ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de agosto 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 Sr. BETH
MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho usar este espaço para indicar ao Senhor Prefeito
Paganini, para que envie um Projeto de Lei a esta Casa, ou para que faça um Decreto adequando a
Lei nº 5.549/ 2016, para que os estudantes que estão matriculados no Cursinho Pré-vestibular,
Programa Educacional desenvolvido pela Administração Municipal, com a parceria do Colégio
Objetivo, possam estudar pelo sistema online, já que o referido colégio tem todas as condições para
tanto, e assim não prejudicar o ano escolar dos pré-vestibulandos, uma vez que por causa da
pandemia foram suspensas as aulas presenciais. Nesse momento, aparece um funcionário público,
destemperado, que procura semear o ódio, tentando colocar a população contra uma Classe inteira
de profissionais, que são nossos exemplos, e que através de seus esforços, estão a todo custo e sem
respaldo nenhum da Administração Municipal, para ensinar seus alunos, para que as crianças
tenham um futuro melhor. Vou deixar uma dica a todos os vereadores, e também ao prefeito, para
que seja feita uma Parceria Público-Privada (PPP) com empresas de telefonia ou internet, pois
nossos mestres estão pagando para dar aula. Antes de esse cidadão falar besteiras, deveria ter
ouvido os professores primeiro. E mais, sugiro ao Senhor Prefeito, como fez na Casa de
Acolhimento aos Moradores de Rua, que vá até a casa de alguns professores, e veja como está o
trabalho de cada um. Agora aqui, eu quero questionar a vereadora Marisol, que até hoje, desde
março, esses alunos estão parados, e a senhora como representante da Educação, como se diz, está
mais preocupada com “Espaços Pet”, do que com a educação dos alunos e com os seus colegas de
trabalho. Vou aproveitar o meu tempo para falar, também, a respeito da Saúde, que está “pedindo
socorro”. Antes, existiam no Plantão Municipal 3 médicos, sendo 2 clínicos e 1 pediatra. Com o
passar do tempo, um adoeceu e o outro saiu por falta de incentivos e sobrecarga, não sendo
colocado outro médico para substituí-los, e hoje se trabalha com escassez desses profissionais da
Saúde, que está a cada dia pior, devido ao contágio da Covid-19 e falta de uma política de Recursos
Humanos. Tanto o deputado Barros Munhoz, assim como o prefeito Paganini, e alguns vereadores
que aqui estão, só falam em respiradores, montagens de UTI e hospital de campanha, esquecendo-se
da mão-de-obra humana, como se encontrasse esses profissionais “na esquina”. Alguns médicos
concursados estão sendo retirado do plantão do Pronto-Socorro, isso para não falar dos PPAs.
Sabemos que o Pronto-Socorro do nosso Hospital Municipal tem uma alta rotatividade de pacientes,
para cobrir a falta de plantonistas, contratados pela Administração, os quais prestam serviços
exclusivos na ala da Covid, o que ocorre frequentemente. O que me passa, é que estão apenas
preocupados com os canteiros de obras que estão sendo feitos, e não podemos esquecer que é por
causa dos empréstimos milionários feitos por essa Administração, e que os nobres colegas
aprovaram, e acho que estão esquecendo, mais uma vez, de planejar a manutenção de tudo o que
está sendo feito, observando que no ano de 2021 teremos um déficit de 20% no orçamento, que
representa 60 milhões, ou seja, não vai dar conta, isso mais as parcelas dos empréstimos, que
começam a vencer no ano que vem, e que a atual Administração já suspendeu. Você sabia dessa,
vereador Tiago? E o pagamento de dois contratos com a Caixa Federal, até dezembro deste ano,
fora os repasses para o para o Fundo Municipal de Pensão, e a dívida de 28 milhões, do mesmo
setor. Temos que pensar que ainda temos a Segurança, a Educação, a Saúde, o Serviço Social, e o
Esporte para serem investidos. Obrigada a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Embora eu esteja atrasado, porque semana passada
eu ainda não tinha ciência dos áudios que estavam transcorrendo nas Redes Sociais, eu também não
poderia deixar de demonstrar aqui o meu repúdio a essa situação, à infelicidade do ser humano, que
na concepção de todos errou ao falar mal dos professores. Como a vereadora antecipou, e o
vereador Mino colocou para nós aqui, na Tribuna, na semana passada, foi mesmo uma coisa ridícula
de se escutar. Mesmo não sendo da classe dos professores, me senti sim ofendido, porque, como a
Beth acabou de antecipar, os professores têm o seu dever sagrado de ensinar, desde a infância até a
