
 

ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de novembro de 2020. Presidente: LUAN DOS 

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

ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE 

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

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

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

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a vereadora 

PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra a vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho 

mais uma vez lembrar que no ano de 2017 protocolei no gabinete em São Paulo do Deputado 

Barros Munhoz, um pedido para a construção de uma ponte nova, moderna e com segurança para o 

bairro da Ponte Nova. Fiz esse pedido também em 2018, 2019 e também no começo de 2020 para o 

Prefeito Paganini, e ambos não atenderam a esse pedido. Continuo vendo os moradores tendo que 

fazer uma super viagem para vir trabalhar, ir ao médico, pronto socorro, supermercado, escolas e 

outros. Fiz também como indicação, e foi aprovada aqui nesta Casa uma entrada tipo túnel com 

maior segurança em Eleutério e Barão. O motivo do pedido foi à causa de vários acidentes com 

vítimas fatais e até agora nada. Foi pedido por mim também um cemitério para o Barão, já que lá 

temos um velório e isso traria mais segurança para transladar os corpos de seus entes queridos já 

que não precisaria pegar pista. E esse cemitério além de atender o Barão, atenderia também 

Eleutério e toda a zona rural pertencente àquela região, mas até agora nada, nada, nada. Fiz também 

as mesmas datas por muitas e muitas pessoas também pedindo, que a vicinal Itapira-Mogi-Guaçu 

fosse recapeada por estar muito mal conservada. Que façam acostamento e com toda a segurança 

que os usuários precisam, pois, muitas vidas foram interrompidas naquela rodovia, e ali agora só 

ficou a promessa do deputado Barros Munhoz. Vejo que são feitas muitas e muitas promessas para 

tentar iludir e ludibriar o nosso povo. O CAAMI, por exemplo, quantos Cães e Gatos abandonados 

vítimas de maus-tratos já estão sendo abrigados lá? E o castramóvel então, quantas castrações já 

foram realizadas? O deputado Barros Munhoz destruiu a fonte da nossa praça, sem ao menos 

perguntar ao povo se estavam de acordo ou não. Sabemos que existe uma lei que proíbe a 

demolição de patrimônios públicos, mas esse deputado transgrede a Lei, e o pior de tudo isso é que 

esta sendo construída com o dinheiro do povo, do nosso povo, do nosso bolso e a passos de 

tartaruga como a ponte da Ponte Nova. Enquanto isso vejo empresas indo embora da nossa cidade 

por falta de incentivos. Vejo também, professores em tempos de pandemia sem ferramentas, 

internet usando os seus materiais pessoais, e na grande maioria das vezes expondo o interior da sua 

casa e da sua família. E nem prefeito, nem deputado e tão pouco a secretária Beth Brianti se comove 

com isso. Vejo ainda uma saúde precária, para não falar doente. Pessoas esperando meses a fio por 

uma consulta com vascular, neurologista, nefrologista, endócrino, fônon, psiquiatra e outros. E a 

espera de meses para a realização de exames que na grande maioria das vezes feito em outras 

cidades, saindo daqui na madrugada e voltando só à noitinha. E prefeito, deputado e mais seis 

vereadores Tiago Fontolan, Maurício, Marisol, Toninho Marangoni, Luan e Carlinhos aprovam os 

milhões para impressionar o povo com obras e mais obras, com o dinheiro que pensam estar caindo 

do céu. Digo mais uma vez, isso tudo é para enganar, ludibriar, impressionar o povo e chamar a 

atenção, porque esse ano é ano eleitoral. E lembrando que pedi aqui prestação de contas do covid-

19 e esses seis vereadores que mencionei...” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Não tem como não registrar aqui hoje o contato 

com a população do bairro Assad Alcici, mais precisamente nessa semana que passou. Muito foi 

falado para mim, referente à obra que esta sendo feita lá. As pessoas que me procuraram até falaram 

da grande obra monstruosa que esta sendo feita lá neste ano de eleição, mas lembrando que é com 

base em empréstimos fazer um parque linear agora, sendo que eles ficaram esquecidos por toda a 



gestão. Além da sujeira também vinham os bichos peçonhentos. Em conversa com um morador de 

lá, o rapaz só faltou falar palavras de baixo calão referente a nossa gestão. E incluo todos nós 

vereadores. Ele disse que o prefeito não fez nada para eles, e nós também não fizemos nada para 

que algo acontecesse. E eu disse: – Que por mais que a gente pede, por mais que façamos 

indicações, o morador não sabe que quem teria que executar seria o prefeito. Pedidos aqui são feitos 

sim, só que foram lembrados no ano de eleição. Aí eu disse pra provar isso na urna, porque eles 

mais do que ninguém estão vendo como as coisas estão. E esse morador também mencionou sobre o 

mal cheiro no bairro. E se vocês estão esquecidos aqui, é sim pelo seu prefeito, principalmente pelo 

atual que já vem há oito anos na gestão, e não por nós, pois, estamos sim, fazendo indicações aqui, 

só que infelizmente não estão sendo cumpridas. E ainda ele foi fundo e indagado: – E a saúde 

