
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 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. Como primeiro orador inscrito, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. A minha 

fala de hoje primeiramente, vem para recobrar o prefeito referente ao meu pedido da semana 

passada. Novamente andando pela cidade, e também no Jornal Tribuna que sempre faz um bom 

trabalho, mostrando uns flashes da cidade com entulhos. Se pega a vegetação alta neste período que 

nós estamos pedindo a compreensão de todos por conta da dengue, e o nosso ente público não esta 

fazendo o papel dele. Muitas partes a serem roçados pela cidade, matos muito altos, e inclusive por 

parte da própria fiscalização terrenos particulares com matos altíssimos. Sabemos que isso só vai 

piorar, então venho novamente reforçar o meu pedido da semana passada. Também gostaria de 

deixar novamente o meu apelo ao nosso prefeito, que estude uma maneira para a reabertura do 

comércio. Os comerciantes estão clamando por isso. Algumas prefeituras já estão fazendo esse 

pedido tanto para o Governador, que deixou uma lacuna para o próprio prefeito usar para estar 

reativando a atividade econômica dele em sua cidade. Então peço novamente ao prefeito José 

Natalino Paganini, ouvir os comerciantes, Associação Comercial de Itapira, para estarem estudando 

e entrando em um consenso para a reabertura do comércio. As nossas atividades empresariais não 

podem continuar por muito tempo parada. Graças a Deus e a competência de todos os funcionários 

da saúde, e também da população itapirense, há mais de duas semanas que nós não temos um caso 

de Covid-19 aqui. Continuando nesse cuidado que esta tendo, e por parte da população e 

comerciantes, vamos estudar uma maneira para estar reabrindo o comércio. E também gostaria de 

deixar um comentário que surgiu hoje na internet, que foi meio hilário. O Governador Dória com a 

astucia dele, para evitar o contágio, pois, ele esta fazendo todo esse recuo, faz o rodizio impar e par, 

e coloca todos no transporte público. É lastimável! Tenho que deixar o meu comentário, porque na 

minha opinião parece estar indo contra ao que ele quer fazer. Esse é o meu recado. Boa noite e 

obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Boa noite a todos. Primeiramente, existe um requerimento que este vereador fez na Câmara, mas 

não foi possível entrar hoje, pois, existiu um problema técnico, que é em relação ao dia do 

trabalhador, dia do enfermeiro, dia da enfermagem. Trabalhei durante dez anos no Sindicato da 

Saúde, e tive a oportunidade de presenciar por perto a importância desse profissional. Hoje foi 

estendido para um pouco mais, para todos os trabalhadores da saúde durante essa semana. 

Infelizmente nós estamos no meio de uma pandemia na qual, cada vez mais temos que valorizar 

esses servidores. Hoje o servidor da saúde, todo aquele que envolve dentro da saúde, aquele começa 

a trabalhar desde o setor da enfermagem, técnicos, radiologistas, hotelaria, limpeza e a todos nós 

neste momento especial, temos que nos render e agradecer. Vejo cidades e cidades, que estão 

aplaudindo os seus funcionários da saúde nos setores públicos e privados. São grandes heróis que 

estão à frente de uma pandemia. O momento em nosso município ainda não é os dos mais agitados, 

mas observo cidades como São Paulo e Campinas, que a onda vem chegando. E para todos esses 

servidores da saúde de uma forma geral, é que hoje eu dedico integralmente o meu Pequeno 

Expediente para agradecê-los pela coragem, força, pelo heroísmo que todos eles enfrentam no dia a 

dia. Muito obrigado a todos os servidores da saúde de todo o Brasil, e principalmente da nossa 

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

disse o vereador que me antecedeu: – Eu Também dedico o meu Pequeno Expediente de hoje 

totalmente aos funcionários da saúde, e em especial a enfermagem. Fiz um texto e vou passar para 



os colegas e para todos os ouvintes. “Ser da área da saúde, é uma responsabilidade enorme 

independentemente da função. É necessário que esses profissionais sejam multitarefas, e sempre 

estejam preparados para lhe dar com chamadas de emergências. É estar sempre pronto para 

enfrentar a dor do outro, e sentir amor pelos desconhecidos. Não é fácil estar nessa posição. 

Principalmente em tempos de pandemia, mas com certeza é o lugar de muita dignidade e orgulho. 

