontecido, um erro, mas na outra semana ele arregaçou as mangas e foi falar com o vice 

governador, e trouxe e já esta seguro dois milhões. Como foi falado o vereador Mino, não é fácil 

trazer emenda, não e fácil. Se fosse fácil assim, tenho certeza que todos nós já estava quase 

chegando perto do Carlinhos, né Carlinhos?! Com o rol de emendas parlamentares. Posso falar do 

meu deputado que trabalhei, que é o Ricardo Ízar. Ele teve na outra campanha aqui em Itapira, 

sessenta e quatro votos vereador Tiago. Ele foi para seiscentos e sessenta três. Juntou Mogi-Mirim, 

Mogi-Guaçu e não deu a quantidade de votos que Itapira teve. E tudo isso é baseado no esforço, 



trabalho e tenho cobrado sim. Nós já conseguimos através do meu pedido o Castramóvel, cento e 

cinquenta mil reais, que em breve estará funcionando a todo o vapor aqui para os nossos cães e 

gatos, e cem mil de custeio para o Hospital Municipal. E precisa trazer mais sim, vou trazer mais. 

Essa semana mesmo já entrei em contato com ele, falei direto com ele, e quero mais. Não vou 

conseguir chegar até o Carlinhos, né Carlinhos?! Porque tem que ter anos aí de experiência, mas 

com a humildade, sabedoria e sempre pensando no bem de Itapira, independente de qualquer coisa. 

Estive também aqui no domingo, juntamente com o Dr. Mauricio, e teve a apresentação da 

Executiva das Mulheres Republicanas, e o deputado Roberto Alves. Nós tivemos também o prazer 

de conversar, e com certeza também iremos reivindicar emendas para a nossa cidade, isso que é o 

importante. É não ficarmos parados, é difícil, mas não é impossível. E sem sombra de dúvidas, 

Itapira Graças Deus tem um deputado estadual. Para quem não sabe, estou acompanhando os 

tramites do CAAMI, a licitação, e ganhou a empresa Lagotela de Minas Gerais, e vai começar a 

todo o vapor, executar o CAAMI, aos animais do município e Itapira que será modelo da nossa 

região. Tudo isso é orgulho, é em defesa dos animais, é uma cidade que se preocupa com o 

animalzinho, respeita e defende. Quero também agradecer aos colegas que votaram hoje também, 

sobre o dezembro verde que é toda proteção e contra os maus tratos e abandono dos animais. Isso 

que é importante, buscar recursos, emendas e sempre não parar o foco em Itapira. O foco é aqui, 

porque nós vivemos aqui. Aqui nós ganhamos o pão de cada dia, é aqui que nós temos que fiscalizar 

e temos que ajudar e contribuir para a qualidade de vida. Quanto mais é melhor, recursos e 

emendas. Os meus colegas também aí buscando emendas. É a nossa contribuição. Nós estamos no 

quarto ano da legislatura, sempre pensamos no melhor que pudemos fazer e vamos ainda fazer. E 

com certeza tudo o que você pode ajudar fazer o bem, a recompensa muitas vezes não chega aqui na 

terra, mas com certeza você terá uma recompensa divina lá do céu. Muito boa noite a todos vocês.” 

Faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Venho usar essa tribuna 

para dizer que o vereador esta aqui para legislar e fiscalizar. E entre idas e vindas também trazer 

verbas. Já trouxe sim, e não expus aqui, até por achar que o deputado seja qual for, ele tem por 

obrigação de trazer emendas sim na cidade onde ele angariou votos. Você sabe o que mantem um 

vereador, um deputado estadual, federal? – É com o seu dinheiro! Portanto ele, qualquer um que 

seja o deputado tem por obrigação trazer as emendas para a nossa cidade. O deputado hoje tem 

verbas para paletós, vestimentas, até para ter os filhos em escolas particulares. Tem verbas para 

viagem, isso e aquilo ou outro. E gente, é obrigação dele! Nós temos que enxergar isso como um 

trabalho, e todo o trabalho tem que ser bem feito para satisfazer o povo que é o nosso patrão. Então 

não sei por que ficar tanto alguém falando que fica de mi, mi, mi de lenga, lenga... Não vejo por aí, 

vejo o trabalho do vereador, deputado um trabalho comum, como se trabalha em uma fábrica igual 

se trabalha em uma usina. Vejo que a pessoa que ocupa certo cargo, tem que executar com 

responsabilidade, reconhecimento e não achar que esta fazendo um favor. Parabéns para o deputado 

