
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada em 1º de setembro 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 faz o uso da palavra para um 

esclarecimento. “Boa noite a todos. Antes da leitura da Bíblia Sagrada, essa Presidência queria fazer 

um relato a todos os nossos Vereadores, à imprensa e ao público que está nos assistindo, que 

realmente aconteceu uma falha antes da transmissão, antes do início da Sessão. Aqui todos são 

passiveis a erros, que podem vir a acontecer, e a tecnologia está aí para nos ajudar, mas pode 

acontecer um erro. Vou dar uma explicação a todos, de que havia um link de um vídeo, que será 

passado no Pequeno Expediente, e esse link foi direto para a página do YouTube e para o nosso site 

da Câmara Municipal, portanto o link foi direto para transmissão ao vivo. O Vereador Mino Nicolai 

nos alertou, e já fomos corrigir esse problema, mas só queria deixar registrado a todos Vereadores, a 

todo o público que nos assiste, que nós temos a nossa posição política, o nosso lado político, mas 

que fique registrada a minha integridade quanto aos lados nessa Câmara. Todos têm voz aqui na 

Câmara Municipal, sempre deixei o diálogo aberto a todos, nenhum tem preferência “a” ou “b”, 

tudo que o “a” faz o “b” pode fazer, então, essa é uma explicação de que houve sim um erro, e essa 

Presidência pede desculpas a todos os vereadores. Vamos buscar solucionar esses problemas, para 

que não aconteçam novamente, mas deixo aqui registrado que todos aqui na Câmara, os dez 

Vereadores, têm voz ativa, e todos têm um diálogo aberto com a Presidência.” Isto feito o Sr. 

Presidente solicita 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 a vereadora Sr. BETH 

MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho usar este espaço para falar de segurança, tranquilidade, 

sendo que esses assuntos que estão virando notícias, por problemas que antes ganhavam 

repercussão apenas em um ou outro bairro, mas que agora, talvez devido a pandemia e o 

desemprego, vêm aumentando. Estou falando dessas motos, que empinam. Há dias tenho sido 

procurada por pessoas de vários bairros, para trazer à esta Casa de Leis suas reivindicações, a 

respeito de mais fiscalização e segurança aos moradores. Sou hoje portadora dessas vozes, que 

clamam ao Senhor Prefeito Paganini e ao Secretário de Segurança, para que os atendam. Estamos 

flagrando, todos os dias, manobras, rachas, muitas vezes pancadarias e até mortes, e isso acontece 

há muito tempo, para não dizer há anos. Toda semana, pelo menos de duas a três vezes, eles se 

reúnem em um determinado local, e aí começam a andar com suas motos barulhentas, empinando a 

moto por vários metros, chegando a encostar a traseira da motocicleta no asfalto, soltando fagulhas 

e aumentando ainda mais o barulho. Isso vem acontecendo com frequência nos finais de tarde, 

aproximadamente após às 15 horas, com maior ocorrência nos finais de semana. Isto está 

acontecendo em inúmeros bairros, como por exemplo o Humberto Carlos Passarela, o Nosso Teto, 

o Istor Luppi, Santa Bárbara, Vila Ilze, Vila Isaura, Vila Boa Esperança, inclusive na zona rural do 

Barão, do Eleutério, da Ponte Nova. Em determinados lugares, o número de motos se exaspera, e 

chegam a ser até 50 motocicletas, e com isso há uma aglomeração, também, de pessoas, que estão lá 

como espectadores, que ficam assistindo a esse tenebroso espetáculo. Também, essas motos ficam 

infringindo as Leis, fazendo roleta russa, e não respeitando as sinalizações de trânsito, colocando 

em risco a vida dos idosos, das crianças, dos animais, isso não falando da sua própria vida. 

Inclusive, há menos de um mês atrás, houve um óbito de uma idosa, causado por atropelamento, 

devido a essas condições, e quero deixar bem claro que tenho ciência que 99% da categoria de 

motociclistas, da nossa cidade, são conscientes e respeitosos com as leis de trânsito, e com as 

pessoas, inclusive, gostaria de parabenizar o trabalho dos Motoboys e Motogirls, que estão sendo 

essenciais nesse período de pandemia. Vocês têm o meu total respeito e admiração, e pelo exposto, 



gostaria de requerer ao excelentíssimo Senhor Prefeito José Natalino Paganini, que intensifique a 

fiscalização nos bairros da nossa cidade, para que se mantenha a paz e a ordem nos bairros, e para 

evitar novas ocorrências, que colocam em risco a vida do cidadão itapirense. Nós precisamos, 

urgentemente, ampliar as Políticas Públicas de Segurança em nossa cidade, até porque, eu tenho a 

certeza que, todos nós Vereadores aqui e o povo que teve a promessa, por várias vezes, pelo 

deputado Barros Munhoz, Vereador Tiago, na qual ele afirmou que iria aumentar o número de 

policiais, de guardas municipais, sendo que os coitados estão trabalhando com número reduzido de 

efetivos, e até agora nada. Agora, por último, e não menos importante, quero deixar aqui um recado 

aos professores de Educação Física, que encaram, diariamente, duras críticas, rotina pesada, tendo 

até 16 horas por dia de trabalho, desvalorização, noites mal dormidas, planejamento de aulas, 

porém, todos os dias estão nas escolas, academias, clubes e parques, com paciência, sabedoria e 

dedicação. Então hoje é dia de caprichar no alongamento do sorriso, e na força do abraço. Parabéns 

pelo dia do Profissional de Educação Física. Obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Esses 5 minutos hoje aqui para mim, são muito 

importantes. Então, serei rápido. Eu peço desculpas, antecipadas, a toda a população de Itapira, 

porque, como sempre diz o Tiago, a gente teria que estar aqui para falar de coisas que são do 

interesse da população. Mas depois do que aconteceu essa semana, com a palavra do nosso 

deputado, o “papagaio de pirata” safado do Barros Munhoz, aonde ele não esquece da minha 

família, então, eu quero dizer aqui o seguinte, senhor Barros Munhoz, preciso responder, porque é o 

único minuto e a única hora que eu tenho aqui. Nós da minha família, os Bellinis e os Nicolais, 

vamos fazer um desafio ao senhor. Se o senhor não sabe como o meu irmão ganha dinheiro, vamos 

fazer o seguinte, a gente vai deixar a porta do nosso sítio aberta, para o senhor ir lá, ver o que a 

gente tem. O meu irmão foi engenheiro por 35 anos, e aposentou, e o senhor nunca fez nada na 

vida, a não ser política, mas seja homem e abra a porta da sua Fazenda Piedade, e vamos lá ver os 

10 apartamentos de luxo, a pista de pouso de avião, as festas que o senhor faz lá, e diga para gente 

com que dinheiro que o senhor faz isso. O senhor nunca trabalhou na vida, senhor “papagaio de 

pirata barrigudo” Barros Munhoz, e a nossa família Bellini e Nicolai, irá fazer o seguinte, o senhor 

tem que provar o que o senhor está falando, porque depois daquele assunto dos professores, Beth, o 

homem ficou louco, porque o forasteiro do advogado dele fez uma “puta de uma pixotada” e botou 

Itapira contra ele, e nós defendemos os professores, está certo? Aí eles se viram perdidos, e ele vem 

com conversa. Prove o assunto da merenda, deputado Barros Munhoz, prove o que o senhor tem 

para falar, e vou dizer o que é pior, sabe por quê que eu tenho moral para falar do senhor? Porque o 

senhor não entende de família, porque o senhor viveu 40 anos de política, “carregando nas costas” a 

fama de bater na sua mãe. O senhor batia na sua mãe, então, o senhor não pode falar da família 