Vejo o profissional da saúde, como o contribuidor da humanidade e para a vida. É dar o melhor de 

si, em prol a saúde de um desconhecido e não se importar em perder horas de sono, ou com a 

família. Existem poucas coisas impossíveis, mas uma delas é que uma pessoa passe a vida toda sem 

nunca passar pelas mãos de um profissional da saúde. Missão difícil da enfermagem. É difícil 

encontrar palavras certas para agradecer a esses profissionais tão incríveis. Dedicados, dispostos a 

dar o melhor de si. Disponível de manhã, tarde, noite e até madrugada. Sempre, quando necessário. 

E nessa disposição só é possível quando se tem amor pelo o que faz. Por isso recebam os meus mais 

sinceros, e do fundo do coração um Deus abençoe ricamente a cada profissional que vigia e ainda 

cuida de vidas frágeis, 12 de maio, Dia Mundial da Enfermagem.” Eu pediria, haja visto que seja 

um dia especial, que o prefeito que tem a caneta em mãos, desse pelo menos catorze por cento de 

aumento para os profissionais da saúde. Seja psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, assistente social, 

enfermagem, todos. Porque não é com um bombonzinho que agrada o pessoal. Isso seria só um 

agradinho, mas um agrado bom mesmo seria no financeiro. Obrigada a todos.” A seguir faz uso da 

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

falar hoje a respeito da nossa Festa de Maio. É uma festa que completaria neste ano, cento e trinta e 

dois anos de existência. É uma festa tradicional em nossa cidade, onde um é um exemplo de fé, 

religiosidade, começou por uma comunidade negra do município, porque onde é a igreja hoje, 

exista um valo, e era de propriedade de João Batista Trani e Helena de Moraes Trani. E quando os 

negros se refugiavam das fazendas dos seus patrões, era ali que eles se escondiam, e era o santo de 

devoção desses negros. Com o passar do tempo, ali foi erguido uma capela de São Benedito que é o 

santo padroeiro, e depois essa área foi doada pelos seus proprietários porque ali eram acolhidos os 

negros que eram judiados pelos seus patrões, e muitos deles chegavam ali até doentes até chegar à 

morte. Na entrada da igreja tinha uma placa alusiva ao centenário da festa, mas hoje essa placa não 

esta mais lá infelizmente, que contava às pessoas que participaram do centenário da festa. Não 

existe uma família dessa cidade ou região que não tenha passado por aquela festa. É um momento 

muito bonito da cidade, mas infelizmente hoje essa pandemia que nós enfrentamos evidentemente 

que não há condições nenhuma de ser realizada, mas a fé daqueles que tem em São Benedito não 

vai mudar em nada. Um abraço a todos aqueles que participaram, têm também as congadas, o preto 

Nabor, hoje tem o Sr. Arnaldo e família... Mas quantas pessoas participaram lá?! Quantas pessoas 

que conhecemos lá?! Tem a dona Zefa, Fia Preta, Henricão, Sr. Nelson Ferraz, o bisavô do Tiago o 

Sr. Gildo Fontolan, e na história também vemos eles indo receber o padre Roque. E ali tinha 

irmandade que vinha de São Paulo, e participavam da festa. Irmandade dos Homens de Cor que 

vinham de Paissandu. Então a gente fica triste de não ver essa festa, mas se Deus quiser no ano que 

vem, e tão logo essa pandemia vai passar, e tudo voltará ao normal. Rezamos, pedimos e oramos, 

para que isso passe e traga saúde e vida nova ao povo, porque é difícil. É uma história bonita 

daquela igreja, então temos que falar e contar um pouquinho da história, pois, é uma história longa. 

Hoje também gostaria de parabenizar os funcionários da saúde, que são uns verdadeiros anjos, 

porque nem sempre no momento difícil a família esta presente. É um funcionário, um enfermeiro, é 

um médico, é uma pessoa que serve alimentação, uma pessoa da limpeza, ou é a recepcionista que 

esta ali no momento difícil para oferecer um sorriso, abraço, palavra de conforto, carinho... 