Doutor? O Senhor mesmo fala de remédios aqui. Pois bem, pedido de farmácia foi até feito por 

mim para ser aberta até 24 horas, mas nem resposta obtive. Eu quero deixar claro para você cidadão 

itapirense, que os pedidos estão sendo feitos, as cobranças também, só que infelizmente quem irá 

fazer será o Executivo. A gente pede para fazer, mas não depende só de nós. Também gostaria de 

falar a respeito do discurso do Dr. Maurício na semana passada quando ele falou: – O que o Senhor 

fez pela Segurança Pública? Cara, nós estamos pedindo aqui direto, só se eu pegar um impeachment 

do prefeito para fazer. O pedido foi! Vocês mesmo falaram que iam vim os investigadores, os 

escrivães, mas nem o concurso da Guarda Municipal fizeram. E a Marisol falou que esta em época 

de pandemia. Nós sabemos que estamos na pandemia, mas são oito anos praticamente. Cadê o 

concurso? A pandemia começou em março. Não é assim não, vem aqui e fala que a gente não fez. 

Nós estamos cobrando, estamos pedindo e se um dia eu estiver no Executivo pode ter certeza que eu 

vou procurar fazer sim, mais ainda. Era isso que eu tinha pra falar. Obrigado Presidente.” A seguir o 

Sr. Presidente Luan dos Santos Rostirolla, faz o seguinte pronunciamento: “Lembrando que no 

Pequeno Expediente da ultima sessão essa presidência tinha informado que o vereador Mino ia ter 

um tempo excedente com relação ao vídeo mostrado na ultima sessão, porém no mesmo dia 

resolveram o problema técnico do vídeo que constam em nossos canais oficiais tanto no Youtube, 

quanto Site Oficial da Câmara Municipal, consta na íntegra com áudio e imagem perfeitamente 

funcionando Vereador. Então o Senhor tem o seu tempo regimental de cinco minutos para o 

Pequeno Expediente.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a 

todos. Eu agradeço Presidente, e até gostaria de pedir para o Zalber abrir mão desse vídeo que já foi 

editado e colocado, e que ele pudesse passar o outro que eu trouxe para hoje. Faz favor Zalber. 

“Atenção GMs ouçam esse áudio. – Olha pessoal, a gente tem que falar a verdade, não tem que ter 

medo de falar a verdade. A nossa guarda virou um antro. Antro inclusive de bandidagem.” Eu falo 

nesses quatro minutos e não quero perder um segundinho. Esse vídeo é onde o deputado detona a 

guarda, e chama a guarda de um antro de bandidos. Aí ele veio agora essa semana completamente 

perdido, e fez um outro vídeo dizendo que não foi isso que ele quis dizer, e que realmente a guarda 

tinha esse problema, mas que ele sabe que a guarda é isso, que ele ajudou, que ele trouxe o fulano, 

beltrano e o ciclano. No vídeo da semana passada que teve o problema aqui, ele foi o líder no meio 

de uma pandemia onde ele aprovou o aumento de remédios e alimentação, e no término desse vídeo 

que acabei de colocar para vocês ele disse: – Olha, mas eu não sou candidato a nada. Então 

população de Itapira, ouçam bem. Ele não é candidato a nada. Há 45 anos ele toma conta de Itapira, 

e ele colocou um candidato a vereador no grupo dele que há dias atrás detonou a classe dos 

professores, depois humilhou a classe dos caminhoneiros. O candidato chegou a brigar e desceu a 

lenha com outro cara caminhoneiro que respondeu, e brigaram dentro do supermercado e foram 

para delegacia. Agora com palavras que ele teve com companheiro de partido, esse cara foi para a 

delegacia também. Nós estamos aqui, há dez dias de uma eleição, e vocês viram que eu aqui em 

oito anos não citei o nome do Paganini e não vou falar nos últimos dez dias, porque realmente uma 

administração que as duas ultimas tiraram os dois vice-prefeito no primeiro dia do mandato para 

que não houvesse nenhum tipo de reação de um cara que pudesse ter palavra, que foi o caso do 

