
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de maio 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, solicitando a vereadora 

Professora Marisol, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito 

o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir o Sr. Presidente faz o 

seguinte pronunciamento: “Antes de passarmos ao Pequeno Expediente, esta presidência gostaria de 

deixar um aviso, e peço também para os vereadores pensarem até o final da sessão. Há um tempo, 

acho que há cinco ou seis sessões não temos registrado requerimentos e indicações. Então na hora 

que chegar perto do fim da sessão, gostaria de colocar em votação para que todos decidissem se a 

gente volta os requerimentos e indicações ou não. No momento é a presidência que pauta as 

matérias. Em virtude do Covid-19 optei em não pautar. Sei que tem alguns questionamentos, e eu 

queria depois até o ouvir o Mauricio que é Coordenador e Gestor do Comitê contra o Covid-19. 

Uma opinião dele para ver se a gente volta ou não. É uma democracia para que não fique só para a 

presidência impor ou não. Que todos pensem, e até o final da sessão a gente volta a conversar.” Isto 

feito o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Esses 

nossos cinco minutinhos aqui é rápido, e nós conversando aqui no plenário e todo mundo tem o seu 

modo de ver e pensar. Nós não sabemos vereadores, até onde a coisa é verdade. Tenho uma 

preocupação em falar e ser mal interpretado. Hoje correu na internet que o Governador teve uma 

conversa com o prefeito de Ribeirão Preto, tentando iniciar lá a transferência de contaminados pelo 

Covid-19, para o interior do Estado de São Paulo para todos os municípios. Quero deixar um alerta 

e um pedido Tiago, para que não venha acontecer coma gente, porque não sei se isso é possível ou 

não, mas quero antecipar o assunto. O levantamento que vi hoje em fontes que parecem ser sérias 

dos cinco mil seiscentos e poucos municípios do Brasil, quatro mil e duzentos não estão com 

nenhum caso. Vejam bem. Visto como Itapira que nós vimos aquele inicio que todos sucumbiram o 

medo, aquele silencio no final de semana. Acho que nós chegamos há um ponto, como o César 

também sempre tem dito, e tem um modo diferente de enxergar toda essa pandemia, e não quero 

colocar palavras na boca dele. Mas como a acreditar em muitas coisas que o César me disse. 

Principalmente em jogadas politicas. E isso é o que me assusta. Imaginem vocês, depois de tudo o 

que nós passamos Dr. Mauricio, com essa reforma do hospital, essa loucura do povo de Itapira não 

poder sair às ruas, o comércio fechado, a coisa foi passando, passando e nós tivemos esses quatro 

casos que um voltou porque não foi natural de Itapira, e assim por diante. Graças a Deus não 

aconteceu mais nada até agora. Imagino o Governador chegar a ponto de ligar para o prefeito de 

Itapira, e falar que vai mandar pessoas contaminadas para serem cuidadas aqui. Posso estar 

enganado. Estamos falando de vidas que podem ser salvas. Mas com tudo o que esta acontecendo 

seria um absurdo, e parece que em Ribeirão preto a coisa foi longe. A população se revoltou, e acho 

que o assunto teve que parar, porque a “coisa” ia ficar feia. Então imagino o que aconteceria se falar 

em Itapira, depois de tudo que aconteceu. O povo querendo trabalhar vai ter que sair de máscaras na 

rua, fazer tudo o que tem que ser feito, e de repente falar em trazer dez ou doze pacientes 

contaminados para o Interior de São Paulo, incluindo Itapira. Acho isso além de um crime, um 

absurdo, má fé tremenda. Tiraria todo aquele trabalho que o nosso povo teve. Já parabenizei o povo 

de Itapira aqui, tirando raras exceções, eles estão respeitando. Tenho andado pela rua. O pessoal 

indo receber nos banco está se organizando... Então quero deixar um pedido para todos os 

vereadores, que se vier acontecer, que essa câmara não venha aprovar um ato desses. Que se isso 

acontecer seria um absurdo, mesmo sabendo que se trata de vidas humanas, e que vindo pra cá 