adolescência, e até mesmo os idosos. Então, deixo aqui também o meu repúdio a infelicidade que
esse ser humano teve, espero que ele esteja arrependido, e quero deixar aqui o meu abraço fraterno
a todos os professores, não deixando de mencionar que aqui, hoje, irá passar uma Moção de
Repúdio, a qual acredito que todos irão assinar, assim como já assinei. Agora, gostaria também de
falar , embora eu não sei se apenas nós estamos ouvindo isso daí, ou não, mas a Saúde está
deixando a desejar, tanto no seu atendimento nos PPAs, assim como no Hospital, na marcação de
exames da população. Parece que esqueceram que há mais moléstias existentes, e que precisam de
tratamento. A fila de exames está enorme, não está tendo a devida atenção. Pessoas morrem,
também, não apenas de Covid. Tudo bem que está saindo na Certidão de Óbito, só que não é apenas
a Covid que está matando, então, vamos investir um pouco mais na Saúde, porque a população está
clamando. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa
noite a todos. Em poucas palavras, o assunto em relação aos professores já foi à tona. Eu só queria
agradecer a todas as manifestações que eu tive, de congratulações, nunca imaginei que fosse
repercutir tanto como repercutiu, e o “dito cujo”, que fez a explanação em relação ao assunto, hoje,
às 6 horas, fez outra explanação, pedindo mil desculpas, que errou em tudo o que disse, pediu
desculpa a todos os vereadores, inclusive aqueles que ele ofendeu, e disse que eu nunca citei o
nome dele aqui, e aí eu falei: “Como é que pode né”? Então, hoje ele pediu mil desculpas, perdão
em tudo, e eu só queria saber se tudo aquilo que eu falei era mentira, porque logo após a sessão, ele
falou um monte de bobagens no Facebook, me chamando de mentiroso, agredindo o meu irmão,
misturando “alhos com bugalhos”. Mais uma vez eu peço o apoio da população, porque pessoas
deste tipo, que fala num dia uma coisa e outro dia falam outra, acho que não têm respeito e moral
nenhuma para falar, não de mim, vereador, mas da maioria de todos nós, como ele falou e ofendeu.
Então, deixo aqui esse meu repúdio mais uma vez, enfim, isso para mim é caso encerrado, eu não
vou falar mais sobre isso. Tem um Voto de Congratulação aqui, para os integrantes das lojas
maçônicas “Deus Justiça e Caridade” e “Luz do Terceiro Milênio”, porque dia 20 de agosto foi o
Dia dos Maçons, então haverá o requerimento, e como aqui não está podendo ter a presença dos
homenageados, tenho certeza que eles foram avisados, e muitos queriam estar aqui, então deixo o
meu abraço a todos eles, e esta homenagem. Gostaria de pedir a todos os companheiros vereadores,
que se pudessem assinar o requerimento, seria um prazer, e deixo aqui um abraço a todos, de ambas
as Lojas Maçônicas de Itapira, que colaboram para o desenvolvimento de Itapira todos os dias,
assim como tantas outras entidades que nós temos em Itapira. E como vereador, hoje eu preciso me
dirigir ao senhor, doutor Maurício, mas é coisa boa, não é coisa ruim. Até às vezes pela falta de
contato, e por eu estar aqui hoje, eu tive alguns pedidos, e sei que o senhor vai falar depois, se tiver
um tempinho. O pessoal está preocupado, porque nós votamos aqui um Projeto do senhor, por meio
do qual serão interditadas as novas avenidas, para que seja de uso do público nos finais de semana,
e enfim, foi por unanimidade. Está havendo uma preocupação enorme vereador, porque existe uma
Lei para que não possa transitar caminhões, e a coisa lá está feia, está muito feia, e eles querem
saber se existe a Lei, e querem saber por que os caminhões estão passando lá, e por que não está
havendo fiscalização. Então, veja bem, não trago aqui uma crítica, mas sim uma pergunta, para que
as pessoas possam ter a informação, se vai mudar alguma coisa, se esses caminhões poderão passar
por lá. Eu, inclusive, estou morando lá, e até dias atrás vi, que por conta de toda aquela obra, existia
um movimento muito grande de máquinas e caminhões, mas agora percebi que os caminhões que
eram da empresa não estão mais lá, mas tem muitos caminhões, com outros tipos de transporte,
enfim, não vou ficar citando nomes aqui, porque não é essa intenção, mas me pediram que eu
trouxesse ao senhor o problema, por conta do Projeto. Aqueles que acompanham, que sabem que

existe esse Projeto, querem saber se será cumprida a Lei pelos donos de caminhões de grande porte,
que lá passam, ou se será alterada alguma coisa, porque o pessoal está muito preocupado. Inclusive,
