
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 de outubro 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, 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. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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 a vereadora Sra. BETH 

MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje gostaria de usar esse momento para falar de alguns decretos 

do governador João Dória. Gostaria de trazer aqui para a população itapirense, ter a ciência do que 

aconteceu na Assembleia Legislativa sobre o PL Nº 529/20 que foi aprovado por vários deputados 

incluindo o nosso Deputado Barros Munhoz. É um projeto que eleva a carga tributária e 

consequentemente a inflação em todo o estado para não dizer do Brasil. É um projeto péssimo, o 

aumento dos impostos no Estado de São Paulo. E isso tudo foi aprovado por alguns deputados que 

prometeram que não ia ter aumento da Carga Tributária. Esse projeto se tornou Lei Nº17. 293 de 15 

de outubro de 2020. E nos mesmo dia que foi publicado no Diário Oficial, o governador João Dória 

mandou vários decretos fazendo o que? Aumentando os impostos. Vejam vocês, decreto 65253 de 

15 de outubro de 2020, faz a majoração do imposto da farinha de trigo, pão francês, materiais 

odontológico, para quem esta construindo também aumentou areia, blocos, tijolos, e também 

aumentou os impostos de ovos. O governador disse que não ia ter aumento de impostos. Isso é 

autoritarismo! E também de alguns deputados e toda aquela renca do PSDB o 45. Digo mais uma 

vez o porquê é, acreditam vocês, o Sucen um Órgão de Vigilância Sanitária foi recém extinto pelo 

Governador. A Sucen era responsável por limitar as pandemias, epidemias da dengue, por exemplo, 

chikungunya, febre amarela. A estrutura da Sucen segue ameaçada de perda intelectual com a 

possível extinção de contratos de servidores especializados. Isso é um retrocesso para a saúde 

pública. Aproveito para lembrar que a Sucen e o Instituto Florestal, tiveram papéis fundamentais 

para conter o avanço da febre amarela Urbana em São Paulo no ano de 1917, ambos extintos com a 

aprovação do PL Nº 529. Deputados aprovam a toque de caixa e na calada da noite leis como esta. 

É uma perda e uma pena também que, informações assim passem despercebidas pelo povo. 

Acreditem vocês, até os benefícios de pessoas com deficiências querem mexer, extinguir. Hoje a lei 

permite a isenção do IPVA para pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda. 

Quem tem filhos autistas também são alcançados por essa lei, e o beneficiário não precisa ser o 

condutor do veículo. Se o projeto de lei do Governador João Dória for aprovado, o benefício 

passará a ser restrito. Essa lei é um verdadeiro ataque a população geral, e por isso peço que a 

população abra o seu olho. Não se deixem levar por fantasias de obras gigantescas com lago, com 

pedalinho, isso é ilusório. Temos também a saúde e a educação com déficit. Professores dando aulas 

sem aparelhos adequados, sem internet, usando o interior de suas casas, expondo muitas vezes a sua 

família, se desdobrando e um pessoal fazendo graça com o dinheiro público. Obrigada a todos.” A 

seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria que o Osmar 

fizesse o favor de colocar um vídeo que vem bem ao assunto que a senhora falou, Vereadora Beth. 

É só para mim poder completar as palavras depois em relação a tudo que se fala de pandemia, 

enfim. Como certas coisas podem acontecer. Vamos ver se da tempo de passar o vídeo e de falar 

alguma coisa. Se tiver pronto, já pode. (TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO) “(Escrita do vídeo) Esse 

senhor se diz amigo do povo, mas será mesmo? Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões. 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, votação da PL 529/2020. Essa Lei de autoria do 

Governador João Dória, previa o aumento do ICMS em produtos como massas, macarrão e 

principalmente medicamentos. (Fala Deputado Arthur Vai Vai) — João Dória hoje esta fazendo de 

tudo para aumentar imposto em remédio. Como aqui nós estamos em uma casa Legislativa, não 



adianta só falar do Dória, vamos falar dos nossos nobres colegas. Veja a reação do Deputado Barros 

Munhoz que queria a todo custo à aprovação desse projeto. (Fala Deputado Barros Munhoz) — O 

Deputado Arthur Vai Vai, não pode fazer isso, o Regimento proíbe. Ninguém pode vir aqui nesta 

Casa e fazer o que ele fez. (Escrita do vídeo) É Senhor Barros Munhoz, Arthur Doval fez o que o 