Trabalhei anos no Bairral, e depois no Hospital Municipal logo que abriu, pouco depois exercia a 

função na enfermagem. Trabalhei em todos os andares até no centro cirúrgico auxiliando os 

médicos, vendo pessoas vir ao mundo. E no Bairral que foi o primeiro emprego, fiquei uns dez 

anos. Lembro-me de pessoas que foram importantes na minha vida, pessoas com quais convivemos 

no dia de trabalho. Lembro bem do Bairral, da Dona Maria Pierre, Dona Antonia Sanches, tinha a 

Dona Lídia que era esposa do Alemão Taxista, o Zé Riberti, Joaquim Topan, Zé Mario... E no 

hospital também, uma legião de amigos, pessoas que trabalharam não só em troca do dinheiro, mas 



também para prestarem a solidariedade, carinho e respeito a aqueles que se encontravam no 

momento difícil de suas vidas. Parabéns aos anjos que cuidam das pessoas nesses momentos 

difíceis. Sabemos o quanto é difícil estar doente, e receber um carinho. É de grande importância. 

Deixo um grande abraço, que Deus os proteja, saúde, força, fé e coragem, pois, sabemos que vocês 

estão à frente de uma pandemia. Que Deus os abençoe muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra 

a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Gostaria de começar a minha fala 

com uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é necessário. Em resposta meia dúzia de pessoas, que 

nas redes sociais fizeram um tumultuo. Eu sempre aprendi e esta escrito no santo evangelho, que o 

que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber vereador Tiago. Quando eu ajudo, não gosto de 

me expor, mas em resposta a meia dúzia de pessoas que falam que nunca ajudei a causa animal, 

quero refrescar a memória de muitas pessoas. Em 2017 vocês lembram? Acho que os vereadores 

Fábio e Tiago ainda não estavam aqui. Nós isentamos aqui quarenta e dois mil reais, quatrocentos e 

quarenta e quatro reais, quarenta e quatro centavos da UIPA. Nós votamos isso. A prefeitura repassa 

mensalmente treze mil reais, no total de cento e trinta mil reais por ano. O carro que a UIPA usa é a 

prefeitura que cedeu. Camisetas, agendas, sobremesas, bingos... Quanto comprei! Comprei sim, 

para ajudar os animais. Nós vereadores fizemos uma vaquinha, e cada um deu cem reais na época 

para comprar uma televisão e fazer o bingo, que foi na igreja Santo Antônio. Como vocês não se 

lembram disso?! Como não ajudamos?! E por ultimo, fiz por minha conta quando teve aqueles treze 

cães que foram resgatados, fiz uma rifa. Vários vereadores, amigos meus compraram, foi até um 

funcionário aqui da Casa que ganhou. Eu liguei para o Sr. Gilberto da Sicredi, e ele doou o premio 

que era um cooler e uma garrafa térmica. Sabe quanto deu o total dessa rifa? – Quinhentos reais. E 

sabe o que foi pago? – Onze caixinhas de antibióticos que estavam precisando para os treze cães 

que foram resgatados. Gente, o pior cego é aquele que não quer ver! Quantas conquistas animal! A 

Lei que aprovamos aqui dos rojões, o castra móvel que só falta a liberação do CRMV, pois, a 

pandemia atrapalhou tudo, o Brasil esta parado. O CAAMI que vai ser o centro de acolhimento aos 

animais. Gente, eu confesso para vocês que se eu não fosse Professora seria uma ótima veterinária. 

Fui eleita sem usar a causa animal. Agora com o mandato eu faço e farei sempre pelos animais, e 

não tenho medo não! Não adianta ficar no face atrás de um celular fazendo ameaças. Eu não tenho 

medo de ninguém! Vou lutar, e sempre defender a causa animal. Vou fazer muito mais com o apoio 

do meu grupo politico, porque aqui ninguém faz nada sozinho vereador. Nós defendemos e amamos 

sim a causa animal. Parem de ficar falando besteiras, chega de mi, mi, mi! Tem-se uma coisa que da 

para curar, é dor de cotovelo. Sabe o que da para fazer? – Põe gelinho que passa a dor de cotovelo. 

Se quiser falar comigo, tem o meu whatsapp, fala cara a cara, não fiquem mandando ofensas e 

ameaças que eu não tenho medo. Repito aqui, eu não tenho medo! Fala cara a cara com a vereadora, 

estou pronta para ajudar. Gostaria de parabenizar a todas as enfermeiras do nosso município. Muito 

obrigada, que Deus abençoe. Vocês sim são realmente uns anjos. Deus abençoe a todos.” Não 

havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. 1º) Em discussão e votação a Ata da 14ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de maio de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Isto feito o Sr. Presidente coloca em votação a suspensão da sessão por 15 

minutos, para reunião com o Secretário da Fazenda Sr. Valteir de Freitas e a Casa aprova por 

unanimidade. (SUSPENSA)... Reaberto os trabalhos após verificação de quórum o Sr. Presidente 

solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 0011/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria, extingue e regulariza cargos na 

estrutura administrativa da Prefeitura na Secretaria de Esportes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0031/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina vias públicas do 

Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 12 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Requerimento nº. 