Dado e do Firmino que são duas pessoas esclarecidas que foram humilhados depois que aceitaram 

ser vice, e o deputado enterrou os dois vivos no primeiro dia de mandato. Então vejam bem, o povo 

de Itapira vai escolher aquilo que quer. Vejam bem vocês as minhas palavras, pois, só temos a 



sessão para falar. O deputado aumenta impostos no meio da pandemia, recebeu um mundo de 

dinheiro da prefeitura de Itapira para fazer o que esta fazendo. O Fabinho falou bem. Teve a 

pandemia para não fazer o concurso da Guarda Municipal, mas e os outros sete, nove anos que 

teve? Porque não fizeram nada? Então temos em Itapira um deputado que detona e fala o que quer, 

humilha a Guarda Municipal, os companheiros dele humilham os professores, humilham os 

caminhoneiros, falam e fazem o que querem, mas se é isso povo de Itapira que vocês querem para 

mais oito anos, votem mesmo no candidato do Barros Munhoz. É o nosso fim um deputado com 76 

anos de idade dizer que não quer nada com Itapira. É fim de linha! Ele não pode perder essa eleição. 

Se ele perder ele não vai ser eleito deputado, e se ele não for deputado ele perde o poder e daqui há 

quatro, cinco, seis anos ele vai estar com oitenta e tantos anos de idade. Eu acho que é fim de linha. 

Então não podemos arriscar população itapirense, a colocarmos ele lá, que com certeza o Elias 

Orsini esteve aqui nesta Casa, mas com certeza também vai ser colocado para fora no primeiro dia 

de mandato. Agora virou praxe. O Paganini não teve condições de tirar apenas um dia de licença, 

nem nos piores dias da sua vida em caso de doença que não vou citar porque isso não é digno de 

falar aqui, e digo com muito respeito. Eu quero deixar um pedido à população itapirense: – Vejam 

bem em quem vão votar. Se quiserem que continue como esta, vote como esta, põe um deputado 

para liderar mais uma vez o povo de Itapira, e em quatro anos estaremos enterrados vivos, todos de 

mãos dadas. Um abraço e obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra a vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, já que colocaram um vídeo de ultima hora 

eu também vou colocar um áudio aqui para que todos vocês possam ouvir. “Minhas amigas e meus 

amigos de Itapira. Até parece que eu sou candidato para alguma coisa em Itapira. Dr. Newton é o 

nosso candidato e se Deus quiser vai ser o nosso prefeito, e não tem nada a ver com o que eu falei 

ou não falei a respeito da Guarda Municipal de Itapira. Eu fundei a guarda e criei as duas Guardas 

Municipais também. Criei uma e foi muito bem, até que não podia ser amada começaram a chamar 

de “geleia”. Melhor extinguir, sem arma, para enfrentar bandido não precisa ter guarda. Passado um 

tempo eu consegui autorização para a guarda andar armada e por tanto autoridade para enfrentar 

bandido. E consegui junto à comunidade itapirense recursos para montar uma guarda super bem 

dotada de veículos, armamento e de treinamento. Quem veio treina-los inclusive é o meu particular 

amigo Major Olímpio, que hoje é Senador por São Paulo e o Coronel Ubiratan também que ficou 

muito famoso. Ele chegava aqui à bandidagem já corria dele, mas enfim. Essa guarda que aí esta eu 

tenho por ela o melhor carinho, foi eu que a criei. Eu sou o pai da criança. Agora, esses momentos 

que ela não andou bem, ela descambou e o povo de Itapira sabe que eu não tenho medo, eu falo a 

verdade e doa a quem doer. E houve o momento em que a verdade precisava ser dita. Teve seis 

guardas demitidos, demitidos! E nenhum deles teve a demissão revisada pela justiça, todos exceto 

um que ainda não teve a sua decisão a respeito dele confirmada. Mas cinco já tiveram as decisões 

judiciais de primeira instancia confirmada. Vou repetir que só o que eu falei era verdade, graças a 

Deus com muito orgulho digo isso, com muita alegria que a nossa Guarda Municipal é exemplo 

para São Paulo e para o Brasil. Hoje a Guarda Municipal de Itapira merece o nosso respeito, nosso 

elogio e o nosso agradecimento. Agora se vocês quiserem saber onde estão trabalhando três, dois, 

seis que foram demitidos, procurem saber. Garanto que não vai ser nenhum exemplo nem na Santa 