poderia salvar várias vidas, mas contaminaria quantas pessoas de Itapira? E esse pessoal que 

trabalha a frente da saúde de Itapira?! Seriam obrigados aceitarem isso? O medo que todos estão 



tendo de que isso venha e aconteça? Acabei de falar com o Mauricio, e aquela expectativa de que 

em trintas dias vai acontecer, com cinquenta, quarenta... Dia onze esta falando que é para abrir o 

comércio, para que as pessoas possam trabalhar e o Governador, além disso, é capaz de prorrogar, e 

mandar contaminados para o interior? Mais uma vez gostaria de deixar um pedido, que se isso 

acontecer, nós não sejamos coniventes com isso. Um Abraço a todos.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador FÁBIO GLAVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar um 

pouquinho à fala do Mino, e aprovar o que você esta falando Mino. Porque também essa matéria na 

internet. Espero que não seja verdade, mas parece que é, e que isso não venha acontecer conosco 

também. Gostaria de parabenizar a fala do meu colega Mino na semana passada. Acho que serviu 

de lição o puxão de orelha que você deu aqui Mino! Fui vistoriar a obra que me chamou atenção 

aqui, e vi pequenas melhoras. O tumulto diminuiu, ou seja, foram bem ditas suas palavras aqui. 

Agora eu gostaria de registrar, e aproveitar a fala do presidente, que ia falar sobre a volta dos 

requerimentos sim, das indicações porque Graças a Deus conseguimos passar, e espero que sim, o 

pico, e a cidade esta precisando dos nossos requerimentos. Hoje fui fazer uma vistoria pela Av. 

Braz Ayres, e fui até a pracinha Aninha que é um local que sempre gosto de olhar. E esta 

lastimável. O lixo Tiago. Nós estamos preocupados sim com o Covid-19, e temos que estar, mas a 

dengue mata. Nós temos números que a dengue mata muito mais. Se vocês puderem ir até lá 

amanhã, tem vários móveis jogados. Acho que a população esta aproveitando o mato alto, e estão 

fazendo essa sujeira. Mas infelizmente como tempo isso daí, precisamos do poder público para 

fazer a limpeza. Esta deplorável. Precisamos voltar afazer os nossos requerimentos aqui, para estar 

melhorando isso daí. Esta com um cliente meu, e ele ficou abismado por não estarmos fazendo 

requerimentos, porque a dengue esta matando mais que o coronavírus. Gostaria de registrar 

também, que um dos últimos requerimentos que fiz, e foi pleiteado para mim novamente, foi 

referente a ponte do Zé Branco. Naquela época eu trazer as fotos aqui, mas foi bem no inicio da 

pandemia. Nós não podemos esperar a pinte cair lá também gente! Temos que cobrar do nosso 

prefeito, que dê um reparo lá Tiago. A ponte é de madeira ainda. Já foi falado que conversaram 

sobre isso, e que a ponte pertence ao nosso município. Vieram novamente me cobrar sobre isso. 

Imaginem se acontecer algo?! Já estamos enfrentando o Covid-19. E pode acontecer, assim como 

aconteceu na Ponte Nova. Então precisamos sim voltar com os requerimentos, e peço o apoio seus 

principalmente dos vereadores da situação por terem contato com o prefeito para estar fazendo essa 

ponte do Zé Branco porque pode piorar a coisa. Hoje era isso que eu tinha para falar. Boa noite e 

obrigado.” A seguir faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Vou 

falar de várias coisas hoje, e vou tentar ser bem rápida. Gostaria de falar ao vereador Mino, que 

também vi essa noticia. O Governador disse que possivelmente iria fazer acordo com os prefeitos, 

vai mandar alguns doentes para o interior. Também penso da mesma forma que você, e acredito é a 

forma que todos aqui penam também. Mesmo porque temos que ter o maior cuidado também com o 

pessoal da linha de frente. Funcionários, médicos, enfermeiros, a limpeza, lavanderia, cozinha, 

todos. Então cada município que arque com o seu problema, e estou junto com você. Segunda coisa 

que eu quero falar também, é que hoje andando por aí, senti a preocupação dos moradores a respeito 

disso. E falo também que hoje nós vamos votar, pelo menos eu vou votar a favor e acredito que os 

demais também. Sobre a inauguração de uma base da Guarda Municipal na Ponte Nova, que vai 

levar o nome de Zezico Ferreira. É um bom nome. Não sei a história dele, mas depois vocês vão ler 

né Carlinhos?! Voltando a um caso que aconteceu na nossa cidade há uns dias atrás, que é da Ísis 