em uma parte nova que foi feita, eu não vi, mas já chegou à informação que, logo no início ali, onde
aquele senhor tem uma barraquinha que vende ovos, entre outras coisas, por ser uma obra nova,
parece que trincou bastante a calçada. Então fica pergunta aqui, e se o senhor puder, peço que a
responda. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Boa noite a todos. Mino, começando pela sua pergunta, extremamente pertinente, como
diria o doutor Raphael, existe uma Lei que passou por essa Casa, não que impede, mas que
disciplina o tráfego de caminhões dentro da nossa cidade. Existem eixos específicos e horários
específicos, e a Lei precisa ser cumprida. A Associação de Bairro da Santa Marta, através de dois de
seus membros, o Eduardo e o Puggina, esteve em contato comigo e com outros vereadores desta
Casa, e nós nos reunimos com o prefeito, nos reunimos junto ao deputado, e a Lei, Mino, tem que
ser cumprida. Obviamente que ela, primeiro deve ser orientada, se ela não estiver em plena ação.
Começou, inclusive, uma operação no sábado, que foi abortada, porque era melhor, primeiro,
orientar as transportadoras, os depósitos de material para construção, sobre a maneira que será
empregada essa Lei, e essa Lei será extremamente cumprida. O Projeto de Lei, que foi aprovado por
unanimidade, vai continuar, e o que não vai mais acontecer, é passar caminhões pelo bairro Santa
Marta ou pela cidade, sendo que eles têm os seus próprios eixos, e tem que respeitar. Obviamente,
cabe ao Executivo orientar, e caso eles descumpram, punir, e tenho certeza absoluta que serão
punidos. Então esse problema será resolvido. Quando a gente fala um pouquinho da Saúde, a Beth
falou, o Faustinho falou, a gente tem que lembrar que não é uma situação fácil, nós estamos
gastando desde com EPIs, gastando horrores para manter, isso é uma obrigação da Prefeitura fazer,
e até conseguir médicos, conseguir corpo de enfermagem, conseguir o pessoal da hotelaria,
conseguir o pessoal da limpeza, e as pessoas não querem trabalhar. Muitos daqueles que trabalham,
adoecem, isso é verdade, e não é por falta de EPI não, eles têm EPIs, mas tem muito contato
também, e isso acontece com uma certa frequência. Nós estamos conversando com os médicos, para
que voltem as cirurgias eletivas, acho que tem que voltar, mas com segurança. Nós estamos, hoje,
com 12 pessoas na UTI, se estivéssemos há seis meses, que nós só tínhamos 5 leitos de UTI, aqui
em Itapira, possivelmente 7 pessoas estariam mortas, ou precisariam ser transferidas para diversos
locais. Então, é muito mais do que só reclamar, a gente tem que observar o que está acontecendo,
nós temos que ver se esses médicos estão a fim de operar, se eles estão com medo, também, do
problema, se eles têm o local para depois deixar esse paciente, porque tem um andar todo
interditado. As Unidades Básicas de Saúde também estão fazendo, na medida do possível, o seu
trabalho, e todos eles estão muito empenhados dentro do trabalho. Sei que há falhas, todos nós
reconhecemos, porque o momento é difícil, vale a atenção chamada para isso, para que se corrijam
essas falhas, mas nós estamos dedicando, absolutamente, tudo o que podemos dentro da Saúde, para
que não falte médico, para que não falte o pessoal da enfermagem, e para que, principalmente, os
nossos funcionários, os nossos colegas e colaboradores não adoeçam, esse é o princípio. Quando a
gente falou de empréstimo, e a Beth tocou nesse assunto, eu vou falar do meu Assad Alcici, lá perto
de casa. Por meio de uma indicação minha, está construindo lá o parque linear também, e o
importante é a população. A senhora indicou e a senhora não votou, Beth, quando nós fizemos um
empréstimo, para que aquilo acontecesse, a Vossa Excelência não votou. Não é assim que faz
política, é pensando no futuro dessas pessoas. Não é só no bairro Santa Bárbara não, nós temos o
Della Rocha, que vai ser feito logo depois, o Istor Luppi, no qual está sendo feito, o Jardim Galego,
são bairros populosos. E quando se fala em financiamento, eu falo em investimento, da mesma
maneira quando a gente compra uma casa para morar, que a gente paga a longo prazo, é o que
estamos fazendo pela nossa cidade, construindo espaços melhores, e não estamos deixando
abandonado. E vamos pagar aos poucos, porque quem vai usufruir é a população, que são os
verdadeiros moradores da nossa cidade. Não admito esse tipo de crítica, porque a Vossa Excelência
não votou, foi contra, e se dependesse da Vossa Excelência, Beth, nada disso teria sido construído.