Bellini e Nicolai, está certo? Aí o senhor vai a um programinha, falar aí para o povo ouvir, antes da 

eleição, com duas pessoas, que eu não queria mais citar aqui. Eu tenho dó da Karina, não devia ter, 

mas tenho. O dia que o deputado não existir mais, a Karina, se tiver que tomar conta de duas 

tartarugas, não escapa uma, escapam as duas, e o Nino Marcatti, um vendido, um falido, um homem 

que não teve o que fazer, se vendeu pro Barros Munhoz, porque era opositor, “um chutando a bola 

para o outro”, cada vez que eles falam, fica pior. Então, senhor Barros Munhoz, que eu não tenho 

como chamar o senhor de Vossa Excelência, fica aqui a nossa indignação, e não venha falar que o 

senhor gosta de mim, que o senhor gosta do meu irmão, da minha família, porque nós não 

precisamos que o senhor tenha conosco esse carinho, porque nos bastidores o senhor está destruindo 

nossos caminhos, o senhor não dá sossego. Sabe por quê? Porque os “dois cabeçudinhos” eu e o 

Toninho, ganhamos a eleição da senhora sua mulher, e isso pegou mal em São Paulo e no Brasil, 

então, para de se vangloriar deputado, porque eu jurei que isso eu não fazia mais aqui, que assunto 

pessoal não chegaria até aqui, mas é o único lugar que eu posso falar, porque, infelizmente, nesse 

nosso país, o senhor fala o que o senhor quer, a hora que o senhor quer, o senhor é o melhor do 

mundo, o senhor é o melhor da Assembleia, o senhor é o melhor do que Jesus Cristo, o senhor é o 

melhor do que tudo o que pode ter na face da Terra. Então, continue assim, porque até agora que eu 

saiba, o senhor é um ser humano, igual à gente, e o seu dia vai chegar sabe? Então, aqueles que 

estão ao seu lado, e eu não quero aqui fazer nenhuma ligação aos Vereadores desta Casa, porque 



aqui nós estamos há 8 anos, tentando levar isso aqui na paz, e o senhor fica aí, rasteiramente, pelos 

labirintos, fazendo e falando bobagem. Então, “Totonho Barrigudo Papagaio de Pirata Munhoz”, 

esquece a família Nicolai e Bellini, esquece e vá disputar, ganhe a eleição, e se o senhor continuar, 

que o senhor ganhe a sua vida, continue a sua vida, continue com as suas farturas, mas esqueça 

desta família, de um filho de um sapateiro e de uma mulher que trabalhou a vida inteira. Muito 

obrigado. Um abraço a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Boa noite a todos. Vou pedir para o Zalberto soltar um vídeo, enquanto isso. Olha, nós 

não teremos som aqui na Câmara, mas a internet está recebendo o som. Isso foi uma matéria de 

2012 , finalzinho de 2012 para 2013, na qual mostrava que Itapira era a “Capital do buraco”. Vocês 

estão vendo isso daí, é a Avenida dos Italianos, gente, olha o estado que isso estava, olha como ela 

ficou na Gestão Bellini, era mais de 100 buracos, a gente não conseguia escapar de um buraco, e é 

bom que as pessoas relembrem sobre isso. Vai entrar num outro momento, que a gente vai entrar na 

rotatória, lá perto da antiga Alcici, perto da Casa da Criança, e só aí a repórter contou mais de 10 

buracos, ao todo Itapira tinha mais de 4.000 buracos, vejam a situação na imagem da Rede Globo, 

quando ela esteve aqui. Ela estava contando os buracos, perto do Posto Jaguar, e vejam como nós 

estamos diferentes hoje, passem por lá, analisem a situação do Município. Vai chegar em um ponto 

muito crítico, lá na Ari Wilson Cremasco, que hoje nós fizemos um Parque Linear maravilhoso, 

olha o estado que isso estava, é uma vergonha, isso foi um descaso, estava acabando a eleição, 

estava acabando a parte política, largaram o povo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esse é o 

canto que mais me deixa dolorido, que é a Aldo Piva, lá perto da minha casa, perto do Bar do 

Bosch. Vocês, representantes da Boa Esperança, olha a situação que a administração anterior, do 

Toninho Bellini, deixou, e não foi só isso o que aconteceu, isso era uma parte, que não tinha como 

transitar, a cidade toda estava esburacada. Agora, o pior está por vir gente, a internet está ouvindo 

tudo aquilo que está sendo dito, a população reclamando, é bom que se lembrem. (ÁUDIO DO 

VÍDEO) “ A gente abre essa edição, falando do drama de pacientes de Itapira, que dependem do 

transporte público. Logo depois das eleições municipais, a Prefeitura suspendeu o serviço, e agora 

muitas pessoas tiveram que interromper o tratamento médico, e estão sem alternativa. As 

preocupações da dona Maria de Lourdes são muitas. O filho dela, de 45 anos, está internado há uma 

semana, depois que sofreu uma crise nervosa. Ela contou que o filho teve uma perna amputada, e 

perdeu a fala, depois de um acidente de moto, há um ano. Até um pouco mais de um mês atrás, 

dona Maria de Lourdes usava o transporte gratuito, fornecido pela Prefeitura de Itapira, que levava 

o filho a Mogi Mirim para se tratar. “Lá fizeram tudo, havia os médicos, os terapeutas.” Pelas 

dificuldades, a van vai até a casa de dona Maria de Lourdes. “Aí ligaram para mim, que não ia ter 

mais o transporte, e eu pensei que era brincadeira, mas era verdade. E agora a gente fica sem saber o 

que fazer, porque agora ele foi internado, ele teve um problema.” Mogi Mirim, Mogi Guaçu, São 

João da Boa Vista e Campinas, são alguns dos destinos de pacientes de Itapira, que buscam um tipo 

de assistência médica específica, não oferecida pelo Município. A van, cedida pela Prefeitura, saia 

aqui na frente do Hospital Municipal, em dois horários, para levar essas pessoas às 6 da manhã e ao 

meio dia, mas, depois das eleições, esse serviço deixou de ser prestado à população. “Eu sou mãe e 

pai dele, e vou cuidar do meu filho até os últimos dias da minha vida, e não abro mão disso dia 

nenhum e hora nenhuma da minha vida.” Segundo a Secretaria de Saúde, o fato de o transporte ser 

suspenso, logo após as eleições, foi apenas uma coincidência, pois não existe mais verba para essa 

área. E apesar de toda a reclamação que nós mostramos, não há previsão de quando isso será 

normalizado.” (FIM DO ÁUDIO DO VÍDEO) continua com a palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Olha Mino, e eu lhe respeito muito como pessoa, gosto muito de você, 

mas a gente tem que deixar de lado os problemas individuais. Tudo isso o que aconteceu em Itapira, 

está marcado, está registrado para história, e aquele cara que você falou que não trabalha, que não 

faz nada, foi o cara que conseguiu modificar o desastre que o Toninho Bellini deixar nossa cidade.” 

Pela ordem a vereadora Beth Manoel: “Pela ordem seu Presidente.” Intervenção do vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não tem ordem seu Presidente.” O Sr. Presidente 

informa a vereadora que a palavra é do vereador e que ela respeite”. Continua com a palavra o 

vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Eu requeiro que meu tempo seja estendido 



senhor Presidente, está cortando o meu tempo. Foi um desastre tão grande, que até o setor mais 

sensível do nosso Município, que é a Saúde, foi deixado de lado. E uma coisa pode certeza, Barros 

Munhoz nunca deixou a cidade nesse desastre, como o seu irmão deixou.” A seguir, faz uso da 

palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria 

de começar a minha fala dando os parabéns, para todos os profissionais de Educação Física, em 

nome do meu filho, Nilsol Mateus, parabenizo todos os profissionais, de qualquer categoria da 

Educação Física. Que Deus abençoe, a luta é grande, tem que gostar muito do que faz, e esporte é 

saúde, e sempre será e terá o nosso apoio, aqui, nesta Casa falar. Gostaria de falar também do 

Espaço Pet, que realmente está sendo um sucesso, e eu quero aqui agradecer a muitas pessoas que 

falam: “O deputado Barros Munhoz tem aquele jeito firme, forte dele, mas ele escuta, ele ouve ele 

atende os nossos anseios, e eu levei para ele sim, que era preciso ter um espaço para os nossos 

bichinhos, para os nossos animais, e ele, prontamente, falou assim: “Vereadora, muito obrigado, a 

humildade é a sabedoria, muito obrigada mesmo, que nós vamos fazer sim, não só lá no Parque 

Linear Doutora Kátia, mas também no Parque Linear Vereador José Maria Rostirolla, lá no Tonolli, 

e também na Praça da Justiça”, e atendendo, também, o pessoal da Associação dos Moradores do 

bairro Santa Marta, lá também irá ter um Espaço Pet, para que todos possam caminhar, fazer 

exercício, andar e também levar o seu pet brincar. Isso é muito saudável, mesmo. Eu ouvi, 

atentamente, o que o Vereador Mino falou. Mino, eu discordo de você, sabe por quê? O Vereador 

acabou de passar aí, não somos nós que fomos lá entrevistar, o pessoal chamou, e a repórter viu, 

constatou. Quando eu vi essa reportagem, eu como mãe, como mulher me coloquei no lugar, e eu 

quase chorei, sabe por quê? Porque a saúde da gente é o principal, você pode perder tudo, menos a 

saúde, e, principalmente, quando aquela senhora falou do filho, a gente faz tudo pelo nosso filho, a 

gente “vira um leão, uma leoa” quando mexem com os nossos filhos. E a Saúde? O deputado pode 

ter todos os defeitos, mas que esse trabalha, ele trabalha, e se ele dorme 4 horas por noite, é muito. 