Helena Rosa Schotem. Fiz uma indicação, esta registrado, e fiz também uma indicação ao prefeito, 

para que ele faça um projeto que venha levar o nome dessa criança. Que possível seja uma creche, 

ou uma escolinha. É uma história que mexeu muito com todos os moradores da nossa cidade, 

região, Brasil e internacionalmente. Levou o nome da cidade infelizmente por essa noticia triste. Aí 

eu peço também que os nove vereadores votem comigo, conversem com o prefeito para que ele tão 

log faça esse pedido, que não é um pedido meu, estou através de um pessoal que me procurou para 

que isso venha acontecer. Foi feito essa indicação no dia 28 de abril: “Encaminho o Projeto de lei 

para esta Casa de Leis, dispondo sobre denominar-se praça pública, prédio municipal, ou escola 

municipal de Ísis Helena Rosa Schotem. Prestando-lhe justa homenagem, e perpetuando o seu tão 



honrado nome no nosso município. O Caso Ísis Helena Rosa Schotem ficou nacionalmente 

conhecido, devido o destaque de mídia, colocando o município infelizmente mais uma vez em 

evidencia pelo aspecto negativo, para que se perpetue o seu nome e de sua família em especial, do 

seu pai, que lutou para ter a sua guarda antes do crime.” Conto com os nove vereadores daqui, e 

agradeço imensamente e peço que tão logo isso venha acontecer. Obrigada a todos.” Isto feito o Sr. 

Presidente passa a palavra ao vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. 

Primeiro lugar gostaria de parabenizar ao prefeito Paganini e toda a sua equipe, e presente aqui o 

vereador Dr. Mauricio Gestor do Covid-19 em nossa cidade pelo olhar humano e cuidadoso que ele 

tem para com os cidadãos itapirenses. No sábado a Caixa Econômica Federal da nossa cidade não 

estava lista das agencias que abririam para agilizar o pagamento do auxílio emergencial. Muitas 

pessoas foram até a frente da Caixa Econômica, o prefeito Paganini também foi lá, tentou que a 

Caixa pudesse atender aos que lá estavam, mas infelizmente não é uma competência do município 

legislar sobre a Caixa Econômica Federal tendo em vista, o seu nome, que é o objetivo da 

federação. Olhando para a população que lá estavam no sábado, o prefeito imediatamente 

determinou que tendas e cadeiras fossem montadas para que o povo por lá passar para buscar esse 

auxílio, possa ter uma acomodação adequada. E também ontem pediu para que o SAAE pudesse 

atender essas pessoas com água potável. Então vereador Mauricio, leve ao prefeito Paganini, a 

gente também teve a oportunidade de parabeniza-lo pessoalmente, mas agora de público, parabéns 

aí a todos os envolvidos. Gostaria de parabenizar também vereador Mino, como a vossa excelência 

já fez por diversas vezes, mas acho que vale a pena sempre salientar o povo itapirense, que tem 

dado exemplo de solidariedade, consciência. Alguns poucos ainda insistem em tentar contrariar as 

exigências de saúde. E como vossa excelência bem disse, infelizmente, lamentavelmente, todo esse 

processo pelo Governador Dória, pelo Presidente Bolsonaro foi levado a uma esfera politica que 

não gostaria que tivesse acontecido porque é um problema muito sério de saúde pública, onde as 

pessoas precisam se resguardar e vidas precisam ser salvas. Infelizmente isso foi levado a essa 

esfera, mas nós temos pessoas muito competentes que conseguem provar por a+b, que esse é um 

problema grave e sério de saúde pública. Gostaria de parabenizar também vereadores, os artistas da 

cidade que já há algum tempo vem realizando as suas lives pelo Facebook, Youtube e por outros 

canais em nossa cidade, angariando em nossa cidade, donativos as nossas entidades assistenciais. 