Casa, nem no Hospital Municipal, nem em alguma creche, vocês procurem saber, vocês vão saber 

onde eles trabalham e com quem. Eu fiz a Guarda Municipal de Itapira!” Bom, contra fatos não há 

argumentos. Falar a verdade ele falou a verdade. O deputado Barros Munhoz fala e quem conhece 

sabe que ele fala a verdade doa a quem doer. Graças a Deus temos um deputado. E referente a 

colega desinformada, ela não leu. Saiu no jornal dia onze de outubro uma matéria “Castramóvel 

abre período de cadastramento e tem mais de oitocentos pré-cadastros”. A pessoa precisa ler, se 

informar, se inteirar do assunto para não falar besteira. O CAAMI esta lá também. Gente, tem um 

vereador, o vereador Mino que até duvidou, e esta lá ao lado do almoxarifado. Esta quase 

terminando Graças a Deus. E quem trouxe a verba e a emenda? O deputado Barros Munhoz ao meu 

pedido 430 mil reais. Então antes de falar besteiras, asneiras, aliás ler o que as outras pessoas 

escrevem sem ter noção nenhuma, papagaio fala e não sabe nem o que esta falando. Tem que se 

informar antes. Povo de Itapira, prestem muito bem atenção, o destino da nossa cidade, da nossa 



querida Itapira esta nas suas mãos. Esta nas tuas mãos! Pensem, reflitam. Vamos querer uma Itapira 

progressista que é pra frente. Vamos lá! Vamos querer uma Itapira parada, é só você pensar e você 

vai definir. 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 37ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro 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) Decreto Executivo nº 241. Abre 

crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 532.896,65 para os fins que especifica. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Decreto Executivo nº 247. Autoriza a alteração orçamentária no 

valor de R$ 141.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00103/2020.- 

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

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00104/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o “Anexo de 

Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e 

Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00105/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os Anexos I, II, 

III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 147/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 101/2020. RELATOR: Antonio Marangoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

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

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

ao Projeto de Lei nº 101/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de 

crédito suplementar no valor de R$ 1.750.000,00 no SAAE.", acordaram por exarar parecer 

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

tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 28 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 03 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 148/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

102/2020. RELATOR: Tiago Fontolan Batista. 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 102/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Denomina Loteamento 

Popular que será implantando no Bairro da Ponte Nova.", acordaram por exarar parecer favorável, 

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

Quanto ao mérito, pois, deixam ao colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 28 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 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel 

Leone Donatti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Creusa Calori 

Mantuan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilze Aparecida 

Zaniboni. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida dos 

Santos Valério. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00215/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Sebastião Jader Sarkis Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00216/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Augusto Duzo, mais conhecido como Paulão do Almoxarifado. 

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

"Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00217/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina 

Barbosa de Lima. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00218/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Rosa Baston Olo. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00219/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Moisés Moura Martins. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00220/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Flora Felix do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. João Ricarte Rios, mais conhecido como Rico. Autoria. Carlos 

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

Caio", 03 de novembro 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. 20º) Requerimento nº. 

00180/2020.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, cópia do processo licitatório para aquisição de 

grama utilizada na construção e revitalização de praças no município. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de 

novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00181/2020.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros Munhoz, para que façam 

gestão junto ao Governador João Dória, para construção de trevo de acesso aos bairros de Barão 

Ataliba Nogueira e Eleutério na SP-352. Autoria. Beth Manoel. A seguir pela ordem o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: Á ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00182/2020.- Voto de Congratulação com os 

proprietários do Truck Splash Dog, truck especializado em banho e tosa animal recentemente 

inaugurado no município, pelo espírito empreendedor. Autoria. Professora Marisol. A seguir pela 

ordem a vereadora Professora Marisol, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: Á 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação nº. 00230/2020.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de Sra. Doraci Bezerra da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação nº. 00231/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

revitalização da praça localizada entre as ruas Vitorio Pascoal, Emilio Poletini e João Altafini, no 

Jardim Camboriú. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00232/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de uma praça, dotada 

de playground e academia ao ar livre, na esquina entre as ruas Almeida Junior e José Rosário, no 

bairro do Cubatão. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

26º) Indicação nº. 00233/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a substituição de seis lâmpadas de “led” na 

rua Agostinho Avancini, no Cubatão. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 00234/2020.- Sugere sinalização de entrada e saída de 

veículos defronte o Fórum Municipal. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00235/2020.- Sugere a substituição de lâmpadas 

na Praça David Moro, na Vila Ilze. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 29º) Indicação nº. 00236/2020.- Sugere estudos para implantação de 

iluminação pública no Condomínio Recreio Cima, no bairro do Tanquinho. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o 

Sr. Presidente suspende a Sessão por 5 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

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

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

nº 00101/2020.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.750.000,00 no SAAE. 

Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer Vistas da 

Matéria. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento de Vistas do vereador que é 

rejeitado menos 04 (quatro) votos da vereadora Beth Manoel e dos vereadores César Augusto de 

Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. Isto feito e nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado menos 04 (quatro) 

votos da vereadora Beth Manoel e dos vereadores César Augusto de Silva, Fábio Galvão dos Santos 

e Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 00102/2020.- Denomina Loteamento Popular que será implantando 

no Bairro da Ponte Nova. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 102/2020. 

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 102/2020. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O 

PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 03 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00181/2020.- Oficiar o 

Sr. Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros Munhoz, para que façam gestão junto ao 

Governador João Dória, para construção de trevo de acesso aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e 

Eleutério na SP-352. Autoria: Beth Manoel. Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Há algum tempo eu venho falando nesta Casa, que 

nós temos que fazer um trabalho de ordem política, e por muitas vezes eu vejo a oposição de uma 

forma contundente tecer grandes falta de elogios, ou melhor, grandes críticas ao Deputado Barros 

Munhoz. Hoje mesmo ouvi na leitura da vereadora Beth, a mesma tecendo críticas ao deputado 

Barros Munhoz, e eu reparo em um determinado trecho desse requerimento pela autoria da Beth, 



falando o seguinte: “Tendo em vista o estreito relacionamento do deputado Barros Munhoz com o 

atual Governo do Estado de São Paulo João Dória.” Impressionante! Eu fiz um levantamento rápido 

aqui, e o partido que a vereadora Beth faz parte, teve a segunda maior votação para Deputado 

Estadual em Itapira, a senhora Janaína Paschoal com doze por cento da votação de 4.159 votos. 

Ganhou até do André Siqueira que foi muito bem votado, diga-se de passagem. E nós tivemos treze 

deputados do PSL com votos na nossa cidade. Será que a senhora não tem outro Deputado para 

pedir? Não é possível, crítica, crítica, crítica o deputado Barros Munhoz e corre para baixo da saia 

do Munhoz. Eu não consigo entender de verdade. Eu subi para falar porque não posso me 

conformar. Já vi várias vezes isso acontecer, tinha que ter vergonha, não é possível. Janaína com 

4.159 votos, quantos reais a Janaína trouxe para Itapira, para algum dos vereadores do PSL? Cri, 

Cri, Cri, Cri... É isso aí Esse é o grande problema vereadora Beth. Fica fácil assim, vem crítica e 

pede. Eu pedi, eu pedi, pedi para o Totonho! Olha que beleza, crítica, crítica, crítica, crítica e vai lá 

e pede para o Totonho. Estou dentro do assunto, esta pedindo aqui para o deputado Barros Munhoz. 

O requerimento esta oficiando o deputado Barros Munhoz, eu estou dentro da ementa. Se eu 

estivesse falando para outra pessoa tudo bem, mas a ementa dela é para o Barros Munhoz e João 

Dória. Então vamos falar para o João Dória. Faz críticas, mas não tem força. Tem que pedir para o 

Totonho, pede benção para o deputado, é impressionante! Eu se fosse oposição, eu teria brio, eu iria 

buscar recursos. Nem que seja a ultima coisa que eu fizesse. Ou então adotaria outra postura, e 

também seria interessante e inteligente como alguns já não fizeram. Eu falaria que sou vereador, e 

que não vou criticar o deputado Barros Munhoz porque ele trás e ele faz, e por isso eu peço pra ele. 

Muito bom! Já vi a vossa excelência Faustinho, falar sobre o deputado, que ele faz, que ele trás. 

Agora da vereadora Beth Manoel que faz esse requerimento até pomposo para o deputado Barros 

Munhoz, carinhoso e depois corre criticar, e depois corre para as asas do Papito. É impressionante! 