Obrigado. Boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA
MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, gostaria de começar a minha fala justificando a pergunta:

Por que será que a vereadora faltou na sessão? Se vocês forem verificar, são raríssimos os dias em
que não compareci à sessão. Fui à tarde num consultório, lá em Mogi Mirim, tirar um calázio do
meu olho esquerdo, que apareceu já fazia uns seis meses, e o médico não estava conseguindo tirar.
Não tive condições físicas de estar aqui presente, mas como vocês puderam ver e perceber, eu
estava ligadinha na sessão, e, automaticamente, a hora que eu vi o pronunciamento do vereador
Mino, e até me questionando sobre eu não estar aqui, rapidamente peguei o meu celular, e pedi até
para o meu esposo digitar ao vereador Maurício, e gostaria até de agradecer a rapidez que ele,
também, respondeu a pergunta. Qual seria a minha reação? Indignada, sim. Eu, praticamente, pedi
assessoria do meu esposo, para registrar na mesma hora uma Moção de Repúdio, que irá passar aqui
hoje, uma Moção de Repúdio contra esse áudio, esse desaforo, porque eu senti na pele, fiquei muito
chateada, porque quem não lembra da sua professora, que pegou na sua mão, que ensinou os
primeiros traçados? Então, quem fala é a pessoa que, infelizmente, não sabe e não tem condições de
se colocar, ao mínimo, no lugar de um docente, de uma professora. É repúdio mesmo, e não tiro, e
vai passar aqui, e, com certeza, todos vão assinar, porque, realmente, foi uma coisa inadmissível.
Não se fala quando você não tem conhecimento, é melhor ficar com a boquinha fechada, para ter
mais certeza. E outra coisa que eu quero falar, é sempre a vereadora Beth que fala. Ela acabou de
falar, e eu até achei engraçado: “Foi a minha ideia”. Foi a ideia dela, mas votou contra o
empréstimo, votou contra. Eu estou com a palavra, a senhora não entendeu ainda, quase 4 anos de
trâmites aqui, eu estou com a palavra, e eu não dei aparte para senhora falar. A senhora é uma baita
de uma demagoga, sabe por quê? Sabe por que você é uma baita de uma demagoga? Porque a
senhora votou contra. Se realmente estivesse ao lado das professoras, dos pais dos alunos, das
famílias, a senhora não votaria contra o empréstimo, porque, quantas escolas, quantas quadras
foram feitas? Não dou um minuto, é a minha fala. Então a senhora é uma baita de uma demagoga,
agora vem fazer politicagem em cima? Ah me poupe, meu bem. 30 milhões, eu votei e não me
arrependo, sabe por quê? Olha a iluminação da Avenida Mário Covas, olha as escolas como estão,
olha as praças, olha quanta coisa boa. Sabe quantos computadores novinhos têm nas nossas escolas?
170 computadores, sendo que 155 foram através dos 30 milhões, e 15 apenas foram com recursos
próprios. Olha a emenda que o deputado Barros Munhoz conseguiu, 250 mil, e a senhora é contra?