Então a todos os artistas do nosso município, quero deixar aqui nesta Casa, os meus parabéns. E nós 

temos também há algum tempo, o vereador Carlinhos sei que participa, e não sei se outros 

vereadores também participam de um grupo no Facebook sobre as memórias de Itapira, onde todos 

os dias, várias pessoas, e são mais de sete mil pessoas até ontem e hoje já não sei mais o número. 

Pessoas colocam ali ponto e lembranças da cidade, lembrança de pessoas, muito parecida com 

aquele grupo de fotos que Humberto Butti tem no Facebook. Gostaria de colocar aqui, como 

também já fiz um requerimento junto ao vereador Carlinhos Sartori. Infelizmente não sabemos a 

real situação, mas estamos solicitando ao prefeito municipal, porque o Casarão Coronel Chico 

Vieira esta passando por uma reforma de telhado, ou pelo inicio de demolição. Nós temos uma Lei 

de 1991 em nosso município Lei 2315 que dispões sobre a proteção de memórias material, imaterial 

e imóvel. Então nós estamos solicitando informações com relação a toda essa questão, para que a 

gente não mais aprecie as coisas pelas redes sociais. Que a gente possa sair pela cidade e apreciar e 

tocar o que Itapira tem de mais sagrado que é a sua história, sua memória. Obrigado senhores 

vereadores, é o que eu tenho para dizer.” Isto feito o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Também gostaria de parabenizar o 

vereador Mauricio, na questão do Grupo Gestor do Covid-19, pelo trabalho que esta sendo 

realizado. A população também esta entendendo as necessidades. Quanto à questão da ajuda, acho 

muito importante. A gente vê pessoas todos os dias depositando suas contribuições, alimentos, 

roupas a favor daqueles menos favorecidos. Tenho acompanhado as doações da prefeitura e entre 

outros locais também, nas próprias instituições e acho isso muito importante. É um momento difícil 

que nossa cidade, nosso país esta passando, e estamos cotando com a solidariedade das pessoas, 

amigos, daqueles que se importa com aqueles que estão menos favorecido pela sorte. Acho 

importante a gente ver o prefeito cuidadoso, extremamente preocupado com a situação, não 



medindo esforços para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que as pessoas busquem 

atendimento, e tenham esse atendimento. Médicos, enfermeiros técnicos, pessoal da alimentação, 

limpeza, recepção, todos que trabalham e estão à frente da saúde do município estão de parabéns 

pelo trabalho realizado, pessoas dignas, pessoas que estão na linha de frente estendendo as mãos 

para o seu próximo. Acho muito importante as estatísticas da nossa cidade. Graças a Deus as coisas 

estão controladas, e isso é um ponto positivo, mas não podemos deixar a coisa fraquejar. Temos que 

ter cuidado continuar, as pessoas vigiando para que essa doença não propague. Esse é o nosso 

papel. E todos nós que temos os nossos familiares, e a população em geral, trabalham a favor disso. 

E com relação à fala do Tiago referente o Casarão Coronel Francisco Vieira, fiquei também muito 

preocupado, pois, é um patrimônio histórico da cidade. Ele não nasceu em Itapira, veio de Atibaia, 

mas casou com a Senhora Isaura Pereira da Silva Vieira, que era filha de fazendeiros do café de 

Itapira, oriundos da Fazenda São Joaquim no Barão. Coronel Francisco Vieira, foi o primeiro 

Deputado a representar Itapira no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. E seu filho 

Titico também foi deputado, seu irmão Euclides Vieira que vieram de Eleutério, onde a Fazenda 

Santana era do pai do Coronel Francisco Vieira, Joaquim Vieira, que tem o nome da escola de 