Senhor deveria fazer defender o povo que já anda sufocado de tantos impostos abusivos. (Fala 

Deputado Arthur Vai Vai) — Barros Munhoz gritou aqui: — Não poderia fazer o que foi feito, e 

não sei o que, não sei o que lá... Inclusive eu quero deixar bem claro que o Barros Munhoz esta 

votando sim para aumentar os impostos do remédio das pessoas. Quando você for comprar o seu 

remédio e vir que o preço esta absurdo, não é porque não tem indústria, ou porque o brasileiro não 

sabe fazer remédio, ou porque o remédio não chega, é porque o Dória com a ajuda do Barros 

Munhoz aumentou o imposto na caixinha do remédio da sua avó. (Escrita do vídeo) E agora? Você 

acredita que esse Senhor esta do lado do povo?” Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Com tanta 

defesa que se faz, com tanto quanto se fala do deputado Barros Munhoz o amigo do Povo de Itapira 

né, que faz até que certos vereadores se tornem defensores implacáveis desse Vereador. Pode existir 

na face da terra um pecado maior, que no meio de uma pandemia um deputado sorrateiramente 

aumentar o preço de produtos alimentares e de remédios? E ele fala tanta coisa, tanta coisa, que ele 

pode, que ele vai fazer isso, que não vai. Vou deixar uma perguntar hoje para o senhor Vereador Dr. 

Maurício com todo o respeito. O Senhor sabe quantos dias o raios-x do Hospital Municipal esta sem 

funcionar? Sabe o que aconteceu ontem? Tem um senhor que chama Paulo Granado que chegou lá 

às 6:30 da manhã, e foi atendido quase sete horas da noite, quase morreu e não conseguiu os raios-

x. E não quiseram encaminhar ele para a Santa Casa. Então eu acho que muitas coisas que se falam, 

são mentiras. Isso que estão vendo Povo de Itapira, todas essas obras aí, alguém vai ter que pagar, e 

nesse minuto que o Arthur Vai Vai falou parou-se o projeto de ser votado. Sabe porque? Porque um 

deputado na hora que ele começou a falar em um minuto teve 10 mil visualizações compartilhando 

com ele, e os deputados que iam votar aquele projeto vazaram, caíram fora, e o projeto parou para 

de ser votado depois. Então se tem alguém que esta certo, quem seria? Seria o deputado que esta 

defendendo o povo. Agora imaginem vocês, a empresa mais rica do mundo qual é o setor? É o setor 

de remédio e medicamentos. O Barros Munhoz já viu que ele tomou o tombo e saiu do PSDB e não 

tem como voltar, ele foi para o PSB e se lascou, aí o Dória perguntou se ele queria voltar, mas ele 

teria que aumentar o remédio para ele. Imagina quando falam que o Toninho Bellini fez isso, que 

desviou dinheiro da merenda. Porque o Barros Munhoz correu lá e gritou que não podia quebrar 

regimento? Sabe por quê? Porque ele ia lá direcionar, ia ser o cacique da negociação com empresas 

de remédios do Brasil inteiro. Aí o fulano faz isso e faz aquilo. Qual seria a intenção do nobre 

deputado Barros Munhoz? Ele que é o santo, que foi embora de fusquinha, que tá morrendo, ele tá 

numa pobreza que dá dó! Então Povo de Itapira, olhem bem o que esta acontecendo em nossa 

cidade com esse deputado. Obrigado e Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Então pessoal, vocês estavam falando agora pouco 

aí de promessas, verdades ou mentiras, então não vou falar se é mentira ou não, mas sim promessas 

que como sempre não são cumpridas. Esta rolando nas redes sociais, e acredito que vocês também 

estejam recebendo indagações referente a segurança pública da nossa cidade. Assaltos atrás de 

assaltos, muita gente não querendo se aparecer como foi até publicado no jornal da cidade as 

vitimas pedem a não divulgação lógico, para a sua segurança. Mas aí toda eleição, o grupo que esta 

pedindo para renovar promete investir em segurança. Bom, nós temos informações e acredito que 

todos vocês tenham. O efetivo da Guarda Municipal esta defasado, e toda santa vez fala-se de 

concurso público. Até que falaram que iam abrir um concurso público bem no ano da eleição. Então 

vamos lá. Falando de pandemia, investimentos, empréstimos que foram feitos. É Mino, sempre 

venho falando da saúde aqui que esta um caos, muita gente esperando na fila por horas e horas, e dá 

dó mesmo. E como você falou, que o seu conhecido ficou horas esperando para ser atendido, e isso 

esta acontecendo direto. Se ele não tiver alguém para fazer como palanque politico no hospital, ele 

não é atendido. E eu só queria voltar um pouquinho no assunto da segurança pública porque foi 

falado aqui na época, do dia da aposentadoria do Daniel, que tinham vindo reforços para Itapira. 