Olha, graças a Deus temos aqui em Itapira pessoas conscientes, vereadores, não apenas eu que
votei, mas os vereadores, a base que votou no progresso, e essa é uma visão progressista, uma visão
para frente, e não por “picuinha”, não para fazer política com raiva, com rancor. Política se faz com
ação, com boas intenções e de coração puro. Agora vem dar uma de demagoga? Ah, me poupe
vereadora. Quero agradecer aqui, ao deputado Barros Munhoz, por mais esse recurso para nossa
Educação, 250 mil reais, são praticamente 70 computadores e mais 40 impressoras. Sabe para onde
vai vereador? Para o apoio administrativo e também para as nossas salas de professores, o que vai
nos ajudar muito. Isso é fazer política com amor. Obrigada. Boa noite a todos.” Não havendo
nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do
seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada no dia
18 de agosto de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto 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) Projeto de Resolução nº. 002/2020.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Acrescenta artigo a Resolução nº 305/2017,
que Cria Procuradoria Especial da Mulher de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0075/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a
denominação das ruas do Condomínio de Chácaras de Recreio RECANTO JACUBA.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0076/2020.- Em
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0077/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina vias do
Loteamento Recanto da Mata. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de
Lei nº. 0078/2020.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Denomina Parque Linear de Prefeito José Roberto Barros Munhoz – Bebeto
Munhoz. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Emenda Aditiva de nº.
001/2020.- Altera incisos e acrescenta alínea ao Projeto de Lei nº 17/2020. Autoria: Beth Manoel,
Carlos Alberto Sartori, Fábio Galvão dos Santos, Professora Marisol, Tiago Fontolan Batista e
Toninho Marangoni. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº.
107/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 017/2020. 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 Lei Complementar nº 017/2020,
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que Cria Zona de Urbanização Específica, para fins de
implantação de chácaras de recreio.", 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",
19 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. 9º) PARECER nº.
108/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 074/2020. RELATOR: Toninho Marangoni. 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 074/2020, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, que "Altera o artigo 3º, “caput” da Lei Municipal nº. 5.904 de 20 de maio de
2020 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",
19 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. 10º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00135/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anderson José Vieira. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00136/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leontina da
Silva. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00137/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. José Benedito Pinto da Luz. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00138/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Jair Contessoto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2020.- Voto de pesar
pelo falecimento Recém nascido Ravi de Camargo Honório. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00140/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Elizabete Barbosa de Souza Santos. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00141/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Benedito do Prado. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Terezinha
Padavini Bison. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Alair Simonetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00144/2020.- Voto de pesar
pelo falecimento Sra. Antônia Aparecida Zanqueta Barroso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
agosto 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. 00121/2020.- Voto de
Congratulação com os integrantes das lojas maçônicas "Deus Justiça e Caridade" e "Luz do III
Milênio" pelo Dia do Maçom celebrado em 20 de agosto. Autoria. Mino Nicolai. Pela ordem o
vereador Mino Nicolai, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00122/2020.- Voto de Congratulação com a
Associação Itapirense de Ciclistas (AIC), na pessoa de sua presidente Sarah Maniezzo Moisés,
estendida a todos os ciclistas de nossa cidade, pela passagem do Dia Nacional do Ciclista
comemorado no último dia 19 de agosto. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00123/2020.- Voto de
Congratulação com o Sr. Daniel Portilho, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos
de serviços prestados à municipalidade itapirense na área da Segurança Pública. Autoria. Maurício
Cassimiro de Lima. Faz uso da palavra o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite a
todos. Quero ser breve, senhor presidente. Esse Requerimento de Congratulação para o Daniel foi
um pedido do meu irmão, que é Delegado de Polícia, o Dr. Anderson, pelo préstimo que o Daniel
sempre manteve em nossa cidade. Ele atuou em várias e várias Operações, desde o último caso da
Ísis, que teve uma grande repercussão nacional, e em todos os casos mais graves da nossa cidade. É
um policial nato, de sangue, que realmente busca a verdade, e trabalha para a população. É uma
profissão muito desgastante e pouco valorizada em nosso país, infelizmente. Mas fica sim, o
reconhecimento desta Casa ao Daniel, uma pessoa íntegra, de grande personalidade, e que terá a
merecida aposentadoria. Com certeza não vai parar de trabalhar, porque é um homem de fibra, mas
irá se aposentar dos préstimos ao Estado. Obrigado presidente.” A seguir o Sr. Presidente coloca em
votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai:
“Boa noite a todos. Acompanhando as palavras do vereador Maurício, também quero parabenizar o
Daniel, que com certeza exerceu uma profissão de muito risco, e sabemos o tempo que ele dedicou
da sua vida a isso. Então parabéns pela indicação, vereador, e um grande abraço ao Daniel, que
muita gente de Itapira o conhece, a maioria, pela sua área de trabalho. Um grande abraço a ele.
Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos.
Quero parabenizar pelo seu requerimento, vereador Maurício, porque acrescentando às suas
palavras e às do Mino, quem conhece o Daniel no dia a dia, assim como o seu irmão, e nós também,
que atuamos no Direito, sabemos que ele sempre foi um cara prestativo, tanto para nós advogados,

assim como, vamos dizer, ele era o “terror da marginalidade”. O Daniel é uma pessoa honesta, que
presta o seu serviço com ponderação, fazendo o seu melhor. Tomara que ele continue, mesmo, nos
ajudando, porque é um bom profissional. Parabéns pela indicação, parabéns Daniel pela sua
aposentadoria. Obrigado. Boa noite a todos.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto
Sartori: “Boa noite a todos. Eu também, nessa oportunidade, parabenizo o Daniel, porque a gente o
conhece desde quando ele ingressou na Polícia, são 25 anos, e a gente conhece o trabalho que ele
realiza, a gente sabe do respeito que ele tem por aquilo que faz. É uma pessoa bastante empenhada,
é um exemplo de servidor na carreira policial militar, e que deixa um grande legado, um trabalho de
respeito, um trabalho honesto, honroso. Nesta oportunidade, eu não poderia deixar de falar, por se
tratar de uma pessoa como o Daniel. Então, eu deixo aqui um grande abraço a ele, que ele tenha
uma boa aposentadoria junto de seus familiares, e que ainda é muito jovem para se aposentar, e,
com certeza, vai exercer outra função. Parabéns pelo exercício da sua função. Muito obrigado
Senhor Presidente.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Boa noite a todos.
Também não poderia deixar de parabenizar o Daniel, que Deus abençoe essa nova fase da sua vida.
Queria agradecer a Deus, pela oportunidade, pelo trabalho, pela recompensa, que, com certeza virá,
com bons frutos, e que goze com saúde essa aposentadoria. Deus abençoe. Obrigada a todos.”
Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de
parabenizar o Daniel, visto que, hoje em dia, é com muita alegria que uma pessoa chega até a sua
aposentadoria. Eu desejo que ele curta bastante a aposentadoria, e que ele fará muita falta, se acaso
ele vier a parar de trabalhar. Eu acredito que ele irá continuar, e se ele continuar, que seja essa
mesma pessoa, de um coração enorme, uma pessoa capacitada. Meus parabéns a ele. Obrigada a
todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº.
00124/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Odila Martucci Felipe, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela Ordem vereador Fábio Galvão dos Santos: “Senhor
presidente e demais colegas, eu gostaria de requerer ao Executivo, referente ao Projeto de Lei
Complementar 017/2020, o qual cria Zona de Urbanização Específica para fins implantação de
chácaras de recreio. Gostaria de requerer que o executivo envie para esta Casa Legislativa, a
matrícula nº 36.322 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, tendo em vista que ela foi
citada, mas que não acompanha o Projeto. É este o meu requerimento.” Pela Ordem vereador
Maurício Cassimiro de Lima: “Apesar de não discordar da Vossa Excelência em relação ao
Artigo 88 do Regimento Interno, os requerimentos verbais são decisões exclusivas do Presidente, e
são para algumas alterações ou consertos. Quando você quer requerer um documento, uma inserção
de qualquer coisa que seja, ele cai nos requerimentos de ordem não-verbal. O senhor pode
acompanhar Artigo 88, em requerimentos, petições representações, interessados. Requerimentos
não são nada mais que outros nomes, todas as moções, protestos, pedidos verbais, pedidos escritos,
informações, quaisquer providências sobre assuntos de competência da Câmara. Aí entra em relação
aos requerimentos verbais, quanto a competência de decidirmos, sujeito apenas despacho ao do
Presidente. Requerimentos verbais, sem apoio, sem discussão, solucionados e deferidos de plano,
que solicitem: 1, no caso “A”: A palavra, a permissão de falar sentado, a leitura de qualquer matéria
em plenário, a observância da disposição regimental, a retirada do autor da proposição, a
verificação de votação, a posse do vereador suplente, o esclarecimento de ordem dos trabalhos,
exibição dos originais e das cópias de documentos, a justificativa de proposição do autor, o
preenchimento de vaga. Quando tem a necessidade da solicitação do documento ou de entrada, isso
cairia nos requerimentos que são escritos.” Pela Ordem o vereador Mino Niciolai: “Eu acho Senhor
Presidente, que até por segurança de todos nós, o vereador Fábio Galvão, por ser advogado, achou a