Eleutério. É uma relíquia de nossa cidade. Não podemos permitir que mais um casarão seja 

demolido. A nossa praça, para os mais velhos que se lembram dos casarões em volta da praça, é 

uma beleza né?! E hoje também estou muito triste, porque não sei se é uma reforma ou uma 

demolição, mas amanhã nós estaremos atrás disso. Nós vemos as fotos antigas da cidade de 1897, já 

existia a casa do Coronel Francisco Vieira. Ele tinha essa casa na Praça Bernardino de Campos, e a 

Fazenda São Francisco que é o bairro do Cubatão, onde hoje é o Supermercado Cubatão. Ali era um 

sobrado onde era sede da fazenda dele, mas sua casa principal era aqui na Praça Bernardino de 

Campos. Temos que trabalhar, porque não podemos ser um povo sem memórias. Temos que 

preservar as memórias, é bonito vermos no grupo as fotos antigas, mas temos que também ter aqui 

em nossa cidade. Não podemos desvalorizar aquilo que existe aqui. Deixar ser substituído 

simplesmente em um piscar de olhos por um prédio sem uma história arquitetônica. Faz parte, nós 

nascemos aqui, vivemos aqui, e vamos preservar a história do nosso povo. E outra coisa que 

gostaria de falar é sobre o Centro de Informações Turísticas e a base da Guarda Municipal no bairro 

da Pinte Nova. Então vai ser entregue ao povo na próxima sexta-feira, e o nome escolhido é do 

proprietário daquele local Zezico Ferreira. Ele era a pessoa que idealizou naquela época, e construiu 

o “Ranchinho do Leite” onde todos os proprietários traziam o seu tambor de leite, onde o caminhão 

passava para recolher e trazer para as cidades, Itapira ou Lindóia. Ali era um ponto histórico, e nada 

mais justo que essa pessoa seja homenageada, pois, era um terreno de propriedade dele que ficou 

para a família. Trouxe esse projeto, falei com o líder da oposição vereador Fábio, se pudéssemos 

fazer um acordo e estar votando esse projeto hoje, para que possamos já na sexta-feira entregar o 

prédio, e serviço para a população da Ponte Nova. Muito Obrigado.” Isto feito o Sr. Presidente 

passa a palavra ao vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Primeiramente e em relação aos requerimentos Faustinho. Não vejo o porquê não legislar essa 

situação. Sou um pouco contra sobre essa aglomeração que nós estamos criando. Um contaminado 

de nós, pois, ninguém esta isento, poderia contaminar todos nós. Hoje vejo assembleias fazendo 

reuniões pelo Zoom ou outras ferramentas, online de uma forma imediatista, rápida e simultânea. 

Não sou contra os requerimentos, mas sim contra a aglomeração. Itapira foge um pouco do 

percentual do que aconteceu pelo Estado, Nós tivemos um pico em Itapira, antes do que qualquer 

em outra cidade. Nós tivemos um cruzeiro que veio com pessoas contaminadas. Esse cruzeiro 

chamava Costa Fascinosa, até apareceu na televisão e tudo mais. Desse cruzeiro resultaram em duas 

mortes, e existiu mais um que se contaminou e contaminou um terceiro, que levou a morte desse 

terceiro, e uma outra morte que aconteceu em nossa cidade que veio importada de São Paulo. Itapira 

conta com quatro mortes, mas Itapira conta com vinte positivos, e só nós tirarmos esses quatro 

motos nós teremos dezesseis positivos que já circularam, ou estão em circulação em nossa cidade. 

Foi solicitado isolamentos, mas manter essa pessoa muitas vezes dentro de casa não é fácil. Existem 

os familiares, e as possibilidades das contaminações existem. Existe uma estatística que para cada 

contaminado, contamina pelo menos mais três. Se a gente for fazer essa multiplicação, podemos 



estar em um número mais elevado que isso. Talvez dê para começar a ficar mais assustado. Nós 

aguardamos sete resultados ainda de todos os exames que foram feitos. Tivemos recuperados, 

tivemos muito negativos, mas o que acontece é o seguinte: Não iluda-se! – A onda do interior esta 

chegando. Mogi-Guaçu há duas semanas tinha três, quatro casos, menos que Itapira. E hoje esta 

com trinta e cinco casos. Tenho contato direto com os médicos, e esta uma situação muito difícil. 