Maurício, os quatro escrivães que foram direcionados para cá, um já pediu exoneração, e o outro 



não se apresentou. A nossa cidade encontra-se com três investigadores, uma cidade com 75 mil 

habitantes com o número de violência que existe, se olhar na região quase não tem igual pelo 

tamanho da população. A gente precisava olhar mais também para a Polícia Civil. Não tem o 

investimento que é sempre prometido. E você vai lá conversar com o pessoal, e eles estão dando o 

sangue, ficando noites sem dormir porque um tem que cobrir o plantão do outro. E como uma 

pessoa dessas vai conseguir proceder a uma investigação sem o descanso necessário, sem a ajuda 

que precisa? Aparece-se as obras, com o dinheiro que vocês mesmo disseram, emprestado que 

quem vai pagar vai ser a próxima administração e gestão, só que o tem quer ser mesmo que o povo 

infelizmente não tem acesso não se mostra. Você falou dos raios-x, mas apareceram dois pedalinhos 

boiando lá né? É urgente assim? Ou os raios-x para a pessoa que esta sofrendo ali não é mais 

urgente? Isso me deixa revoltado, mas sabemos que quando alguém vai para o hospital, é porque 

não esta bem. Ninguém vai para o hospital numa boa. Se a pessoa esta entrando no hospital até o 

psicológico dela é sofrido. Agora chega lá e ficam-se horas esperando. Aí a gente bate no peito que 

temos um hospital. Eu bato no peito também. Mas cadê o investimento no hospital? Um monte de 

obras sendo realizadas, mas não tem manutenção e investimento nessas obras. Esses dias eu pedi 

sobre um pracinha minúscula. Obrigado Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Enfim nós estamos chegando perto do 

final. Acho que muitos de nós não estaremos de volta, me incluo na possibilidade desses também, e 

que todos tenham uma boa sorte. Acho que daqui a duas semanas metade dessa Câmara não mais 

vai ser renovada, e muitos de nós não estaremos mais aqui. Estaremos até o final do ano, mas 

haverá um patamar de mudança, mas existem coisas que não mudam. Vou facilitar dos três 

vereadores, o da Beth. Beth Manoel, enquanto você não subir aqui sem um papel que alguém 

escreveu para você, e discutir um negócio frente a frente que você entendeu inteligentemente, eu 

não vou falar mais. Ao vereador Faustinho, sabe o que eu pergunto para a vossa excelência? O que 

o senhor fez? Apontou o problema de segurança pública da cidade, tá faltando isso, tá faltando 

aquilo. Eu não vi ação por parte do senhor em momento nenhum. Eu não vi um ofício direcionado 

dessa Casa para qualquer outro deputado. O que vocês fazem é pedir para o deputado nosso. A Beth 

subiu aqui e falou: — O nosso deputado. Poxa vida, até que enfim ela assumiu que o nosso 

deputado é o deputado dela também! Já vi o Mino também falando assim. Se a gente procurar acha. 

Cadê a substância? Cadê o trabalho? Não vejo. Aí vocês falam que o Munhoz votou 1529. Olha eu 

vou colocar aqui também um vídeo Mino, mas é pra gente ouvir infelizmente. “De volta e o assunto 

agora é o Cartel da Merenda Escolar. É o esquema montado para fraudar licitações e fechar 

contratos superfaturados para fornecer merenda para as escolas de várias cidades de São Paulo. Na 

nossa região, o Ministério Público pede que o ex-prefeito de Itapira Antônio Hélio Nicolai, e outras 

quatro pessoas supostamente envolvidas na fraude, devolvam um total de oito milhões de reais aos 

cofres públicos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ex-prefeito de Itapira Antônio 