falta de um documento que é de suma importância. Está certo que nós temos um Regimento Interno,
mas acho que não tem motivo nenhum para que haja uma discussão em cima dessa matéria, e acho
que é muito justo, porque é algo que pode evitar qualquer problema amanhã, para nós mesmos. Se
for necessário que se tenha o documento, que haja um bom senso, e que passe em votação, que o

senhor tenha a capacidade disso, e que possa ser aqui agregado o documento necessário ao Projeto,
que é para segurança de todos nós. Não é algo que tem tanta pressa, tanta necessidade, e acho que
não teria problema nenhum. Enfim, se o documento não está aqui, acho interessante que estivesse, e
parabenizo o Galvão por ter visto essa situação. Obrigado a todos, boa noite.” A seguir faz uso da
palavra o Sr. Presidente “Qual Projeto que é vereador? Está na Ordem do Dia? Vereador, se eu abrir
uma exceção hoje, fora do Regimento, isso vai virar regra, então, essa Presidência pretende
acompanhar o Regimento. Como não é permitido, essa Presidência não pode despachá-lo e colocálo em votação, justamente para não virar regra, e não é questão de lado “a” ou lado “b”, é
justamente para seguir uma linha, e seguir o Regimento, que é justamente o que tentamos fazer
nesses últimos anos, aqui na Câmara.” Pela ordem vereador Mino Nicolai “Então, nessa situação,
na Ordem do Dia eu já deixo um pedido aqui, de um adiamento de 7 dias, o que resolveria o
problema. Então, acho que não teria problema nenhum, e peço a colaboração de todos, pois está
faltando um documento no Projeto.” O Sr. Presidente salienta que se o vereador Mino for solicitar
vistas ou algum adiamento, o mesmo deve ser solicitado na Ordem do Dia, quando da discussão do
Projeto. Ato continuo o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que continue com a leitura das
matérias constantes no Expediente. 24º) Requerimento nº. 00125/2020.- Voto de Congratulação
com o Sr. Orídes João Cavenaghi, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado dia
07 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00126/2020.- Voto de Congratulação com a Profª.
Dinah Salles Rocha Monezzi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de
julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
26º) Requerimento nº. 00127/2020.- Moção de Repúdio ao servidor licenciado Luiz Leonardo
Menchaca Schwarcz, pelos ataques verbais proferidos contra os professores da rede municipal de
ensino através das redes sociais e aplicativos de mensagens no celular. Autoria. Professora Marisol.
Faz uso da palavra a vereadora Professora Marisol: “Boa noite a todos. Mais uma vez eu venho até
essa Tribuna, com um ato de repúdio mesmo, com a Moção de Repúdio aos comentários dos áudios
que, infelizmente, foi durante essa semana que passou. Eu como professora sei o quanto que é
difícil a atuação e, principalmente agora, nesse momento tão crítico. Não existe um manual de como
proceder na pandemia, é muito difícil, pegou todas nós professoras, e eu me sensibilizo sim, porque
eu sou, é a minha categoria, eu sei o quanto que é difícil. Por mais que vocês tenham uma noção,
vocês não imaginam a dimensão que é ser uma professora, desde uma professora de uma creche, de
um Centro Educacional Infantil, até uma professora do Nível Superior. Eu me sensibilizo, e que
fique aqui o meu pedido de respeito a nossa categoria, respeito aos nossos professores, respeito a
nossa Educação, respeito às nossas famílias. Então, que fique aqui a Moção de Repúdio a esse précandidato que, infelizmente, foi infeliz e fez esses áudios, agredindo, mesmo, toda a nossa
categoria. Que fique aqui a minha Moção de Repúdio contra esse servidor, o doutor Leonardo. Que
fique aqui registrado. Obrigada a todos.” A seguir pela ordem o vereador Mino Nicolai manifesta
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
27º) Indicação nº. 00126/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine a Secretaria Municipal da
Saúde, proceder testes periódicos para monitoramento do Covid-19 (Novo Coronavírus), em todos
os funcionários das farmácias e drogarias localizadas em nossos município. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25
de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00127/2020.Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, a supressão de árvores da espécie
Leucena na Av. Tancredo de Almeida Neves, no Bairro Penha do Rio do Peixe - Distrito Industrial
"Carlos Yonezawa". Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 29º) Indicação nº. 00128/2020.- Sugere reforma ou substituição de
brinquedos no parque infantil próximo ao campo de futebol da Vila Boa Esperança. Autoria.