Se tem uma pessoa que ama, que defende, e que vai à luta por Itapira, esse homem se chama 

deputado Barros Munhoz. Muitas pessoas podem falar: “Mas você não foi eleita do outro lado?” 

Sim, fui, primeiramente eu acredito assim, porque eu sou evangélica, que não cai numa folha se não 

for pela vontade de Deus. Mas o meu objetivo aqui, o meu o meu juramento, era para trabalhar para 

o povo, por isso que eu votei naqueles 4 milhões, que foi o primeiro empréstimo, e por isso que eu 

votei nos 30 milhões. Pensa um pouquinho comigo, como seria a nossa cidade, se não tivesse feito 

aquele investimento? Se a Prefeitura pôde fazer esse financiamento pela FENISA e também pelo 

Desenvolve São Paulo, foi porque ela teve condições. É como você ir ao banco, querer fazer um 

empréstimo, você só vai conseguir esse dinheiro, se você se comprovar a renda e tiver condições, e 

isso não vai custar um real para o povo itapirense. Olha o quanto é gostoso você ver as ruas 

recapeadas, quantas avenidas foram recapeadas, a Avenida Mário Covas, com as lâmpadas de led 

será, será que aquele povo do Istor Luppi não merece? Eles têm que ficar lá na escuridão? Não. 

Merecem sim. As nossas crianças, as nossas escolas, eu sou a prova viva de que as escolas estavam 

detonadas, cheias de infiltrações, e hoje está uma maravilha. Graças a Deus, eu só tenho que 

agradecer o deputado Barros Munhoz. Muito obrigada. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Então, quando se falou 

em relação aos transportes de pacientes, eu me recordo da época em que eu era Vereador nesta 

Casa, e muitas pessoas recorreriam a mim, necessitando do transporte, e nós não tínhamos o 

transporte para oferecer para as pessoas, porque a Prefeitura não estava mais oferecendo esse tipo 

de transporte, para levar os doentes para fazer tratamento em outra cidade. Então, naquela ocasião, 

eu também fui sim, atrás do deputado Barros Munhoz, para conseguir aquela verba, que eu não me 

recordo bem se era 240.000, 230.000, que foi para suprir a necessidade do transporte para aquelas 

pessoas carentes, que além de não termos o tratamento, eles não tinham possibilidade de ser 

transportados para uma cidade, com o hospital que oferecia o tratamento. Então ficamos 

penalizados com a situação daquelas pessoas fragilizadas, com os problemas da doença, e da família 

doente, não tinha recurso algum, não tinha dinheiro, então, eu também recorri através do deputado, 

para que fosse trazido um recurso para essa cidade, para poder suprir essa necessidade da questão 

da saúde, porque que quando se não tem saúde, não se tem nada na vida. Prezo muito pela questão 



da saúde, acho que temos que rever as situações, e ver aquilo de bom que foi feito, e que está sendo 

feito, porque que quando uma pessoa necessita, e ela não tem como ser transportada para São Paulo, 

lá no Encor, devido a um problema no coração, mais dias menos dias, se ela não é transportada, essa 

pessoa pode até ser levada a óbito. Então, acreditamos que foi algo muito difícil, eu acho que não 

podemos brincar com a saúde do povo, são situações nas quais devemos respeitar a população, e na 

ocasião, achei prudente, também, ir até o deputado, e buscar esse recurso para que isso acontecesse, 

para que o transporte dos pacientes permanecesse, e fosse ao local de destino, São Paulo, Campinas, 

Ribeirão Preto, Bauru, tinha muitas cidades, até mesmo Mogi Mirim, para se fazer hemodiálise, me 

lembro bem dessas passagens. Acho que quando falamos em saúde, a gente tem aqui sempre que 

abraçar a causa, porque a gente que já teve problemas sérios de saúde na família sabe o quanto é 

difícil. A gente ter uma pessoa doente em casa, e não ter um recurso para poder tratar essa pessoa, 

ainda mais não ter o transporte necessário, e que a prefeitura deixou de oferecer, então foi um 

pesadelo aquela ocasião, uma tristeza muito grande, haja vista o relato de algumas pessoas. Aparte, 

ao vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite a todos. A reportagem ainda fala que eles 

tentaram entrar em contato a Prefeitura, e a prefeitura disse que foi mera coincidência, que passou o 

período eleitoral, e aí cortou o transporte. Mera coincidência com população.” Continua com a 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Acho que não é por aí, a população merece 

o nosso respeito. Então, é isso que eu tenho para dizer. Boa noite a todos e muito obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. 

Queria começar a minha palavra deixando, também, a minha singela homenagem ao profissional de 

Educação Física, porque dependemos muito deles. Como se diz hoje, o condicionamento é essencial 

à saúde. Agora gostaria de dar continuidade ao que eu estava falando de saúde. Essa semana, 

inclusive, não foi um dia, foram dois, ou três ou quatro, praticamente a semana inteira, recebendo 

reclamações da população de tempos e tempos de espera, porque estava faltando médico no Pronto-

Socorro. Numa época de pandemia, faltar para o médico no Pronto-Socorro, não é aceitável. Fui lá 

dois dias estavam faltando, tive uma justificativa, mas não podem deixar isso acontecer, a 

população não pode ficar assim. Se há uma pessoa com suspeita de Covid, as demais irão pegar, se 

ficar 6 horas ao lado de uma pessoa está contaminada, irá pegar. E cadê o investimento, que foi o 

dinheiro que nós recebemos para ser investido na Covid? Agora, tocando no assunto da segurança, 

Beth, correu nos jornais e na internet, inclusive no Jardim Soares, foram várias residências 

assaltadas. Aí me disseram: “Faustinho, têm dois carros na ponta da avenida nova, da Guarda 

Municipal.” E o que é isso? Falta de planejamento. Fazer uma baita avenida dessas, para tudo isso, 

e depois tirar o carro da Guarda Municipal, que é essencial para a segurança. Como vocês mesmo 

disseram, está faltando efetivo a ser colocado para orientar os caminhoneiros, sendo que fez uma 

bela estrada. Poxa, o caminhoneiro vai querer ir aonde? Então isso daí já deveria ter tido um 

planejamento, antes de iniciar a obra, mas, como sempre falamos, aqui vem tudo a toque de caixa e 

é feito às pressas.” Aparte, vereador MINO NICOLAI: “Olha, como citou o meu nome, eu, com 

todo respeito do mundo, Dr. Maurício e Marisol, essa defesa que vocês têm do deputado é um 

direito seus, e eu só queria dizer uma coisa. Dr. Maurício, a massa que foi usada para tapar esse 

buraco aí, nessa matéria paga, que só o Totonho consegue na EPTV, não dava para tampar os 

buracos que ele fez na Santa Fé, quando ele era o coronel, e você, Vereadora Senhora Marisol, eu 

estou impressionado, porque a senhora está “chorando” por tanta coisa, e eu gostaria de ter visto da 

senhora, o empenho da senhora com os pets de Itapira, quando o forasteiro, advogado de Itapira, 

que ganha “20 pau” por mês, vivendo com o dinheiro da Prefeitura e do povo de Itapira, sendo que 

a senhora não levantou a voz para defender os professores, só depois, por telefone. Bom, então eu 

gostaria que vocês me respeitassem, porque a minha família foi agredida, e vocês vão chorar muito, 

muito, não sei quando. Um dia eu falei para senhora, que a senhora teve a escolha da senhora, e eu 

sempre respeitei, mas essa “melação” pelo Deputado, vou dizer uma coisa para senhora, isso não 

pega bem vereadora, não pega bem. Vereador, muito obrigado, Desculpe atrapalhar.” Continua com 

a palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Desculpe Marisol.” Aparte, vereadora 

BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Eu quero falar uma coisa, justamente aos dois Vereadores, 

Dr. Maurício e Professora Marisol, que puxa tanto o saco do Deputado, são os dois mais 



favorecidos. Ela, além de três cargos públicos, e ganhando pelos três cargos, comeu uma pizza de 

300 reais, e abasteceu o carro com dinheiro da Câmara. E o senhor passou em 16º lugar na 

Odontologia, foi chamado, e agora tá faltando dentista de especialidade, porque o senhor está 

preenchendo vaga e foi enfiado lá no Hospital. Obrigada a todos.” Continua com a palavra o 

vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Presidente, boa noite e obrigado.” Momento em que 

os vereadores iniciam uma discussão paralela no Plenário: Vereadora Beth Manoel: “Deixa a sua 

hora chegar para você falar.” Vereador Luan Dos Santos Rostirolla: “Vereadora, a senhora aponta 

os dois, e depois não quer ter uma resposta?” Vereadora Professora Marisol: “Semana que vem, 

vamos retomar esse assunto, Vereador Mino e Vereadora Beth, com o maior prazer.” Vereador 

Luan Dos Santos Rostirolla: “Assunto encerrado.” Vereador Mino Nicolai: “A única coisa que você 

não deveria querer é bater de frente comigo. Você irá se arrepender pelo resto da sua vida.” Sra. 

Vereadora Professora Marisol: “Isso é uma ameaça?” Questão de Ordem, Sr. Vereador Maurício 

Cassimiro De Lima: “Tanto as ameaças quanto a discussão, Senhor Presidente, não nos leva a 

nada.” A seguir o Sr. Presidente Luan dos Santos Rostirolla, faz o seguinte pronunciamento: “Isso 

não nos leva nada. Passamos quatro anos fantásticos nessa Casa, em paz. Vai chegar à época 

eleitoral e nós vamos começar agora querer fazer isso? Assunto encerrado Vereador.” A seguir o Sr. 

Presidente declara que o assunto esta encerrado, encerrando também o Pequeno Expediente e passa 

de imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao 1º Secretário para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Emenda Modificativa de nº. 

001/2020.- Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a 

serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá 

outras providências. Autoria: Luan Rostirolla. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 2º) Emenda Modificativa de nº. 002/2020.- Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências.. Autoria: Luan 

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

1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) PARECER nº. 109/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 002/2020. 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 Resolução nº 002/2020, de autoria da Vereadora Professora 

Marisol, que "Acrescenta artigo a Resolução nº 305/2017, que Cria Procuradoria Especial da 

Mulher de Itapira e dá outras providências.", 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", 31 de agosto 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", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) 

PARECER nº. 110/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 075/2020. RELATOR: Antonio Maragoni 

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 075/2020, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a denominação das ruas do Condomínio de Chácaras de 

Recreio RECANTO JACUBA.", 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", 

31 de agosto 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 31 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 



111/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 076/2020. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia 

Raposo. 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 076/2020, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00.", 

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", 31 de agosto 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 31 de agosto de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 112/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

077/2020. RELATORA: 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 

Projeto de Lei nº 077/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Denomina vias do 

Loteamento Recanto da Mata.", acordaram por propor Emenda Modificativa como segue: Art. 1º. 

Onde se lê: “Art. 1º. Fica denominada de RUA JOÃO CARLOS BARBOSA a rua “6” do 

Loteamento Recanto da Mata”; Leia-se: “Art. 1º. Fica denominada de RUA JOÃO CARLOS 

BARBOZA a rua “6” do Loteamento Recanto da Mata”. Tal modificação faz-se necessária para 

retificar a grafia do nome do logradouro. No mais, 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", 31 de agosto 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 31 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 

PARECER nº. 113/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 078/2020. RELATOR: Maurício 

Cassimiro de Lima. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, opina sobre o 

bojo da Biografia do ilustrísssimo Sr. José Roberto Barros Munhoz. Bebeto Munhoz, engenheiro de 

formação, filho dos saudosos Caetano Munhoz e da Professora Wilma de Toledo Barros Munhoz e 

irmão do Deputado Barros Munhoz, foi Prefeito de Itapira no período de 1989 a 1992, cargo que 

exerceu com excelência, dedicação, honestidade, austeridade, enfim com excelência. Nesse período 

importantes obras foram realizadas em nossa cidade, ente elas podemos destacar a conclusão do 

Hospital Municipal de Itapira que foi entregue à população em 30/09/1990 e a construção do 1º 

aterro sanitário do Município, implantado em área havida da benemérita Dna. Carmen Ruete de 

Oliveira, nas proximidades do Bairro de Barão Ataliba Nogueira, que agora está sendo encerrado e 

dando lugar ao novo aterro sanitário do Município. Bebeto por sua lhaneza, simpatia, educação e 

atenção é muito estimado e considerado por nosso povo. Nada mais justo, portanto, esta Casa de 

Leis agraciá-lo com essa homenagem que os poderes Executivo e Legislativo vão prestar ao José 

Roberto Barros Munhoz. que é muito estimado na nossa comunidade. Por todo exposto que da 

Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação e aprovação do Projeto de 

Lei nº 78/2020. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 31 de agosto 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 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 114/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 078/2020. 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 nº 078/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

"Denomina Parque Linear de Prefeito José Roberto Barros Munhoz – Bebeto Munhoz.", 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", 31 de agosto 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 31 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 115/2020.- ASSUNTO: Emenda Aditiva nº 001/2020 ao 

Projeto de Lei nº 017/2020. RELATOR: Antonio Maragoni 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 à Emenda Aditiva nº 001/2020 ao Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria em conjunto 

dos vereadores e vereadoras Beth Manoel, Fábio Galvão dos Santos, Tiago Fontolan Batista, Carlos 

Alberto Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni que “Altera incisos e acrescenta alínea ao 

Projeto de Lei nº 017/2020, que "Dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por 

administradores de bares, casas noturnas, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares 

em suas dependências.”, 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", 31 de agosto 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 31 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00145/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luís de Salvi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00146/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Alayde Zago Bianchesi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Moreira Rabechini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00148/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Roberta de Paula Arantes. Autoria. Fábio 

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

Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00149/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos Roberto Clemente 

Pereira, mais conhecido como Marcão do Santa Fé . Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00150/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria das Dores Moreira da Silva. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 1º de setembro 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. 16º) Requerimento nº. 

00128/2020.- Voto de Congratulação com a Casa da Amizade pela realização do 36º Chá da Vovó. 

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

"Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 00129/2020.- Moção de Apoio à luta em prol da manutenção do CEBAS - 

Certficado de Entidade Beneficiente de Assistência Social às entidades filantrópicas. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento nº. 



00130/2020.- Voto de Congratulação com o escritor Ricardo Pecego pelo recente lançamento da sua 

primeira obra literária, intitulada “Caparaó”. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00131/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Antônia Zanqueta Cardoso, a "Dona Nega", pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado no dia 11 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00132/2020.- 

Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio Zalberto Bezerra da Silva e Sra. Silvia 

Helena Telles da Silva, pelas comemorações de Bodas de Prata, celebrado no dia 10 de junho. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador Luan Rostirolla: “Essa presidência 

parabeniza em nome de todos os vereadores o Zalberto, que é o nosso colaborador aqui na Casa. 