0067/2020.- Requer a Mesa da Câmara, em caráter excepcional, autorização para a realização das 

audiências públicas para prestação de contas do 1º quadrimestre de 2020, no período vespertino. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. Pela Ordem o vereador Tiago Fontolan Batista: “Com 

base no ato 09/20 da Mesa da Câmara, e também no seu artigo primeiro. “Peço que seja retirado o 

Requerimento 67/20 da pauta.” DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) 

Requerimento nº. 0068/2020.- Requer oficiar o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Itapira, com base na Lei da Transparência, solicitando informações que seguem em relação ao 

repasse de recursos feitos pela administração municipal. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Requerimento nº. 0069/2020.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao departamento competente, estudos 

objetivando o tombamento histórico do "Sobrado do Cel. Chico Viera", tendo em vista o valor 

histórico, cultural e arquitetônico para nosso município. Autoria. Tiago Fontolan Batista e Carlos 

Alberto Sartori. Pela Ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Peço muita relevância ao 

projeto, pois, a demolição esta transcurso e acho que esta Casa deve debater. Peço para ir a Ordem 

do Dia.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento nº. 0070/2020.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre as medidas que estão sendo 

tomadas para evitar o descarte de entulho em terreno pertencente à municipalidade próximo ao 

Condomínio Chácaras Bom Repouso. Autoria. Beth Manoel. Pela Ordem a vereadora Beth Manoel 

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

HOJE.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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 = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 0069/2020.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, para que determine ao departamento competente, estudos objetivando o 

tombamento histórico do "Sobrado do Cel. Chico Viera", tendo em vista o valor histórico, cultural e 

arquitetônico para nosso município. Autoria: Tiago Fontolan Batista. Carlos Alberto Sartori Faz uso 

da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Na ultima 

sessão ouvi atentamente sobre a situação que estava acontecendo. Acabei de perguntar ao Tiago, 

pois, eles ficaram de trazer informações em relação a aquilo que estava acontecendo no Casarão que 

se encontra próximo a Praça Bernardino de Campos. Olha Tiago, sinceramente eu esperava que 

fosse uma reforma. Talvez seja o Casarão mais importante da nossa cidade historicamente falando. 

É de suma importância o requerimento de vossas excelências, e gostaria de completa-lo na verdade. 

No Art. 64 da Lei Orgânica - Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento 

às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, bem como 

adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as 

verbas orçamentárias. Então cabe ao prefeito dar cumprimento às deliberações da câmara, fiscalizar 

e defender os interesses do município. Eu acho que é um interesse fundamental e histórico do 

município. Cabe muito bem o Art. 64 da Lei Orgânica do Município. Completando com o Art. 65 - 

Compete ao Prefeito entre outras atribuições: V - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Nós temos a chance ainda. O prefeito tem a 

chance de uma forma regimental, legal de parar a obra, de repente fazer um processo de 

desapropriação porque é a história de Itapira que esta indo embora. Nós já tivemos situações aqui de 

outros Casarões sem que existe interesse econômico. Sem dúvida nenhuma, um prédio no centro da 

cidade, um terreno no centro da cidade, é uma atividade econômica gigantesca.” aparte, Vereador 

Mino Nicolai: “Se já esta em andamento a demolição, precisa ver se já não teve a aprovação da 

engenharia. Se isso já ocorreu, dificilmente da para impedir.” Continua com a palavra o Vereador 

Mauricio Cassimiro de Lima: “Acho que não Mino. Por ser uma concessão, acho que a qualquer 

momento cabe ao prefeito caça-la. Caçou o direito da demolição, a obra esta parada. Há tempo 

ainda de fazer algo. É o casarão mais importante da nossa cidade como disse anteriormente. Quase 



toda cidade é tombada pelo patrimônio histórico. A cidade de Amparo, por exemplo, referenciada 

pelo turismo, justamente por sua arquitetura. É o momento de a Câmara agir. Dei uma caçada no 