Beth fica o meu recado. Elogia, fala que o homem faz aí peça pra ele, aí seria interessante uma boa 

postura. Agora vossa excelência sobe e desconstrói crítica e depois volta a pedir. Já pensou em 

pedir para a Janaína? Cairia bem um ofício para ela. Olha, a excelentíssima Deputada Estadual 

Janaína Paschoal, que obteve doze por cento da votação com 4.159 votos na cidade de Itapira, 

venho por meio desta eu Vereadora Beth Manoel, solicitar verbas ou pelo menos fazer gestão junto 

ao Governador João Dória. Acho que esse seria um bom caminho.” A seguir faz uso da palavra a 

vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos novamente. Vou me conter nas minhas palavras, 

porque o senhor sai muito do contexto. Quem vai por debaixo da saia do Munhoz é o senhor que 

tem o rabo preso com ele, porque não foi pra mim que ele ajeitou serviço dentro do hospital. Esse 

momento é meu...” Momento em que o Sr. Presidente solicita a vereadora para que se atenha a 

matéria. Continua com a palavra a vereadora Beth Manoel: “Quando eu ganhei as eleições em 

2016, eu estou vereadora de quem votou e de quem não votou em mim, tanto o deputado, que é 

deputado de toda Itapira de quem votou e quem não votou. Agora porque eu faço pedido e não 

estou na bancada junto de vocês que são encoleirados por ele, direcionados e conduzidos por ele, eu 

não posso fazer pedidos a ele? Eu sou a voz do povo, e vou pedir pra Janaína sim, porque não? Qual 

o problema? Só que quem fez o pedido desde 2017, 2018, 2019 e 2020 não atende porque sou eu 

Beth Manoel! Ele tá deixando de atender o povo de Barão Ataliba Nogueira. Cadê o que você 

trouxe? Porque você só tem garganta. Quem disse que o vereador é obrigado a trazer verbas, 

emendas e obrigar deputado a atender? Tiago, você fica no seu lugar porque o momento é meu, e 

você antes de ter assumido a sua vereança, o senhor foi assumir a secretaria. O senhor não tem 

palavra.” o Sr. Presidente diz novamente a vereadora: “Vereadora Beth, vou ter que interromper a 

sua palavra novamente. A senhora esta com o seu tempo, tem que se atentar a matéria Vereadora.” 

Continua com a palavra a vereadora Beth Manoel: “Olha Vereador Maurício e para quem 

interessar. Deputado Barros Munhoz, ele fez bastante, mas hoje ele tem muita garganta e todas as 

vezes que eu peço provas do dinheiro que caiu o qual vocês falam não existe. Eu quero as provas. É 

fácil falar que trouxe verbas, mas cadê as verbas? Eu ando pelas ruas sim, e lembro-me de cada obra 

que vejo, dos empréstimos milionários que você ajudou a aprovar aqui nesta Casa de Leis. E não 

venha falar que sou contra as melhorias, eu sou a favor. Sou contra sim os empréstimos gigantescos 

que vocês seis ajudaram a aprovarem aqui nesta Casa de Leis. E ele tem por obrigação sim, já que 



anda de braços dados com o Dória ajudando a aprovar impostos de medicamentos, alimentação, tem 

mais que obrigação Vereador Maurício de atender a esse meu pedido, porque sou porta voz do povo 

de Barão, Eleutério Ponte Nova e toda Itapira. Obrigada a todos.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador MINO NICOLAI: “Boa noite mais uma vez a todos. Dr. Maurício eu preciso agradecer 

ao Senhor agora, estamos terminando os quatro anos de mandato e achei que o Senhor nunca ia 

rolar essa bola pra mim. Mas hoje o Senhor rolou, eu chutei e deu no ângulo. Pedi o que para o 

Deputado Barros Munhoz? O Senhor falou que meu irmão nunca pediu nada para ele. Graças a 

Deus! Porque a Beth faz um pedido aqui, e vira motivo de deboche, e principalmente da senhora 

vereadora Marisol. Isso é feio! A senhora deu risada o tempo todo, enfim, a gente vai fugir do 

assunto. Pedir, eu não vejo os outros vereadores fazerem isso, só a senhora. Eu graças a Deus nunca 

fiz Dr. Maurício, sabe por quê? Para não levar esse chute. Porque o Totonho não vai trazer nada. Se 

colocar no papel tudo o que o senhor fala que ele trás, não veio um centavo pra cá. Veio 

empréstimo. O senhor falou o que o meu irmão faria se tivesse em uma pandemia. Depois de 

receber dezoito milhões, dez milhões, fazer tudo aí a fundo pedido para fazer. Olha, eu tenho 

certeza que o meu irmão daria uma lição de administração pública. Não tem problema, tá morrendo 

sim, uh se tá morrendo! É opinião do Senhor, posso ter a minha? Aliás nós estamos apartando e 

nem poderia, mas enfim sempre respeitei. Eu nunca fiz pedido para o deputado Barros Munhoz, 

falei para a Beth não fazer.” Como houve comentários durante o pronunciamento do vereador Mino 

Nicolai o Sr. Presidente se pronuncia: “O que é isso Vereadores que esta acontecendo nesta 

Câmara? A palavra esta com o Vereador Mino Nicolai, e espero que ninguém o interrompa mais.” 