Parabéns Zalberto e muitos anos de casamento ao lado da Sílvia.” Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Também parabenizo o casal, Sílvia e Zalberto, que são 

25 anos de casados, e que cheguem aos 50 anos, conseguindo conquistar as Bodas de Ouro. É um 

exemplo de um casamento que dura bastante, e hoje em dia é difícil, é raro. Congratulo vocês e que 

permaneça essa linda união. Parabéns.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Boa 

noite a todos. Eu também não poderia deixar de parabenizar a Sílvia e o Zalberto, porque, 

realmente, hoje em dia, são raros os casamentos duradouros. Que Deus abençoe essa união, que 

conserve, que possam fazer muitos e muitos anos dessa união abençoada.” Justificativa de voto 

vereador Tiago Fontolan Batista: “Boa noite a todos. Eu queria desejar ao Zalberto e a Silvia, que 

eles possam comemorar muitos anos juntos, e que Deus possa abençoar ainda mais essa união, e 

pedir a Deus, que dê bastante saúde e paciência para a dona Silvia, porque ela vai precisar né? Zal, 

parabéns e dê um abração na Silvia. Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos, Zalberto e Sílvia, um grande abraço aí, e que Deus abençoe, para 

permanecerem por mais 25 anos, para completarem as Bodas de Ouro, né? Que haja uma grande 

festa, e nos convide. Um abraço.” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: Boa noite a todos. 

Zalberto e Sílvia, vocês sabem que moram dentro do meu coração, e eu só tenho a desejar que 

venham muitos e muitos anos de convivência mútua e verdadeira, cheia de amor, e uma longa vida 

pela frente. Parabéns.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. 

Queria também deixar um abraço para o nosso amigo Zalberto, e a sua esposa Sílvia. Muita saúde e 

paz a ambos, e que venham muitos anos de vida conjugal. Obrigado.” Justificativa de voto vereador 

Toninho Marangoni: “Boa noite a todos. Parabéns Zalberto e Sílvia, muita saúde para vocês, e que 

vocês continuem firme aí no casamento. Obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00133/2020.- Voto de Congratulação com o 

estimado casal Sr. Denílson Medina e Sra. Mônica Barbosa Oliveira Medina, pelas comemorações 

de Bodas de Prata, celebrado no dia 10 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Também parabenizo esse casal, que são 

meus amigos. Desde antes deles casarem, tínhamos um grupo de amigos que se reuniam no Parque, 

bem no portão ali da casa da dona Elizabete Wet, então, eles eram parte desse grupo também, e hoje 

nós estamos aqui festejando, e prestando essa homenagem ao casal pelos 25 anos de casamento. 

Parabéns, felicidades, e que Deus os ilumine sempre, nessa vida conjugal, e que tão logo, também, 

eles possam chegar nas Bodas de Ouro. Muito obrigado.” Justificativa de voto vereadora Fábio 

Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Gostaria, também, de deixar o meu abraço ao Denilson, 

que é um grande amigo da minha família, e a senhora, esposa dele, dona Mônica. Que Deus os 

proteja, que tenham muitos anos de vida de casados, e também desejo a eles saúde e paz. Obrigado 

a todos, boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00134/2020.- Voto de Congratulação com a Metalúrgica FL Granado, pelos 21 anos de atividades 

no município, celebrado dia 28 de agosto. Autoria. Mino Nicolai. Faz uso da palavra o vereador 

MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de subir aqui para falar sobre a grande amizade 



que eu tenho com o pessoal da Granado, com todos eles, que é o Sérgio, o Paulão, o Claudião, o 

Pezão, são muitos irmãos, e muitos empregos. Passaram por muitas dificuldades agora, nessa 

pandemia, e não arredaram o pé, não mandaram funcionários embora, uniram a família, e eles estão 

aqui. Tive a oportunidade de conhecer seus pais, que são pessoas as quais lutaram uma vida inteira, 

então, não podia deixar aqui, como estou sempre em contato com eles, de parabenizar, em nome do 

Sérgio, a toda a família Granado, por tudo o que tem feito por Itapira. São tantos empregos, tanta 

colaboração, enfim, para que Itapira progrida, para que vá em frente, e que a gente possa estar aqui 

comemorando muitos outros anos, aqui, dessa empresa, que está há 21 anos está em Itapira. São 

irmãos jovens, dinâmicos, trabalhadores, e que trabalham com metalúrgica, que trabalham muito, 

com facas de máquinas, de todas as empresas de Itapira. Então um grande abraço para todo o povo 

de Itapira, e para todo o povo que sabe que existe aqui em Itapira, essa família de metalúrgicos, que 

com seus empregos estão ajudando muitas famílias, pois são pessoas de grande idoneidade. Não 

poderia, então, deixar de estar aqui hoje, e prestar essa homenagem a essa empresa, com os seus 21 

anos em Itapira. Um abraço a todos vocês, Sérgio, Pezão, Claudião, enfim, a todos vocês da família 

Granado de Itapira, a todos os seus funcionários, e que vocês continuem aí, nessa luta. Um abraço e 

muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00135/2020.- Voto de Congratulação com o médico itapirense Pedro Henrique de Freitas Amaral, 

pela recente conclusão do mestrado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e publicação de 

trabalho científico. Autoria. Mino Nicolai. Pela Ordem o vereador Mino Nicolai manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação 

nº. 00140/2020.- Sugere estudos para revitalização da praça localizada na rua Eugênio Consorti, 

Bairro Della Rocha II, com a construção de calçadas, melhorias no campo de futebol e parque 

infantil. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00141/2020.- Sugere estudos para implantação de ciclofaixa na rua Eugênio 

Consorti, bairro Della Rocha II. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Indicação nº. 00142/2020.- Sugere a revitalização das margens 

do córrego ao longo da Av. Cira Aparecida Viêira Serra, no Conjunto Habitacional "Antônio Assad 

Alcici". Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) 

Indicação nº. 00143/2020.- Sugere estudos para instalação de semáforo dotado de temporizador no 

cruzamento da rua Rui Barbosa com a Avenida Rio Branco. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00144/2020.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para construção de Espaço Pet no Parque Linear "Ver. José Maria Rostirolla", no 

bairro José Tonolli. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

29º) Indicação nº. 00145/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de calçadas na Av. 

João Brandão Junior e revitalização das margens do córrego que atravessa o bairro Parque 

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

"Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00146/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de campo de malha na 

Praça "Ana Maria Godoi Pizzi" (Aninha), no bairro dos Prados. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Indicação nº. 00147/2020.- Sugere 

implantação de faixa elevada para pedestres na Av. dos Italiano, mais precisamente embaixo do 

Viaduto Tiradentes. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

32º) Indicação nº. 00148/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos departamentos competentes, 



estudos para implantação de ponto de apoio aos ciclistas nas estradas municipais "Benedito de 

Souza Bueno" (Dito Felix) e Romeu Alexandre. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Indicação nº. 00149/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, gestão para 

instalação de uma base fixa da Polícia Militar em Eleutério. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº. 00150/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, que 

determine a Secretaria Municipal da Saúde, proceder testes febril para monitoramento do Covid-19 

(Novo Coronavírus) em todos pacientes que utilizem o transporte da Saúde para tratamento fora do 

município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação 

nº. 00151/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, determinar a Secretaria de Esporte e Lazer, a 

alteração de lugar da Academia ao Ar Livre na Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00152/2020.- Sugere 

revitalização da Praça "José Cássio Nogueira", defronte o Ginásio de Esportes "José Bonifácio 

Coutinho Nogueira", no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação nº. 00153/2020.- Sugere instalação de passagem 

elevada para pedestres na rua Dalila Simões Galdi em locais que especifica. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de 

setembro 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 primeira discussão 

o Projeto de Lei Complementar nº 0017/2020.- Cria Zona de Urbanização Específica, para fins de 

implantação de chácaras de recreio. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Queria usar a Tribuna aqui para dizer que, 

semana passada, foi solicitada uma vista minha, referente a esse Projeto, não com fins políticos, tá? 