Para vocês terem noção, essa semana entrou uma pessoa com setenta anos, e na mesma semana com 

os mesmos sintomas, ainda não esta diagnosticado, mas possivelmente é coronavírus, entrou o seu 

filho de quarenta anos também. Os dois estão entubados, mal. É uma coisa que não da para gente 

brincar. No momento é de tomarmos cuidado. Ainda não chegou de uma forma efetiva em nossa 

cidade, mas podemos a qualquer momento começar a ser assolados. Vi os vereadores Mino e Beth, 

dizendo sobre não trazer pessoas de fora. E aí eu gostaria de dar um olhar humano para vocês viu 

Mino?! Entendo o seu lado em protecionismo da cidade, mas se nós nos fecharmos totalmente. Nós 

também não teremos o direito de mandarmos embora. E o que você faria com aquele paciente que 

tem que fazer hemodiálise em Mogi-Mirim?! O que você faria com aquele paciente que tem que 

fazer um cateterismo de urgência em São Paulo?! Ou aquele paciente que tem câncer, que muitas 

vezes tem que ir para Jundiaí, Jaú, Campinas, até aqui no Guaçu no Tabajara?! Pontos de alta 

complexidade, crianças, queimados, neurológicos que vão para Unicamp, Puc... Nós não somos 

autossuficientes! O tempo todo nós batemos na porta dos nossos vizinhos e de hospitais maiores 

pedindo ajuda. O olha humano nessa hora é muito importante. Temos que preservar os nossos sim, 

mas a todo o momento nós pedimos ajuda pra fora. Tenho certeza que cada um que esta aqui, já 

teve um parente muito próximo que precisou sair da nossa cidade para receber tratamento. Esse 

protecionismo é interessante porque é pela nossa cidade. Mas nós não somos autossuficientes na 

saúde pública. E assim que termino a minha mensagem ao itapirense, e a todos nós de uma forma 

geral. Apesar de todas as dificuldades e de tudo o que estamos passando, econômica, psicológica, 

pessoal... Mas ao itapirense de uma forma geral. Aguentem firme!” Isto feito o Sr. Presidente passa 

a palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o 

nosso deputado Barros Munhoz, pela conquista em quatro semanas. Em apenas quatro semanas ele 

trouxe uma conquista de dois milhões cento e cinquenta mil reais para a nossa saúde de Itapira. 

Graças a Deus. No dia do feriado esta fazendo uma reunião juntamente com o deputado, e dei os 

parabéns para ele. Lógico, ele estava por vídeo conferencia. Eu disse assim: – Deputado, muito 

obrigada mesmo, em nome de toda a população. Não é qualquer cidade que tem essas conquistas. 

Nós sabemos o quanto é difícil os tramites das emendas, conquistas, recursos. E em quatro semanas 

apenas, trouxe para a nossa cidade dois milhões cento e cinquenta mil reais, para a nossa saúde. 

Gostaria também de parabenizar o Dr. Mauricio que é o Gestor do Covid-19, pela sua atuação 

juntamente ao prefeito. Quando vi aquela multidão pela face, esperando o seu direito de receber. E 

quando se trata da parte financeira é difícil, a gente se coloca no lugar da pessoa, pois, quantas e 

quantas pessoas receberão aqueles seiscentos reais! E vai ser dali que terão o seu sustento, e da 

família toda. Vi a preocupação rapidamente e depois vi a ação. Fiquei muito feliz viu Dr. 

Mauricio?! Fiquei muito feliz, atuação da Defesa Civil, Bombeiros Voluntários, a união, força... 

Isso é consideração, preocupação, isso é respeito acima de tudo com a nossa população. Parabenizo 

as pessoas em seu nome, que realmente não mediram esforços para que tudo lá estivesse tranquilo, 

acomodado, sem fica debaixo do sol, mantendo o distanciamento. É isso aí mesmo, não podemos 

ficar muito tempo juntos, aglomeração, tudo é prevenção da nossa saúde, e saúde da nossa 

população. Ouvi atentamente o vereador Faustinho, falar sobre a Ponte. Ano passado eu já tinha 

levado ao prefeito viu Faustinho?! Esse caso até foi Lico, irmão do Zé Branco que me procurou e 

falou: – Vereadora do céu! Vai ter a festa lá da Santa Luzia, e o pessoal passa muito naquela Ponte. 