Continua com a palavra o vereador Mino Nicolai: “Obrigado Presidente! Aí eu falei para não 

fazer que iria ser motivo de falação disso ou daquilo. Como é que pode uma deputada com 3.500 

votos do partido dele, onde ela foi humilhada, passada para trás, ela foi de toda a forma em todos os 

sentidos como mulher, vereadora, política, itapirense humilhada pelo deputado que ele quis mais 

uma vez traçar os seus caminhos da forma que ele queria com a batuta na mão, fazer o que foi. 

Então hoje Vereador Maurício, é de grande aceitação o Senhor ter dito isso. Eu em dezesseis anos 

de política nunca fiz um pedido para o Barros Munhoz. E quero que o povo de Itapira saiba e ouça 

isso. Porque se eu pedisse ele nunca me atenderia. Como o meu irmão uma ou duas vezes, pensou 

em encaminhar alguma coisa, e ele deu a volta e nunca que ele atenderia o inimigo. Como é que ele 

vai atender o inimigo? Nada, nada, nada! Quando pedia eram convênios com a Caixa Econômica, 

coisa do Estado, coisas que conciliavam por pedidos antigos que já existiu na prefeitura que teve 

que ser feito. E não vou entrar nesse detalhe. Nós estamos falando de pedidos ao Senhor Barros 

Munhoz. Então Doutor, é o que eu falo para o Senhor, que a gente lava alma em um dia de hoje já 

próximo da eleição. Não fiz, não vou fazer porque nunca vou ser atendido. E tenho certeza que é 

por muito pouco tempo que eu não vou poder fazer. Porque tudo tem um fim. Ele não é eterno 

como Deputado. E ser for eleito de novo, que Deus o abençoe, que ele ajude o povo e não ir lá e 

aumentar o remédio no meio de uma pandemia. É esse o deputado que o senhor defende doutor. Me 

perdoa! Eu não quero nunca mais misturar minhas coisas com o senhor. O respeito por todos vocês 

aqui é muito grande, mas quando a gente tenta defender alguém doutor, a gente tem que saber até 

onde pode ir. Ou a gente se queima. Não podemos ir ao inferno por causa de uma pessoa. Eu quero 

deixar bem claro, que a Beth fez um pedido, e tomara que seja atendido, e não vai ser nada mais que 

obrigação. Eu não fiz pedido, e os poucos que nós encaminhamos com certeza serão comtemplados 

porque tem mais dois anos pela frente para o pessoal do PSL comtemplar os nossos pedidos. Agora 

um deputado que esta lá há quarenta anos, expulsando os adversários dele de Itapira, cercando para 

que tudo aconteça com ele. E porque ele esta com o Dória agora? Porque levou um pé no traseiro. O 

candidato dele Márcio França não vai ser candidato a nada. Ele deu o pulo errado. Então não peço e 

nunca vou pedir. Obrigado e obrigado por tudo Dr. Maurício. Um abraço.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite novamente a todos. Todo 

mundo aqui se esqueceu de comentar o belo pedido que a senhora fez Vereadora Beth Manoel. Na 

minha singela opinião todos fugiram muito bem do contexto, mas a senhora lembrou-se dos bairros 

Barão Ataliba Nogueira e de Eleutério na SP-352 que tiveram muitas mortes. Eu gostaria de 

comentar o pedido que a senhora fez ao deputado. Sim, fez bem. Ele foi eleito! Eu respeito porque 



ele é um deputado, tem acesso a verbas, e é nada mais que obrigação dele atender a um pedido do 

povo que a senhora fez. A senhora sim hoje mostrou aqui, nesse debate entres os vereadores, o que 

é ser uma vereadora e não ficar defendendo aqui, e sim olhar para o povo. É isso que me indigna! 