Hélio Nicolai, além da coordenadora de licitação Érika Eloise Viotto. Eles são acusados de fraudar 

a concorrência de novembro de 2011para que a ARJ (Administração e Restaurante de Empresas 

Limitadas), assumisse o fornecimento de merendas para as escolas de Itapira. Foi apurado que 

apenas duas empresas participaram do pregão.” Esse vídeo esta na internet é da EPTV, para quem 

quiser acessar a página do G1, e inclusive o número do processo é para qualquer um. Pode 

acompanhar o andamento se quiser, e o senhor é advogado, o senhor tem acesso, o senhor pode vim 

falar se sou mentiroso. Não sou mentiroso, o senhor pode procurar São João da Boa Vista e Justiça 

Federal da onde vem, e o que esta sendo investigado. O deputado que vocês tanto criticam para 

mim, não esta sendo investigado de roubar merenda. É isso que eu tenho para falar a vocês. É isso!” 

A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, 

guardem bem esses nomes: Vereadora Beth Manoel, Vereador Mino Nicolai, Vereador Faustinho e 

Vereador César. Região do Jardim Galego, Figueiredo, Penhão, esses vereadores são contra as 

benfeitorias que foram feitas. Foram contra, porque votaram contra essas benfeitorias que estão aos 

quatro cantos da cidade, que tudo foi planejado, as ruas recapeadas, escolas reformadas com 

acessibilidades. Você que tem uma criança com deficiência, aquele aluno, foi pensando em vocês 

que foi tudo reformado. Uma escola mais de sete milhões que esta sendo construída no lazer. 



Quantas benfeitorias, quantas reformas, quantas iluminações públicas com segurança sim, e quando 

o vereador Faustinho fala: — Ah, mas é sempre aquele papinho de concurso da Guarda Municipal. 

Estava sim tudo preparado, tudo preparado. Ou o senhor não lê, ou vocês quatro vereadores não 

leem, não sabem das notícias. Nós estamos no meio de uma pandemia, não passamos a vacina ainda 

não chegou. Estamos na torcida para que a vacina chegue. Bem, precisamos muito do apoio do 

nosso Deputado. Recebi hoje um ofício que eu como vereadora fiz para as escolas, para as minhas 

colegas uma verba, solicitando um pedido de 250 mil reais para aquisição de computadores e 

impressoras, para informatizar toda parte administrativa das escolas, e também da sala dos 

professores graças ao Deputado. Esta aqui, se alguém de vocês quiser copiar, vejam como faz como 

busca recursos. Estou à disposição. O meu Deputado, eu peço e consigo, e os meus companheiros 

também pedem. Vocês tem que procurar o Deputado de vocês. Não é só vim criticar. Povo de 

Itapira prestem bem atenção, no dia 15 de novembro esses quatro vereadores não querem que a 

nossa cidade ande para frente, que a nossa cidade tenha um progresso, que a nossa cidade realmente 

aceite ajuda do nosso Deputado. Graças a Deus sim, nós temos um Deputado. Hoje à tarde fiquei 

sabendo infelizmente que o nosso colega Ézinho do Restaurante Nova Era teve um AVC, e Graças 

a Deus nós temos um tomógrafo, porque ele chegou foi atendido, fez uma tomografia. Infelizmente 

eu peço que vocês orem por ele, porque o caso dele infelizmente é grave, mas graças a Deus que 

nós temos um tomógrafo, e que ele foi prontamente logo atendido e ele esta sendo medicado e 

cuidado. Uma pessoa boa, uma pessoa que esta sempre junto com a gente, compartilhando as 

alegrias. Não dou uma parte, porque a senhora ainda não aprendeu o Regimento Interno da Casa. É 

engraçado, quase quatro anos. Presidente eu quero o aumento da minha fala, porque ela esta me 

atrapalhando. Ela ainda não conseguiu aprender. Olha, nós precisamos sim e a senhora sabe que 

como vereadores aqui, nós vamos ter um orçamento de 38 milhões, e mais do que nunca nós vamos 

precisar da ajuda do nosso Deputado. Nosso Deputado sim que trás recursos para a nossa cidade e 

para a nossa região. Quantas e quantas cidades gostariam de ter um Deputado, e aqui em Itapira nós 

temos. Esse realmente trabalha e trás recursos para a nossa cidade de Itapira. Então eu peço que 

vocês agora, nas suas casas façam uma reflexão. Ou você quer uma cidade que ande para frente 

com progresso, ou vocês querem que tudo isso pare. Esta em suas mãos. Eu peço que vocês reflitam 

e pensem em mais emprego, mais segurança sim, precisamos de mais segurança, pois, só essas 

lâmpadas de led já são mais segurança que nós conquistamos. Boa noite.” Não havendo nenhum 

Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 

encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do seguinte 

documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de 

outubro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. 