Eu fui indagado por especialistas da área, interessados na expansão da cidade, principalmente no 

loteamento de chácaras e recreios, e perguntaram para mim de quem era a propriedade que estava 

sendo desmembrada, loteada, e ao compulsar o Projeto de Lei aqui, na sessão, eu vi que não possuía 

a matrícula, com isso eu fiz um pedido, um requerimento, no qual os colegas aqui me auxiliaram 

que não era pertinente. Devido a colaboração de todos, agradeço a ajuda, foi enviada a matrícula 

para nós. Não coloco a responsabilidade em ninguém, mas sim no Executivo, sendo que não se 

constou a matrícula no Projeto de Lei, e ela já tinha que ter descido, obrigatoriamente, mas, para 

esclarecer às pessoas, principalmente ao proprietário do empreendimento, sendo que não há nada, 

repito, de fins políticos, e sim fins legais e a minha obrigação como Vereador, que é a de fiscalizar e 

sanar algumas dúvidas pertinentes. Agora, foi enviada para nós a matrícula, e agradeço ao 

Presidente e as demais Comissões que solicitaram, ao Setor Jurídico da Câmara , e que a empresa 

aqui é a JA Ribeiro Empreendimentos Imobiliarios Eireli. Só estou lendo, porque é um documento 

público, qualquer um pode solicitar no Cartório de Registro de Imóveis, é uma Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada, com sede na Rua XV de Novembro, número 366, localizada no 

Centro dessa cidade. Então é isso o que eu queria falar. Obrigado presidente.” Não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 17/2020. 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 17/2020. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 002/2020.- 

Acrescenta artigo a Resolução nº 305/2017, que Cria Procuradoria Especial da Mulher de Itapira e 



dá outras providências. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Resolução nº 02/2020. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0017/2020.- Dispõe sobre medidas de segurança a 

serem adotadas por administradores de bares, casas noturnas, casas de shows, restaurantes e 

estabelecimentos similares em suas dependências. Autoria: Beth Manoel. Faz uso da palavra a 

vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos novamente. Venho falar sobre esse Projeto, que é 

de minha autoria, que foi levantado em defesa das mulheres, e ficou nas Comissões, desde março. 

Ficou lá, esquecido, ninguém deu muito valor. E aí, outro dia, teve um caso de uma mulher, aqui 

Itapira, até muito conhecida, que teve um problema, e eu falei: “Nossa Doutor Eduardo, e aquele 

meu Projeto de Lei, assim, assim, assado, cadê? Eu quero.” E aí, vou procurar, estava lá, esquecido 

nas Comissões. Eu não gostaria de falar os nomes aqui, mas eu tenho que falar. Nas comissões, 

quem faz parte é o nobre Vereador Tiago Fontolan, o nobre Toninho Marangoni, a nobre Vereadora 

Marisol, que é mulher e deveria estar atenta esta a este Projeto, e o Carlinhos Sartori. Fiquei 

imaginando, por que não deram tanta importância para isso, já que é um problema que têm 

aumentado dia a dia, né? Quantas mulheres aí sofrendo, apanhando de seus maridos. Esses dias teve 

até um caso de uma menina de 10 anos, que engravidou, e puxa vida, é um caso que está tão em 

alta, e deixaram lá o meu Projeto de Lei, esquecido, e aí ele volta para o Plenário, e eu peço a 

gentileza dos 10 Vereadores, inclusive desses que fizeram pouco caso do meu Projeto de Lei, que 

aprovem hoje, né? Bom, e é isso que eu queria falar, eu sinto muito de algumas coisas que 

acontecem aqui, com as minhas coisas, e é isso aí. Espero que esse Projeto de Lei passe, e que se 

cumpra a Lei. Obrigada a todos.” Faz uso da palavra a vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. O Projeto que esteve nesta Casa tramitando, é um Projeto que teve 

algumas discussões, inclusive acomodações dentro desse Projeto, e teve Emendas. O que acontece, 

Vereadora Beth, é que ele realmente é um Projeto importante, mas ninguém menosprezou isso, 

também não houve descaso. Não faço parte dessa Comissão, especificamente, mas nós vamos 

aprimorar o Projeto. Existiam situações que ficariam inviáveis para os estabelecimentos manterem 

um funcionário apropriado para tal situação, treinado para tal situação. Tivemos uma conversa, 

inclusive, com o Líder da sua bancada sobre isso, exatamente, nós, em momento nenhum fomos 

desfavoráveis, e sim fomos construir um Projeto, então não vamos para a agressividade em relação 

aos companheiros, que melhoraram o Projeto da Vossa Excelência. O Projeto da Vossa Excelência 

é bom, ele só precisava ser melhorado, e foi o que aconteceu. Eu estou falando, porque assim, nós 

não temos o porquê vir falar: “Ah você que é mulher”. Não. O Projeto da senhora é bom, construído 

por essa Casa de Leis, a indignação da Vossa Excelência, se tivesse uma não aprovação, seria real. 

Agora, todos nós temos que ter a humildade para a construção de um Projeto. Eu espero que, se eu 

entrar com um Projeto de Lei nessa Casa, e tiver a participação de outros colegas, eu vou ficar 

muito feliz com isso, nós vamos construir esse Projeto de Lei. Então, quando se emendou, foi 

pensando na provação, inclusive, se não quiséssemos, poderia ter uma medida de 

Inconstitucionalidade de Lei, poderia se buscar meios para isso, mas não. “Olha a ideia da 

Vereadora é boa, é ótima, vamos aprimorar”. Lembra que eu e o Faustinho acabamos trocando uma 

ideia, falando dos Artigos, especificamente. Então Vereadora, eu não venho falar do mérito do 

Projeto, de uma forma geral, que eu acho muito bom. Acho bem pensado, acredito que a Câmara 

tem cada vez mais que se posicionar em relação isso, e eu só gostaria que não existisse o desdenho 

entre os companheiros, que quiseram construir um Projeto bom com a Vossa Excelência, inclusive, 

até o seu líder de bancada, que também opinou sobre isso, e eu, dentro da minha narrativa, acredito 

que esse Projeto de Lei agora ficou bom, que será implantado, e que vai realmente funcionar, e essa 

é a boa nova da Câmara, essa é a parte positiva. É muito difícil às vezes. Eu, por exemplo, fiz um 

Projeto de Lei aqui, e falava de acessibilidade no rodeio, e, infelizmente, até agora não consegui por 

em prática quando teve o rodeio. Talvez, se fosse melhor construído por essa Casa, talvez ele fosse 

praticável, então, eu acho que vale a pena, tomara que esse Projeto de Lei seja para todos os pontos 

do nosso Município, que seja estendível para outras cidades, por exemplo, e só divirjo da senhora, 



com o seu posicionamento em relação aos companheiros, que a todo momento apoiaram o Projeto 

de Lei, estiveram junto da defesa da mulher, e apenas queremos construir um Projeto de Lei 

eficiente. Obrigado a todos, boa noite.” Faz uso da palavra a vereador TIAGO FONTOLAN 

BATISTA: “Boa noite a todos. Vereadora, eu só gostaria de fazer uma justificativa, e eu acho que 

cabe, nesse momento, à Vossa Excelência, porque o Projeto que Vossa Excelência deu entrada na 

Casa, bem naquele momento em que a pandemia estava começando, com os fechamentos, e eu 

estou justificando, porque foi um erro das Comissões Vereadora, a senhora tem toda razão. Então 

vereadora, foi nesse momento em que nós criamos um grupo do WhatsApp, com o Decreto da Mesa 

Diretora, e por um lapso, esse foi o único Projeto, sendo que Vossa Excelência disse que é o que 

acontece com os Projetos de Vossa Excelência, e isso não condiz com a verdade. E esse Projeto, 

nós, até com o auxílio do Doutor Eduardo, nós corremos no grupo para olhar, se ele tinha entrado 

na discussão, e esse Projeto foi o único que não entrou, de todos os Projetos discutidos, desde o dia 

25 de março, quando foi criado esse grupo. Então, caso seja necessária alguma penalidade, ou algo 

desse tipo, eu me coloco para ser penalizado, e peço desculpas a Vossa Excelência, pelo lapso das 

Comissões em que faço parte, mas infelizmente aconteceu, e eu não tenho como justificar para 

Vossa Excelência. Mas também, faço das minhas palavras as palavras do Vereador Maurício, que 

esse é um Projeto de extrema importância, veio como a Vereadora Marisol também diz, que “não 

cai nenhuma folha da árvore, sem que Deus queira” e eu acredito que nessa vida tudo tem o seu 

tempo, e eu acredito que ele veio no momento crucial, foi melhorado com a presença do Vereador 

Faustinho e da Vossa Excelência, que também entendeu que as melhorias precisariam ser feitas, e 

apresentadas através de uma Emenda, que também tem nesse Projeto. Então, mais uma vez peço 

desculpas a Vossa Excelência pelo lapso, mas esse foi o único Projeto que não passou pelo grupo de 

WhatsApp, criado pelas Comissões, para as discussões de todos os Projetos. Obrigado senhor 

presidente.” Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite mais uma 

vez. Esse Projeto é de grande valor, e como já foi falado pelos meus companheiros da base, ele veio 

totalmente bruto, e foi lapidado sim, e com a presença do Líder da Oposição, discutimos, fizemos as 

pontuações, e eu como mulher, como Procuradora Especial da Mulher, sei que é de extrema 

importância, visto que não é só agressão física que a mulher sofre, mas também agressão em forma 

de palavras. Hoje, aqui mesmo, acabei de sofrer uma, e vou fazer um BO, e vou dar andamento sim. 