Não pode mais agora pedir para o Deputado? É a mesma coisa quando o pessoal vem aqui e fala 

dos empréstimos. Se tem o dinheiro, se veio mesmo não sendo aprovado por nós, o dinheiro esta lá 

para ser usado para o povo. Temos que fazer pedido, e nós temos essa função. Agora vim aqui e 

fazer um briga de ego! Tomara que o Deputado Barros Munhoz ouça à senhora. Ele tem que fazer 

isso aí porque o povo de lá precisa. Eu já tive amigo meu que morreu lá de motocicleta. E ninguém 

ainda olhou. Parabéns Beth. Hoje quando falaram da oposição, lembrei muito bem da fala do Dr. 

Maurício. O senhor não foi oposição ainda. O dia que o senhor for, essa fala do senhor estará 

gravada. Por enquanto não fiz pedido ainda, mas se necessário farei. Se algum eleitor pedir, seja ele 

ou não o meu eleitor, irei pedir. Inclusive já tive várias pessoas pedindo que não são meus eleitores. 

Já fiz para outros deputados. Mas não fui atendido. O meu ônus como vereador tento fazer, como a 

senhora fez hoje. Parabéns pelo seu pedido.” Aparte vereador Beth Manoel: “Eu gostaria de falar 

um pouco mais, mas eu fui interrompida no meu tempo. Gostaria de falar que quando eu ganhei as 

eleições em 2016, eu estive em uma sala com mais seis ou sete vereadores. Eu estive junto com 

projetos de vereadores e projetos de homens lá...” Momento em que o Sr. Presidente se pronuncia: 

“Vou ter que interromper novamente, porque a senhora fugiu do contexto. A palavra do senhor esta 

encerrada.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite 

novamente a todos. Bom, acho que depois dessas falas ficou bem claro que a oposição não sabe o 

que diz. Uns pensam que tem que pedir para o deputado, outros devolvem recursos que já foram 

conquistados. Realmente eles estão perdidos no contexto. Um aceita, e o outro que é o vereador 

Mino, fala que nunca vai pedir. Meu Deus do céu, nunca vai pedir! Eu estou com a palavra agora. O 

senhor sabe o Regimento. Quando a vereadora Beth da uns furos aqui, é porque ela não sabe, mas o 

senhor já foi presidente o senhor sabe. Um pede, e outro que fala claramente que jamais vai pedir. 

Está pensando no povo então? Eu vereadora tenho que pedir sim, mas também os deputados que a 

gente apoia, vocês tem que pedir para aqueles que vocês apoiam. Ou vocês dizem que apoiaram o 

deputado Barros Munhoz? Agora fica a pergunta. Quantos votos a deputada Janaína teve aqui? Ela 

foi muito bem votada, tem que pedir para ela. Tudo indica que vocês votaram para ela. Ou vocês 

votaram para o deputado?” Aparte vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Dentro do 

Requerimento Sr. Presidente, que pede ao Ilustríssimo Deputado Barros Munhoz, realmente é um 

pleito muito importante para o nosso município. E dentro dessa dividida que nós temos entre pedir 

ou não pedir, falar ou não falar, mostra que nossa classe politica esta dividida. Nós deveríamos 

concentrar com o povo. A fala do vereador Mino me assusta e mostra que os interesses pessoais 

estão acima da população. Eu enalteço o vereador Faustinho que vem em uma nova pegada política, 

onde a população é o que realmente interessa. Pela vereadora Beth eu não sei exatamente o que é, 

não consegui entender até agora.” Continua com a palavra a vereadora Professora Marisol: 

“Bom, eu acho que ficou bem claro. Não, não dou. Você viu como à senhora não entende do 

Regimento? Não entende do Regimento, eu estou com a palavra. Eu como vereadora, vou pedir 

sempre para o deputado Barros Munhoz. Porque eu votei nele, e ele consegue trazer muitos 

recursos. O pior cego é aquele que não quer ver. Olha a nossa cidade como esta linda! Se 

dependesse de quatro vereadores não estaria desse jeito. Graças a Deus que temos a maioria aqui 

consciente. E nós vamos pedir muito mesmo Deputado Barros Munhoz. Pedir muitas emendas, 

muitos recursos sim para a nossa querida cidade de Itapira. Boa noite!” DESPACHO: Á ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00182/2020.- Voto de 

Congratulação com os proprietários do Truck Splash Dog, truck especializado em banho e tosa 

animal recentemente inaugurado no município, pelo espírito empreendedor. Autoria: Professora 

Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol, solicita vistas da matéria. DESPACHO: 

VISTAS À VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", 03 de 

novembro 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. 