Eu presenciei Faustinho, o prefeito Paganini ligar na minha frente, com o prefeito de lá para fazer, 

combinar, porque a Ponte os dois municípios usam, e infelizmente tem que pedir para os vereadores 

de lá pedirem para o prefeito de lá ajudar. Esta quase tudo pronto, mas não é justo só o nosso 

prefeito ajudar, porque os dois municípios utilizam a Ponte, e os de lá usam mais ainda. Então vale 

cobrar sim. O prefeito esta pronto para ajudar, refazer, mas o prefeito de lá também precisa 

contribuir. Quero também dizer, que na semana passada liguei para o meu deputado federal Ricardo 



Ízar. Disse que precisava conseguir alguma emenda, ajuda para a nossa saúde. E prontamente 

semana que vem, vou mostrar para vocês que é uma emenda de cem mil reais, praticamente cem 

por cento já esta garantida para o nosso município de Itapira. É trabalhando, mostrando para a saúde 

do Covid-19. Então gente, temos que ser humanos. Escutei atentamente os dois vereadores Mino e a 

vereadora falarem que não acham certo, correto. Mas o SUS de quem é? Já esta no evangelho que 

se uma ovelha cair no sábado, então você não vai tirar aquela ovelha porque é no sábado?! O sol 

nasceu para todos. Ainda bem, que mais bem aventurado é aquele que dá, do que aquele que recebe. 

Se nós estamos preparados, não vejo o mal de receber aqui um doente e ser curado aqui, porque 

temos estrutura, respeito e temos comprometimento com a saúde. Não vejo mal algum, porque 

acima de tudo é a vida que esta aqui. A vida vale mais do que qualquer coisa. Boa noite.” 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 Senhor Presidente passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 28 de abril de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. 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 ao 2ª) Decreto nº 90/2020. Abre crédito extraordinário no 

orçamento vigente no valor de R$ 500.000,00 para os fins que especifica. Autoria Prefeito 

Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Decretos, o Sr. Presidente passa a 

leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0029/2020.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina o Centro de 

Informações Turísticas e Base da Guarda Civil Municipal de "Rancho do Leite José Rodrigues dos 

Santos, mais conhecido como Zézico Ferreira", no bairro da Ponte Nova. 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 05 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0030/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza cessão em 

comodato ao Conselho de Pastores de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER 

nº. 47/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 010/2020. 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 em Plenário ao Projeto de Lei 

Complementar nº 010/2020, de autoria do Sr. Prefeito José Natalino Paganini que "Aumenta e 

extingue cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura.", 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, pois, opinam 

pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 29 de abril 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 05 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 48/2020.- ASSUNTO: Projeto 

de Lei nº 029/2020. 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, após acordo de bancadas 

para exarar parecer em Plenário ao Projeto de Lei nº 029/2020, de autoria do Vereador Carlinhos 

Sartori que "Denomina o Centro de Informações Turísticas e Base da Guarda Civil Municipal de 

"Rancho do Leite José Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Zézico Ferreira", no bairro 



da Ponte Nova.", 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, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio 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 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Não havendo mais Pareceres, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda 

a leitura dos Ofícios: 7º) Ofício nº 0128/2020/GIGOV/PK. Caixa Econômica Federal. Informa 

liberação de recursos financeiros em 10/03/2020, no valor de 7.333.260,08, destinados a esse 

Município, referentes à parcela do Contrato de Financiamento nº 0530085-42/2019. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 8º) Ofício nº 13157301/2020. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Informa 

sobre observações a serem seguidas para a Instalação de Caixa Postal Comunitária. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 9º) Ofício FMAP nº 158/2020. Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. 