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

Expediente. 2º) Ofício Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas referentes ao mês de Setembro de 2020. Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 0011/2020.- Ata da Prestação de Contas apresentada em 

Audiência Pública realizada no dia 16 de outubro de 2020, às 12:00 horas, na Sala de Sessões 

Vereador Antonio Caio da Câmara Municipal pelo Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de 

Itapira - S.P., referente ao 2º Quadrimestre de 2020. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00101/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 

suplementar no valor de R$ 1.750.000,00 no SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00102/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Loteamento Popular 

que será implantando no Bairro da Ponte Nova. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos 



Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 144/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 081/2020. 

RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

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

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

Projeto de Lei nº 081/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Denomina Próprio Municipal 

de Glauco Antônio Lauri”, 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", 26 de outubro 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 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 

145/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 099/2020. RELATOR: Antonio Maragoni Neto. As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 099/2020, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Extingue o Centro de Educação Infantil "Dalila Batista Bianchi" 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", 26 de outubro 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 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 

146/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 100/2020. RELATOR: 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 Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 100/2020, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

416.000,00", 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", 26 de outubro 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 26 de outubro 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00202/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Cardoso, mais conhecido como Dú. 

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

"Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00203/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ivan Ogari de 

Oliveira, mais conhecido como Tatá. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00204/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Inês da Costa Orsini. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Pedro de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00206/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Rosana Aparecida Balbino. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2020.- Voto 



de pesar pelo falecimento Sra. Ilzidinha Aparecida Gabriotti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de 

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

00208/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Ferian. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de 

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

00209/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Clorinda Stevanatto Rossi. Autoria. Carlos 

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

Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00210/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ferla. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de 

outubro 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. Pela Ordem o vereador Mini Nicolai: “Acho 

que é difícil acontecer, mas pelas condições e como somos todos iguais aqui em poder de vereador, 

já chegaram aqui várias mensagens onde o meu vídeo não saiu o som. E eu gostaria dever qual 

atitude o senhor pode tomar, haja vista que eu ficaria desigual, onde o vereador colocou o vídeo 

dele com som e saiu, e o meu não saiu. Gostaria que fosse repetido o vídeo, ou pelo menos o som, 

sei que não se fala mais nada, para que a gente fique em condições de igualdade porque isso já 

aconteceu uma vez comigo, e hoje aconteceu de novo. Agora eu pedi a gentileza para o Osmar, ele 

falou com o Zauber e realmente o som não saiu e ficou mudo tudo aquilo que foi dito.” Pela Ordem 

o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Existiu uma situação comigo, que na verdade existia um 

impedimento, que era até esse vídeo que eu queria passar, e na verdade também não passei imagem, 

e eu só repliquei nos microfones dessa Casa. A conduta que foi tomada naquele momento comigo, 

simplesmente não teve muito que fazer. Ele não teve áudio para a população, não teve áudio 

inclusive na Casa. São problemas técnicos que acontecem, e que nós de uma forma geral temos que 

superar. Haverá mais sessões e nós temos a possibilidade de repassar o vídeo, inclusive eu e 

estabelecer novas discussões sobre o assunto.” Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos: 

Aproveitando o seu ensejo Maurício, mas o vereador Mino teve a ciência agora, no momento que 

aconteceu, e vossa excelência não passou para nós. Então o Mino esta tendo essa ciência agora, e 

esta pedindo para vossa excelência tomar uma decisão.” Pela Ordem o vereador Maurício Cassimiro 

de Lima: “Regimentalmente nós temos a divisão das questões estabelecidas no Regimento Interno. 