Regimento Interno e Lei Orgânica, que a gente pudesse atribuir e dar legalidade a tudo isso. Temos 

aqui legalmente a possibilidade de o prefeito intervir. E acho que nessa hora, principalmente dentro 

do seu Art.65 que ele tem que dar cumprimento as atividades da Câmara. A atitude da Câmara tem 

que se posicionar. É um pouco estranho até, pensar no desenvolvimento e tudo mais. Nossa cidade 

já é pobre em recursos turísticos. Nós temos aí a Rota de 32 que é uma luta de todos querendo 

estabelecer um ponto turístico em nossa cidade, aproveitando o turismo de Lindóia, Águas de 

Lindóia, Serra Negra... E esta começando a ser fomentado isso, são ciclistas, são pessoas que 

começaram a acompanhar. Esse Casarão entra totalmente dentro dessa rota historicamente, assim 

como outros pontos mais que nós temos que ter observância. Esta começando a escapar pelos dedos 

da nossa cidade, a possibilidade de um turismo rural. Um Casarão desse porte, desse nível e história 

que ele tem, Carlinhos e Tiago, é fundamental o Requerimento de vocês. Não é meu, mas tem o 

meu aval, consenso e tudo mais. Acredito que nós temos que nos posicionar e pedir de uma forma 

incisiva para o prefeito. Caso tenha uma licença de demolição, casse a licença e vamos observar 

antes que não de mais para fazer.” aparte Vereador Tiago Fontolan: “Gostaria de lembrar que nós 

temos uma Lei de tombamento 2315/91. Nunca foi aplicada a nenhum desses prédios históricos, 

que vossa excelência lembrou muito bem que foram demolidos”. Continua com a palavra o 

Mauricio Cassimiro de Lima: “Aqui na cidade nós já perdemos vários prédios históricos. Nós 

tínhamos um casarão onde é a loja de 1,99, que era da família Melo e tinha uma escadaria linda. 

Nós temos um Casarão onde foi do ex-vereador Mário da Fonseca na esquina. Talvez fosse 

conservado não arquitetonicamente preservativa, mas é lindo. Tem O Dr. Melo que é de frente, que 

é um Casarão maravilhoso. Temos o Clube XV de Novembro. Temos onde foi o Bamerindus, e 

hoje é a Tem Total, e temos outros Casarões, e outras coisas ainda que são remanescentes do nosso 

município. E se nós estamos de algum jeito entrar na rota das flores, águas, do tecido que é de 

Jacutinga, temos que realizar situações. Não é destituindo o patrimônio municipal que nós vamos 

conseguir. Temos que ficar atentos. Gostaria de parabenizar aos dois vereadores, é um desabafo 

pessoal até de uma forma incisiva, até porque nós temos que correr. Se estão demolindo, cabe a nós 

estarmos fiscalizando e cobrando o prefeito em relação a isso. Contem com o meu apoio 

vereadores.” Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Agradeço as palavras do vereador Mauricio, porque é de suma importância. A questão de mais de 

anos, nós conseguimos o Mit (Município de Interesse Turístico). E como vossa excelência citou 

sobre a Rota 32 , o Coronel Francisco Vieira foi chefe da Revolução de 32. Sabemos da 

importância. Como vive um povo sem história? – Nós não temos identidade, porque daqui a pouco 

não teremos mais história. Outras gerações que virão, não terão mais o que contar, e mostrar para os 

seus filhos porque se há uma demolição, vai acabar com aquilo que tem. Não podemos permitir, 

porque nós que estamos aqui, legisladores temos que proteger o patrimônio histórico. Vários já 

foram demolidos, mas nesse, é nós que estamos aqui agora, e temos o dever de proteger o 

patrimônio histórico. Não podemos deixar mais uma casa ser demolida. É a história da cidade né?! 