Enquanto temos que respeitar as mulheres, temos que respeitar, saber que a mulher é um ser sim, e 

tem a mesma igualdade, os mesmos direitos, e os mesmos valores de um homem. É de grande valor, 

sim, esse Projeto. Isso me faz pensar, tem horas que fico chateada, Vereadores, porque nós temos 

duas Vereadoras aqui, nessa Legislatura, e a minha vontade é que tivesse 50%, mas parece que uma 

é rival da outra, que coisa feia, Vereadora, que coisa feia, vai querer detonar os companheiros, eu 

não consigo imaginar. Pensa diferente, pensa que o Projeto não ficou encrencado lá porque nós 

quisemos. O Vereador o Tiago foi muito feliz quando falou da pandemia, do Brasil todo, o Brasil 

todo parou. E ele veio aqui a calhar sim, e todos nós, com certeza, vamos votar favorável, porque é 

a mulher, é o respeito, é o comprometimento. A agressão não é só física, muitas vezes é com 

palavras, e eu exijo, como mulher, respeito aqui nesta Casa, respeito mesmo. Então, vamos parar 

com esse “mimimi”, dizendo que o pessoal segurou o Projeto. Não. Cresça, seja mais madura, está 

parecendo criança, aquelas criancinhas mimadas, você é mulher, e o Projeto, seremos nós vamos 

votar o Projeto, você pode ter certeza, mas deixo aqui bem claro, que ninguém segurou nas 

Comissões, muito pelo contrário, nós temos a consciência de que tudo está no momento certo, e 

esse é o momento certo, de nós aprovarmos esse Projeto. Boa noite.” Faz uso da palavra a vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite novamente a todos. Como foi citado várias vezes, 

queria agradecer ao Tiago foi nobre a sua atitude Tiago, ao assumir um erro, que foi das Comissões, 

e você sendo o Presidente, você chamou a responsabilidade para você. Então foi sim um erro, a 

Vereadora Beth não está errada em suas palavras, até o nobre Vereador aqui, teve a humildade, a 

hombridade de assumir o erro, e sim, o Projeto é muito importante. Dialogamos para um melhor 

efeito, como o Maurício disse, não adianta, como também eu sei que vêm muitas Leis, que ficam 

impossibilitadas de serem cumpridas. Então, construímos um Projeto, mas a Vereadora Beth, não 

sei se foi o jeito dela se colocar, mas ela está com a razão. O Projeto ficou sim parado, abandonado, 



como o Tiago falou, se bobear tem uma penalidade, porque isso ocorreu desde março, mas agradeço 

a nobre colega, e também construímos sim um Projeto maravilhoso, Beth. Como o Maurício falou, 

devem sim as demais cidades do nosso Brasil, o seguir como exemplo, porque como todos nós aqui 

sabemos, a mulher tem que ser cuidada como uma rosa. Está certa a senhora, muito obrigado senhor 

Tiago, pelas suas palavras a respeito do lapso, e vamos votar sim esse Projeto, depois de muito 

tempo. Obrigado Presidente.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 17/2020. Aprovado por unanimidade. 

A seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Aditiva nº 01/2020. 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 e a Emenda Aditiva. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 17/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Aditiva nº 01/2020. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO 

DE LEI E A EMENDA ADITIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0075/2020.- 

Dispõe sobre a denominação das ruas do Condomínio de Chácaras de Recreio RECANTO 

JACUBA. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0076/2020.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 

R$ 250.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0077/2020.- Denomina vias do Loteamento Recanto da 

Mata. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 77/2020. Aprovado por unanimidade. 

A seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 01/2020. 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 e a Emenda Modificativa. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 77/2020. Aprovado 

por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 

01/2020. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O 

PROJETO DE LEI E A EMENDA MODIFICATIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 0078/2020.- Denomina Parque Linear de Prefeito José Roberto Barros Munhoz – Bebeto 

Munhoz. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 78/2020. 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 78/2020. Aprovado por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Parabenizo o Ex-

Prefeito Bebeto Munhoz, sendo que tive oportunidade de trabalhar quando ele era Prefeito, e o 

Executivo, e a todos os Vereadores dessa Casa que aprovaram o Projeto. Trata-se de uma pessoa 

boa, honesta, foi um patrão exemplar. Nós, que fomos servidores da Prefeitura naquela época, o 

conhecemos, e ficou uma amizade que se prolongou, ao longo desses anos. É uma pessoa que está 

sempre presente nos eventos da cidade, uma pessoa que tem um amor por essa terra, então eu acho 

que nada mais justo esse Parque Linear se chamar de Prefeito Bebeto Munhoz, porque é uma 



homenagem digna e merecedora. Então parabéns ao Executivo, ao Prefeito Paganini e a todos 

Vereadores essa Casa, que aprovaram por unanimidade o Projeto, que denomina o Parque Linear de 

Prefeito Bebeto Munhoz. Muito obrigado Senhor Presidente.” Justificativa de voto vereadora 

Professora Marisol: “Boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de parabenizar o Senhor 

Bebeto, que como o Carlinhos já disse, foi um grande Prefeito da nossa cidade, companheiro, 

sempre atuante ali junto conosco, e eu confesso que eu fiquei muito feliz, quando soube que ia ter o 

nome do nosso querido Bebeto, porque, realmente, ele marcou a nossa história itapirense. Obrigada. 

Boa noite a todos.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Boa noite a todos. Fico 

feliz em participar de discussões e votações como esta, Senhor Presidente, em que a gente tem a 

possibilidade de enaltecer, e gravar ainda mais, nos anais da história, pessoas que ainda estão vivas, 

e que podem participar dessas homenagens. Então, foi lembrado do Prefeito Bebeto Munhoz, eu 

acho que cada um de nós tem a sua lembrança de altivez, de trabalho, e fico feliz de poder nesse 

momento homenageá-lo no Parque Linear, no qual Vereador Maurício tem trabalhado 

incansavelmente, e desejar que mais homenagens como essas, de pessoas que construíram a 

dignidade do povo itapirense, e que ainda se encontram entre nós, sejam realizadas por esta Casa, e 

pela Prefeitura de Itapira. Obrigado senhor presidente.” Justificativa de voto vereador Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos. Esse Projeto é uma grande oportunidade para que o diga que o Bebeto, 

um ex-prefeito muito respeitado, tenho por ele grande respeito, assim como todos vocês têm, e 

parabenizo também a Administração por esse Projeto, acho que é um exemplo de como os Ex-

Prefeitos deveriam ser tratados. Então parabéns ao Paganini por esse Projeto, e parabéns ao Bebeto 

Munhoz por essa homenagem, para que não digam que a gente aja sempre de uma forma brusca, 

isso e aquilo, visto que cada caso é um caso, e o Bebeto merece o meu respeito. Muito obrigado.” 

Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite a todos. Primeiramente, 

Senhor Presidente, eu gostaria de lembrar que a região onde é este Parque Linear, é ao lado do 

Assad Alcici, Nosso Teto, se estendendo por todo aquele corredor, próximo à Boa Esperança, é um 

local que foi alvo de muitas discussões e reclamações, sou testemunha aqui que o Vereador César 

também trabalhou durante anos, solicitando melhorias na região, e o que eu acho muito importante, 

o nome de uma pessoa, que já foi Prefeito da cidade, vai ficar eternizado naquele local, e toda 

Administração lembrará que ali tem o nome de um Prefeito, e que essa região vai ficar sempre 

cuidada, não só por ter o nome do Prefeito, mas pelo respeito da população. Fico feliz pela 

indicação do Paganini do nome do Bebeto para aquela região, muitos tem aquilo como um bairro 

mais desprovido, e isso mostra aquilo que o Bebeto é, um cara simples, um cara do povo, um cara 

de pouca fala, mas de muita atitude, muito trabalho, e que deixou um legado que a Oposição e a 

Situação se rendem a uma boa Administração. Agradeço a Oposição por entender isso também, e 

em vida, com toda a certeza, o Bebeto ficará muito feliz em saber a opinião desta Casa. Obrigado a 

todos.” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Eu também deixo aqui a 

minha assinatura, aprovando esse nome, que é de uma pessoa da qual tenho muito respeito, que foi 

meu patrão há tempos atrás, enquanto foi prefeito. Tenho muitas recordações boas, foi uma pessoa 

muito honesta, simples, humilde e eu acho muito válido que seja feita homenagens às pessoas, 

quando elas estão vivas, e tomara que ele possa ela usufruir bastante lá, andar por esses canteiros 

que leva o seu nome. Então parabéns a Administração, que escolheu esse nome. Muito obrigada.” 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00117/2020.- Voto de Congratulação com a Guarda Civil 

Municipal, pela brilhante atuação na operação que resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de 

drogas no município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem, o vereador Carlos Alberto 

Sartori, requer o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00135/2020.- Voto de 

Congratulação com o médico itapirense Pedro Henrique de Freitas Amaral, pela recente conclusão 

do mestrado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e publicação de trabalho científico. 

Autoria: Mino Nicolai. Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Mais 



uma vez Presidente, eu pedi para esse Requerimento vir para Ordem do Dia, porque conheço a 

família do Pedro Henrique, médico que ele é hoje, com conceito nacional e internacional, por seu 

trabalho em São Paulo, e por todas essas defesas de teses, por tudo o que ele tem conquistado, e ele 

tem feito nesse tempo de pandemia, uma diferença enorme em sua profissão, como médico. Deixei 

para o final, porque o Pedro é filho do Jair, neto do seu Jair, sobrinho do João Hermínio Amaral, 

que é para mim como um irmão de sangue, uma pessoa que eu guardo no meu coração, que passou 

por muitas dificuldades nesses dois últimos anos, e tinha como um Anjo da Guarda o seu sobrinho 

Pedro, e até me emociono por isso. Queria aproveitar aqui para agradecer ao Pedro Henrique, por 

tudo que ele fez pelo meu sobrinho Ivory, num momento de grande dificuldade, onde o Ivory 

precisou de um atendimento especial, e ele como um amigo, antes de um médico, fez tudo o que foi 

possível para ajudar meu sobrinho. O Pedro me faz lembrar as famílias Piardi, Barreta Miranda, a 

família Moino, e mais do que tudo, a família Amaral, pessoas que juntas trabalharam na 

Volkswagen, em todas as concessionárias de carro de Itapira, são quatro famílias que alavancaram o 

progresso de Itapira, todos eles, sem exceção. Quantos nomes a gente poderia citar aqui, do grupo 

Barreta Miranda, da família Moino, enfim, até me emociono aqui, porque são pessoas, 

particularmente, amigas do peito, sendo que muitos já partiram daqui, assim como partiu meu pai, 

minha mãe, como comerciante, assim como tivemos aí o nosso João Seleiro, e tantos outros que 

podíamos citar aqui, meu Deus do céu, e que as homenagens fiquem aqui a todos os familiares, em 

nome do Pedro Henrique, que ele tenha muito mais sucesso em sua vida, e que possa continuar 

ajudando o próximo, que essa é a grande meta. Ele teve uma caminhada muito difícil, e eu, 

particularmente, tenho pouco contato com ele, mas por intermédio do tio, sempre estou sabendo da 

sua vida, da vida da sua irmã, da sua mãe, e ele foi não foi só um vencedor, ele foi um herói, porque 

ele teve a perda do pai, o Jair, quando ele era ainda muito novo, e ele pegou o carro do sucesso e 

partiu para a vida, e hoje ele é um exemplo. Hoje eu não poderia deixar de fazer esse Voto de 

Congratulação, quero que acreditem que é sem demagogia nenhuma, porque é uma coisa muito 

pessoal, e foi uma oportunidade aonde eu tive de agradecer a todas essas famílias de Itapira em 

nome, do Pedro Henrique de Freitas Amaral. Fica aí o meu abraço, que ele tenha um sucesso 

internacional cada vez maior, e que o seu nome esteja sempre na ponta dos grandes médicos, porque 

junto com ele estará o nome de Itapira, e Itapira será lembrada, como por tantas outras pessoas que 

levaram o seu nome. Eu me lembro aqui do Valdir Barbanti, do Bortolossi, do meu cunhado já 

falecido Gildo Henrique Piardi, que foi penta campeão sul-americano de 1.500 metros, teve o meu 

tio, caso a parte, o nosso Capitão Bellini, o Renatinho, tantos e tantos na área do esporte, e em 

tantas outras áreas. e poderíamos homenagear tantas outras pessoas aqui. Então, muito obrigado a 

todos vocês que eu estou vendo assinatura de todos os Vereadores, um grande abraço para o Pedro, 

em nome de todas essas famílias que eu citei, e quero mandar um beijo enorme ao meu irmão, João 

Hermínio Amaral e à Paula, às suas três filhas, por tudo aquilo que o João Hermínio passou, e que a 

exemplo do seu sobrinho, ele é um herói, ele é um vencedor, por ter superado a sua doença, e que 

hoje pôde voltar a conviver com a gente. Um grande abraço, e obrigado Senhor Presidente.” A 

seguir não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de Voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “ Boa noite a todos. Também parabenizo o Pedro, porque me lembro desde 

pequeno, trabalhei com o Jair na Fundação Espírita Américo Bairral e depois, posteriormente, com 

a mãe dele, a Silvana, no Hospital Municipal, e qual hoje trabalha no PPA do Flávio Zacchi. 

Conheço todas essas famílias, tanto a Amaral, quanto os Freitas, os Longhis, os Moinos, todas essas 

famílias aí, entrelaçadas. São pessoas boas, o Pedro, me lembro dele do Interact e da Bárbara, a sua 

irmã, então, acho que é uma criança que já tinha uma forma de uma liderança. A gente via a 

Silvana, coitada, sempre muito preocupada, porque foi viúva ainda jovem, com dois filhos, e as 

dificuldades sempre aparecem, mas essas dificuldades junto ao amor, ao apreço da família, da mãe, 

do tio, dos avós, da avó Helena, todos contribuíram para que esse itapirense, esse bom e respeitado 

médico, que é hoje uma pessoa digna de receber a homenagem dessa Câmara. Vi ele criança, 

pequeno, me lembro até quando nasceu, e hoje é um médico que já tem até um trabalho publicado. 

Fico muito feliz, um grande abraço para a Silvana, para todos os familiares, o esforço dela valeu a 



pena, ela que estava sempre preocupada, nós trabalhávamos aos sábados, domingos, juntos, e ela 

preocupada com os filhos, coitada, porque era um tempo difícil. Por mais apoio que as famílias 

davam, “mão é mãe”. Parabéns ao Pedro, sucesso em sua vida, que Deus abençoe e que haja muita 

luz em seu caminho. Muito obrigado Senhor Presidente.” Justificativa de voto vereadora Beth 

Manoel: “Boa noite a todos. Também conheci o Pedro, desde pequenininho. A Silvana ficou a 

viúva. Fui aluna do Jair, na área da enfermagem, e acredito que o Carlinho também, e ele era uma 

pessoa extraordinária, muito legal. Trabalhei muito com a Silvana, uma pessoa excelente, 

trabalhadora, e esse menino só tem a vencer. Então, que ele tenha muito sucesso, que ele seja feliz 

no curso que escolheu, e que Deus abençoe a família toda, e ele também. Obrigado a todos.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 1º de 

setembro 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. 
 