No Regimento Interno nós temos o Pequeno Expediente livre, que é o momento de nós estarmos 

trabalhando o que quisermos, e nós entramos no Expediente Sr. Presidente, por tanto é um assunto 

superado. É um assunto de Pequeno Expediente.” Pela Ordem o vereador Mini Nicolai: “Só para 

completar, ele falou duas vezes né Presidente? A atitude do Senhor para mim é soberana. O Senhor 

é Presidente dessa Casa, vereador Maurício foi Presidente também, assim como eu também fui. No 

momento em que eu me dirigi à palavra ao senhor, eu gostaria que o senhor tivesse tomado uma 

atitude, mas o vereador Maurício sempre responde antes. A sua atitude pra mim hoje como 

Presidente desta Casa, será respeitada, mas eu acho que o vereador Maurício não precisava ter 

respondido antes do Senhor. O Presidente da Casa é o Senhor sem sombras de dúvidas.” A seguir o 

Sr. Presidente faz u seguinte pronunciamento: “Essa presidência assegura ao senhor todo o direito, e 

o senhor tem razão, não pode acontecer. Passado o Pequeno Expediente essa presidência não vai 

voltar ao Pequeno Expediente para passar o vídeo, mas lhe asseguro na próxima sessão o tempo do 

vídeo para ser passado fora os cinco minutos. Hoje não voltamos ao Pequeno Expediente, e 

continuamos o Expediente.” Isto feito o Sr. Presidente solicita ao primeiro Secretário para que 

proceda a leitura das demais matérias do Expediente. 17º) Requerimento nº. 00177/2020.- Voto de 

Congratulação com a Dra. Luciana Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 10 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00178/2020.- Voto de 



Congratulação com a Sra. Neusa Marmo da Silveira Tenório, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00179/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Odete Maria Fracarolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 19 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 00223/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para dotar-

se de iluminação pública a estrada "Antônio Gonçalves Fontes". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 00224/2020.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para dotar-se de iluminação pública a estrada "Paulo Canivezzi", no bairro do 

Tanquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) 

Indicação nº. 00225/2020.- Sugere recapeamento asfáltico na Av. Braz Ayres, na Vila Bazani. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação 

nº. 00226/2020.- Sugere instalação de bancos e lixeiras na praça Victório Paschoal, no Jardim 

Itapema. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) 

Indicação nº. 00227/2020.- Sugere poda de árvores na rua 7 de Setembro, próximo ao numeral 373. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Indicação 

nº. 00228/2020.- Sugere a instalação de brinquedos infantis na praça Gregório Peretta (Lolo 

Peretta). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00229/2020.- Sugere execução de limpeza e roçagem na rua José Cintra Machado, 

atrás da delegacia municipal, no bairro da Santa Cruz. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 27 de outubro de 2020. a) Luan dos 

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

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 27º) Fundo Municipal de Aposentadoria e 

Pensões. Ofício nº. 00444/2020. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas no mês de setembro, informa ainda que as contribuições do 

servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de julho 

foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de agosto para a 

constituição do Fundo de Oscilação de Risco, informa também que consta pendência de pagamento 

da Contribuição Patronal da competência agosto/2020 do Fundo Capitalização perante esta FMAP. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - Gabinete 

Deputado Adalberto Freitas - PSL. Congratulação pelo transcurso de aniversário de 200 anos de 

Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Interlegis - Márcio Coimbra. Congratulação pelo 

transcurso de aniversário de 200 anos de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Ofício SG-DAO 

nº 263/2020. Resposta ao Requerimento nº 163/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto 

Sartori. Informa de acordo com o Comandante da Guarda Civil Municipal, é realizado o 

patrulhamento preventivo por todo bairro, dinamizando o atendimento das ocorrências e 

posteriormente a viatura retorna ao estacionamento do posto fixo. Informa ainda que o objetivo da 

corporação é atender de forma itinerante toda a coletividade. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

31º) Ofício SG-DAO nº 265/2020. Resposta ao Requerimento nº 115/2020, de autoria do 

vereador Fábio Galvão dos Santos. Informa que foi respondido pela Secretaria Municipal de 



Promoção Social, através do OFício nº 466/2020 e protocolado na Casa em 18/10/2020. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro 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 nº 

0081/2020.- Denomina Próprio Municipal de Glauco Antônio Lauri. Autoria: Prefeito Municipal. 

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

votação o Projeto de Lei nº 81/2020. 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 81/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 27 de outubro 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0099/2020.- Extingue o Centro de Educação Infantil "Dalila Batista Bianchi" e dá outras 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 99/2020. Aprovado por 

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

Caio", em 27 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 00100/2020.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 416.000,00 Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 100/2020. Aprovado 

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

Caio", em 27 de outubro 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. 