Depende de todos os vereadores. Acho que todos nasceram em Itapira, e nós temos o direito de 

preservar a nossa história daqueles que viveram e fizeram pela nossa cidade como o Coronel 

Francisco Vieira, entre outros. Quando ele foi eleito deputado, ele mudou-se para São Paulo e foi 

morar na Avenida Pacaembu, e depois a casa permaneceu aqui. Ele tinha a casa aqui no centro, e 

onde é a sede hoje do Supermercado Cubatão era sede da fazenda dele. Um sobrado bonito, que era 

Fazenda São Francisco. Por isso que lá em baixo tem as ruas, os bairros com os nomes das filhas e 

netas. Vila Ilze (filha), Vila Maria (Dona Maria casada com o Bueno) que é filha, Jardim Raquel 

(neta), Jardim Yara (nora). Todas ali têm os nomes. Ali em cima tem a Vila Vieira, que é em 

homenagem ao irmão dele que também foi deputado, Euclides Vieira. Entre outros filhos, que ele 

teve um único filho homem que também foi deputado Titico Vieira. E as filhas mulheres que os 

meus antepassados contam que quando uma das filhas casou, existe aquela escada lateral e foi 

colocado um tapete onde a noiva foi a pé até a porta da igreja. Era uma igreja antiga, menor que 

essa aqui. E depois com o tempo a Dona Isaura ficou viúva, voltou morar em Itapira e em 1964 ela 



faleceu, mas residindo ali no Casarão da Praça Bernardino de Campos. E entre outras famílias que 

moraram ali. Família Fonseca, e depois com a partia dos bens do Coronel Francisco Viera a casa 

ficou para uma das filhas dele, Dona Ivonete. E depois os filhos se interessaram e venderam o 

prédio, assim como foi vendido àquela parte da Rua Comendador na parte lateral. Com isso, outros 

proprietários têm interesses comerciais, mas acho importante sermos firmes e proteger o 

patrimônio. Proteger a história da cidade. Não adianta só contarmos a história no livro, temos que 

mostrar a história, o pouco que restou. Não podemos deixar que mais uma vez essa belíssima 

construção acabe. Essa construção é datada do século passado, e em baixo da casa era farmácia do 

Coronel Francisco Vieira. Primeiro automóvel que teve aqui, também foi dele. Ele tinha a farmácia, 

e tem até uma foto, que ele esta com o automóvel em frente sua farmácia. E além dessas 

propriedades, ele também tinha outras lá para baixo. Tem o Jardim São Francisco, Igreja São 

Francisco no alto do Macumbê, que também era a igreja que da origem ao nome da fazenda dele. E 

assim como outros irmãos tinham outras propriedades em Itapira. É uma parte da história que nós 

não podemos deixar que seja apagada. Temos que preservar a história da nossa cidade.” aparte 

Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Só para complementar dentro da Lei Orgânica do 

Município em seu Artigo 10 - É de competência administrativa comum do Município, da União e 

do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: III - proteger 

os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. É da competência e nós e o executivo tem o 

dever de proteger isso. Chancela tudo isso que vocês estão falando.” Continua com a palavra o 

vereador Carlo Alberto Sartori: “E nós vamos fazer isso. Se houve autorização para a demolição 

do Casarão, acho que deveria ter tido antes uma equipe de engenheiros, arquitetos da prefeitura em 

loco. Não pode simplesmente da um parecer favorável que vai tudo para o chão, e acabar em nada. 

Acho que isso tem que ter outros caminhos. Quem realmente vai dar essa autorização tem que ir até 

o local, ver se é uma casa que não tem importância nenhuma para a cidade. Se não daqui a pouco 

vamos viver em uma cidade sem histórias. E quem não tem história, não tem memórias né gente?! 

Nós que estamos aqui, temos que preservar a história da nossa cidade. Com base na Lei, como o 

vereador Mauricio falou muito bem, de como fazer isso.” aparte Vereador Mino Nicolai: “Se já 

existe todo o processo em andamento, e por ser um prédio histórico, a partir do momento que 

“tomba” o prédio, levará a prefeitura para um processo de indenização.” Continua com a palavra 

o vereador Carlos Alberto Sartori: “Estudei quatro anos em Pinhal. E lá tem aquelas casas 

bonitas, e quando era de interesse histórico da cidade, tinhas algumas vantagens. Claro que ele tem 

que preservar, tem as obrigações dele. Mas em contra partida o poder público o isenta de IPTU, de 

algumas coisas que também são favoráveis. Só não vai poder desfigurar o imóvel. Nós sabemos dos 

direitos desses proprietários, mas temos que por em prática. Se não daqui a pouco vai sobrar só o 

espaço lá. É uma judiação e fico muito triste, porque a família da gente é imigrante, mas estão aqui 

desde 1870, então viram essa cidade crescer. A gente sabe das pessoas que viveram e fizeram por 

essa cidade. Por isso temos que preservar a história de quem fez, trabalhou e as casas de quem 

viveram. São as primeiras casas, e também a importância que o Chico Vieira teve em nossa cidade. 