Informa o pagamento pela Prefeitura Municipal das parcelas vencidas no mês de Janeiro, 

correspondentes aos parcelamentos firmados com o FMAP. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM 

DO DIA = E faz o seguinte pronunciamento: “Antes de começar as discussões da Ordem do Dia, 

observei atentamente o pronunciamento dos vereadores Dr. Mauricio, Fábio Galvão, Mino e Beth. 

Acho que nós temos de chegar em um bom senso, e em um consenso entre todos os vereadores. Já 

propus para o líder da oposição e da situação o seguinte: Indicações permanecem como esta, através 

de ofício. Tendo em vista que as indicações aqui em plenário é para dar ciência, leitura. Então essa 

presidência volta reiterar o compromisso de encaminhar ao prefeito as indicações solicitadas. E 

requerimentos de inicio serão três para cada vereador por sessão. Tudo bem? Podemos seguir 

assim? (houve concordância dos Srs., e Sras., Parlamentares) – Então tá ótimo!” 1º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0010/2020.- Aumenta e extingue cargos no Quadro 

de Pessoal da Prefeitura. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

10/2020. Aprovado 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. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 10/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 0029/2020.- Denomina o Centro de Informações Turísticas e Base da Guarda Civil 

Municipal de "Rancho do Leite José Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Zézico Ferreira", 

no bairro da Ponte Nova. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 29/2020. 

Aprovado 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. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo 

Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 29/2020. Aprovado por 

unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Agradeço aos vereadores que 

votaram. Acho que é uma homenagem digna, é uma pessoa que nasceu e viveu na Ponte Nova, e 

que tem o seu nome gravado em um prédio municipal que vai ser dado um apoio às pessoas. Isso é 

muito bom, e o que a população almeja. Parabéns a todos e muito obrigado pelo acordo de 

bancadas.” Questão de Ordem, Vereador Carlinhos Sartori: “Gostaria de comunicar o falecimento 

de uma pessoa que são amigos da minha família, de longa data. É a esposa do saudoso Dr. Décio 



Galdi. Dona Eunice Monte Galdi, que faleceu hoje a tarde, em sua residência, contava oitenta e 

nove anos de idade. É uma família muito querida em nossa cidade. O velório será amanhã a partir 

das seis da manhã, e as dez hora seguirá o sepultamento no cemitério da saudade. Meus sentimentos 

a família, Silvana, Décinho, Lucas, Pedro e Sérgio. Meus sentimentos a todos os familiares. 

Obrigado.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: Só para enaltecer as 

bancadas. Que na maior parte das vezes existem acordo de bancadas como aconteceu hoje, em prol 

a população. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE 

LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. O Sr. Presidente faz o seguinte pronunciamento: “Antes de encerrar a sessão, gostaria de 

fazer um registro quanto a tenda instalada na caixa, e falar para a população de um modo geral, não 

em sua maioria, porque a maioria aplaudiu o ato do prefeito, e também tenho certeza que a câmara 

também aplaudiu esse ato. Mas tem um pessoal que critica, e no momento que estamos passando 

gente! Vivendo uma crise mundial, criticar uma ação da prefeitura sem pensar no lado politico nem 

nada, porque estamos em um caminho que o nosso ano politico acabou. Temos que fazer o nosso 

trabalho, e nossa luta em um consenso. Peço que tenham mais amor ao próximo. Que pensem no 

coração das pessoas! Passei hoje em frente a caixa, quanta gente sentada em uma organização. 

Como seria isso sem a tenda, sem a organização, sem o SAAE, sem a Guarda Municipal, 

Bombeiros Voluntários?! Esta todo mundo se juntando, mobilizando... Um recado a vocês 

população: – Se juntem também! Todos em suas casas, mas façam uma oração, aplaudam o pessoal 

da saúde, dos serviços essenciais. Mas parem de criticar tanto. É um ano que acabou a politica. 

Vamos ter uma eleição, mas vamos ter um momento de união entre os brasileiros. Fica esse recado, 

que esse pessoal coloque as mãos no coração, consciência e aplaudam as atitudes sem pensar no 

lado politicamente. Parabéns prefeito Paganini, Mauricio Gestor do Comitê Covid-19. Muito 

obrigado e boa semana a todos.” (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. 