Carlos Sampaio que tem retribuído os votos que ele pegou aqui, assim como outros deputados 

também tem. Agora, falar que uma cidade que tem um deputado, tem obras paradas e empréstimos 

de milhões. Era para a nossa cidade, já que temos um deputado o Munhoz, não éramos para ter uma 

divida de cento e lá vai milhões. Gente, a ponte da Ponte Nova esta caindo! Não era vereador, para 

chegar nesse estado. Porque foi pedido lá trás uma revisão da ponte ou uma ponte nova. Nem 

resposta nós tivemos. Tivemos Mino? E agora vem falar que trazer verbas é favor. Nós estamos 

mendigando assessoria para a nossa cidade. O povo tem que abrir os olhos. Nós votamos em tal 

deputado, nós temos que cobrar sim. Mas não esperar dele favor, e sim obrigação. Espero que os 

itapirenses, o pessoal do São Judas, o pessoal da Ponte Nova, o pessoal de toda a nossa cidade 

enxergue aí as obras que estão paradas, os rios lotados de entulhos que também já foi pedido 

limpeza e nós esperando favor do deputado. Parabéns a Guarda Municipal que vai ter mais duas 

viaturas, mas isso é o de menos. O funcionário público deveria ter mais reconhecimento. O vereador 

Fausto disse que faltou um remédio no serviço público e é verdade porque hoje uma vizinha minha 

foi a uma PPA e voltou reclamando que não tinha a medicação. E é uma medicação que custa 

quatro ou seis reais segundo o vereador César. É uma pouca vergonha porque eu vi aqui a vereadora 

Marisol rindo e o vereador Mauricio rindo do preço do remédio, e isso mostra a pouca vergonha do 



prefeito da nossa cidade, da secretária de saúde deixar faltar um remédio de quatro reais. É uma 

pouca vergonha ser puxa saco de deputado! Obrigada a todos.” Faz uso da palavra o vereador 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Bom vereadores, acho que todo mundo percebeu que 

realmente todos fugiram do tema né?! Eu permiti todas as falas, porque desde o inicio permiti a fala 

do vereador Mino também, mas espero que não aconteça mais isso nas próximas discussões de 

projetos, porque não tem cabimento um projeto que se trata de autorização de abertura de crédito 

especial de cento e trinta mil reais, partir para uma discussão que é totalmente fora do contexto. 

Peço realmente a atenção de todos vocês, para que essa presidência não tenha que chamar a atenção 

de todos. Realmente nós perdemos e ganhamos um tempo, mas não falamos do projeto em si. Essa 

presidência vai fazer o uso do Regimento Interno, vai chamar a atenção se precisar, porque não 

podemos passar tanto tempo discutindo, discutindo e não falar do projeto que autoriza a abertura de 

crédito especial do valor de cento e trinta mil reais.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 016/2020. 

Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Sem melhor, usar a justificativa de voto 

para parabenizar o vereador Carlinhos Sartori por essa conquista. Vereadora Beth, acredito que seja 

obrigação, mas o deputado, deputado estadual, federal é quase igual a justiça, ele só funciona se for 

provocado. Então parabenizo o vereador Carlinhos Sartori porque provocou o deputado Carlos 

Sampaio, e pediu o valor para duas viaturas e eu também parabenizo a Guarda Municipal que vai 

receber e vai ter mais condições para comandar e atuar em nosso município. Então eu acho que a 

nossa função como vereador, é provocar para que as coisas aconteçam.” Justificativa de voto 

vereadora Professora Marisol: “Gostaria de aproveitar e parabenizar a Guarda Municipal, porque 

eu tenho realmente um carinho muito grande, e no que precisar sempre estaremos à disposição para 

ajudar. Vocês são de extrema importância para a nossa cidade de Itapira, de grande valor e nada 

mais que justo. Leve essas mensagens aos seus companheiros, Comandante Martucci. Mais do que 

merecido, e obrigada mais uma vez ao deputado Carlos Sampaio e ao vereador e meu colega 

Carlinhos Sartori. Deus abençoe e que vocês possam ocupar muito esses dois veículos para 

realmente prender os ladrões, bandidos e pessoas do mal que querem atrapalhar a nossa sociedade.” 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de parabenizar o colega 

Carlinhos pelo feito, e agradecer ao deputado Carlos Sampaio e também a Guarda Municipal que 

não venha também só duas viaturas, e sim equipamentos que sempre necessitam armamentos, 

porque o trabalho de vocês que é exemplar. Parabéns e muito obrigado Presidente.” Justificativa de 

voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Gostaria de parabenizar o vereador Carlinhos 

Sartori pela iniciativa. Não da para perder a importância desse ato que a vossa excelência 

conquistou para a Guarda Municipal de Itapira. Você é um exemplo de trabalho, e mais uma vez eu 

reitero vereador. Nós temos que fazer uma politica diferente, sem agressão. Sou por muitas vezes 

agredido nessa Casa, e procuro manter uma linha e uma postura e vou mantê-la. Acredito que uma 

politica diferente, é o modo que o senhor faz, serena e voltada ao público. Parabéns!” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00473/2019.- Voto de Congratulação com a equipe SEL/Itapira de 

vôlei feminino adaptado pela conquista do Título de Campeã da Série Diamante da Copa Regional 

da Liga Sanjonense. Autoria: Beth Manoel. Fábio Galvão dos Santos Pela ordem o vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00474/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Santa Fé/SEL de Basquete Feminino, campeã 

invicta na categoria sub-14 do Circuito Regional da ADR. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Pela 

ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento 

da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00482/2019.- Voto de Congratulação com o Pastor Evangélico Hélber de 

Almeida Silva pela sua recente ordenação como reverendo, ocorrida no domingo, dia 24, na Igreja 



Presbiteriana Central de Itapira. Autoria: Beth Manoel. Fábio Galvão dos Santos Pela ordem o 

vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria 

por 7 dias. DESPACHO: ADIADO POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00486/2019.- Voto de Congratulação com o jovem estudante Estevão Miguel Marques, do 5º ano da 

EMEB "Marco Antônio Libano dos Santos", pelo brilhante desempenho na Olimpíada Brasileira de 

Língua Portuguesa 2019. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 003/2020.- Voto de 

Congratulação com a Secretaria Municipal de Esporte pela realização do 46º Jogos de Verão. 

Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única 

discussão o Requerimento nº 004/2020.- Voto de Congratulação com o prefeito José Natalino 

Paganini pelo esforço e sucesso em trazer a Copa São Paulo de Futebol Juniores para Itapira. 

Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 005/2020.- Voto de Congratulação com a diretoria, comissão técnica, 

jogadores e torcedores da Sociedade Esportiva Itapirense, pela brilhante participação na Copa São 

Paulo de Futebol Juniores. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 008/2020.- Voto de 

Congratulação com a diretoria e funcionários da empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de 

atividades em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o vereador Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 

0021/2020.- Voto de Congratulação com a Profª. Benedita Aparecida Tozini Campanini, pela 

conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade e ao 

Estado. Autoria: Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa 

aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 

DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 0022/2020.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Moacir Silvério da Silva, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após 52 anos de 

serviços prestados à municipalidade na área da Saúde. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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. 