Ele não foi uma pessoa qualquer. Temos que contar com o apoio do prefeito, de todos os 

vereadores, da população se for necessário. Acho que tem muita gente que é contra a destruição do 

patrimônio histórico. Conseguimos o MIT (Município de Interesse Turístico), a cidade foi 

qualificada para isso, mas em contra partida vamos deixar derrubar uma casa histórica?! Não 

podemos fazer isso gente! Acho que de forma alguma, devemos permitir. A gente sabe do 

progresso, sabemos de tudo, mas ali tem outros espaços que também é do mesmo proprietário. 

Temos que trabalhar, para que a casa permaneça em pé. Nós somos os legisladores deste ano, e dos 

quais a população confiou em nós. Temos eu fazer a nossa parte. A preservação do patrimônio 

histórico é uma honra. Não podemos esquecer simplesmente. Obrigado.” Faz uso da palavra o 

vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Acho que o vereador Mauricio foi 

feliz em sua fala, ele sempre tem em mãos o seu livro azul né?! Vereadores Mauricio e Faustinho 

são hábeis em nosso Regimento Interno. Mas acredito Senhor Presidente, que fico honrado porque 

passei dois anos como Secretário de Cultura e Turismo do Município, onde nós iniciamos todo um 



processo de conhecimento das memórias, levantamento da importância histórica, a luta em 2017 

com o fechamento para conseguir o MIT (Município de Interesse Turístico) em 2018. Todo o 

trabalho realizado em 2017, o nosso servidor Beto Coloço acompanhou bem de perto isso porque 

foi presidente do conselho por um período importante de toda essa caminhada. E como bem disse o 

vereador Carlinhos né?! – De nada adianta toda a luta de 2017, 2018 e 2019 com relação ao resgate 

das memórias, se a gente permite com que uma página seja arrancada do livro da história dessa 

maneira. Então tive a honra de organizar toda essa questão do MIT (Município de Interesse 

Turístico) e hoje estou tendo a honra de poder fazer com que possamos pedir informações com 

relação ao que esta acontecendo, e com conhecimento da Lei 2315/1991. Também sabemos que ela 

é omissa. Pedindo ao prefeito então, que ele reúna o seu rol da Secretaria de Cultura e Turismo para 

que elabore uma Lei, que não seja tão omissa com relação a esse caso de tombamento. Porque não é 

só esse prédio, nós temos aí diversos pontos, e diversos pontos que são do poder público. 

Precisamos cobrar também do poder público que cuide bem dos pontos que fazem parte do rol 

histórico da nossa cidade.” aparte Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Eu gostaria de 

lembrar Tiago, um recurso muito importante que me esqueci de salientar, que o MIT (Município de 

Interesse Turístico) gera uma renda de seiscentos mil reais anualmente ao município. É a uma 

conquista de vossa excelência quando ainda estava a frente da Secretaria da Cultura e o plano de 

índice do MIT (Município de Interesse Turístico) que são várias cidades que estão escalonadas, e 

acho que as dez melhores classificadas tem a chance de se tornar estancia turística, e aí recebe uma 

verba. Hoje por exemplo em Águas de Lindóia, recebem cinco ou seis milhões no ano, desde 

iluminação, até o acervo cultural do município. Porque o interesse é do interesse do município atrair 

turistas. Então nós estamos em uma escalada. Nós temos que preservar sim, temos que ir a luta. 

Esse talvez seja um dos pontos que nós tenhamos para preservar o MIT (Município de Interesse 

Turístico) do nosso município.” Continua com a palavra o Vereador Tiago Fontolan Batista: 

“Eu acho vereador, que nós precisamos para de admirar pontos como esses, só por fotografias. Não 

tem nada que impeça que o poder econômico utilize o prédio. Mas se me permite vereador César, 

mas um prédio bonito pode ter uma farmácia dentro. Não tem nada que impeça ao senhor de ter 

uma farmácia dentro de um prédio conservado. Então o poder econômico precisa se adaptar, e 

Itapira precisa seguir defendendo a sua história e a sua memória.” aparte Vareador Carlinhos 

Sartori: “Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da família do Chico Vieira, as filhas 

Dona Ivone, Ivonete, Ivete... O Mino também conhecer porque morava aqui pertinho. São pessoas 

que visitavam Itapira, que sempre estavam aqui. Hoje as filhas são falecidas, a tem outras gerações. 

Tem o neto do Chico Viera o José Francisco, que é professor de direito no Largo São Francisco, 

tem a Maria Ivete que é bisneta. São pessoas relacionadas a cidade que tivemos o privilégio de 

conhecer e contar a história da família. Temos que guardar essas histórias, para no futuro ser 

contada e relacionada a casa. Não adianta contar a história e não ter o que mostrar né?! Muito 

obrigado pela parte.” Continua com a palavra o Vereador Tiago Fontolan Batista: “Só para 

concluir e ser justo Senhor Presidente. Todas as conquistas a frente da secretaria são da equipe. 

Assim como as conquistas dessa câmara depende dos votos de todos. Mas transfiro também, os 

parabéns de vossa excelência a toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. Obrigado.” Não 

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

votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 0070/2020.- Requer oficiar o 

Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para 

evitar o descarte de entulho em terreno pertencente à municipalidade próximo ao Condomínio 

Chácaras Bom Repouso. Autoria: Beth Manoel. Faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: 

“Boa noite a todos novamente. Fui fazer uma visita lá para os lados do Machadinho. Fui chamada 

pelo pessoal de lá, porque lá no Condomínio Chácara Bom Retiro, tem um espaço que é pertencente 

a prefeitura. E nesse espaço cresce mato, o pessoal joga sofá, e todo o tipo de entulho e gostei da 

sua palavra Tiago. – Cuide bem! E gostaria de pedir ao senhor prefeito e setor competente, que 

cuide bem de lá também. É um pedido do pessoal, disseram que foi uma promessa do Paganini em 



campanha, de fazer desse local uma praça com aparelhos para as crianças brincarem e uma 

academia ao ar livre. Então peço a compreensão de todos os vereadores, para que tão logo o prefeito 

possa estar comtemplando aquele pessoal com essa melhoria. Fica bonito né?! A gente esta 

correndo atrás de coisa bonita, então é esse aí o meu recado. Obrigada se vocês participarem!” 

aparte Vereador Mino Nicolai: “Acho que é até um bom momento para nós discutirmos. 

Infelizmente dizem que quando não mexem no bolso das pessoas, as vezes elas não se atinam para 

as coisas. E o pouco que a gente anda, e isso tem que partir da administração porque nós não 

podemos legislar sobre finanças, isso e aquilo. Mas nós teríamos que pensar juntos aqui, um método 

de realmente cobrar e implantar multas, para essas pessoas que jogam entulhos em qualquer lugar, a 

qualquer momento. É um absurdo, porque vemos a administração passar com o caminhão para 

retirar os entulhos, e no silencio da noite as pessoas fazem questão de irem lá, e carregar um 

caminhão de entulho no mesmo lugar. Então tem vários lugares que vemos as pessoas cobrarem. 

Mas teria que ter um sistema de cobrança de multas, para a população respeitar. Se o cara for pego 

jogando dentro do rio, teria que ter uma legislação mais forte.” Continua com a palavra a 

vereadora Beth Manoel: “Acho que a prefeitura não dá conta de vigiar esse pessoal, porque 

infelizmente tem o hábito de jogar lixo. Você falou muito bem referente ao caminhão de coleta de 

entulho. Eles pagaram oitocentos reais para um caminhão limpar lá. É caro. Se tem uma pracinha 

legal, bonitinha acho que evita isso.” aparte Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Só para 

complementar, concordo e acho oportuna a fala de vossa excelência. Eu tive uma conversa com o 

José Carlos, que é dono da JF Telecom, e ele se colocou a disposição, em instalar câmeras na cidade 

toda. Até um requerimento vai entrar semana que vem. Começando pelos pontos viciados que 

sabemos da cidade. São câmeras que tem a capacidade de capturar placas de veículos, se 

estendendo para outros pontos da cidade. É um requerimento que esta para entrar aí, de parceria 

com a JF Telecom.” Continua com a palavra a vereadora Beth Manoel: “Então esta aí o 

problema, e espero que tão logo seja solucionado. Obrigada a todos.” Não havendo mais nenhum 

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

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2020. 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. 

 

 
 