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º)
Indicação nº. 00129/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para o reflorestamento das margens do
córrego que corta o Conjunto Habitacional "Antônio Assad Alcici". Autoria. Maurício Cassimiro de
Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Indicação nº. 00130/2020.- Sugere
revitalização do parque infantil localizado na Praça Esportiva e de Lazer "Herbert de Souza Betinho", no Parque São Francisco. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Indicação nº. 00131/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos
objetivando a adequação da Lei nº 5549/16, que estabelece o cursos pré vestibular gratuito,
prevendo aulas on-line enquanto durar a pandemia do Covid-19, bem como alteração dos contratos.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Indicação nº.
00132/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de Espaço Pet no Parque Linear "Dr.
Kátia Stevanatto Sampaio", no Parque Santa Bárbara. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº. 00133/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos
para aquisição de brinquedos pedagógicos para a Educação Infantil I e II, bem como de livros para
as bibliotecas de todas as unidades do Ensino Fundamental. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação nº. 00134/2020.- Sugere
instalação de iluminação pública na rua Afonso Celso Vieira, no trecho entre a rua Constantino
Buzana e o Loteamento Residencial Recanto do Barão, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria.
Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº.
00135/2020.- Sugere estudos para instalação de faixa elevada para pedestres na rua Profª. Diva
Magalhães Raimont, próximo ao Complexo Esportivo "João Momesso", bairro dos Prados. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação nº.
00136/2020.- Sugere instalação de brinquedos no parque infantil da Praça "João Batista Alves",
mais conhecido como "João Marcelino" próximo a cancha de bocha da Vila Dr. José Secchi.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º)
Indicação nº. 00137/2020.- Sugere execução de melhorias na estrada vicinal "Romeu Alexandre"
(IPI-60), entre os bairros de Eleutério e Itapirinha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº. 00138/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos
junto à Secretaria Municipal de Educação, decreto para que professores acometidos por qualquer
tipo de comorbidade que represente risco em relação ao Coronavírus, não tenha sua pontuação
suspensa, caso as aulas presenciais retornem ainda em 2020. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 00139/2020.- Sugere execução
de limpeza e melhorias nas proximidades do córrego localizado na Rua João Galizoni, bairro dos
Prados. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de agosto 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 0016/2020.- Dispõe sobre o Projeto
Social para a alienação de lotes pertencentes ao Município para fins exclusivamente residenciais nas
condições que especifica e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o
Projeto de Lei Complementar nº 16/2020. 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 16/2020. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 2º) 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. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, solicita vistas da matéria.
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º)
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2020.- Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 208.000,00. 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", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0074/2020.- Altera o artigo 3º,
“caput” da Lei Municipal nº. 5.904 de 20 de maio de 2020 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. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) 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", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00121/2020.- Voto de Congratulação com
os integrantes das lojas maçônicas "Deus Justiça e Caridade" e "Luz do III Milênio" pelo Dia do
Maçom celebrado em 20 de agosto. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado
por unanimidade. Justificativa e voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Eu pedi que
viesse a Ordem do Dia para que eu pudesse, da mesma forma como eu falei no Pequeno
Expediente, parabenizar o pessoal das Lojas Maçônicas, que é um pessoal conhecido, e dizer que
assim como já existem tantas outras entidades, que trabalham em prol de Itapira, vou deixar um
abraço para todo o pessoal das Lojas, e que continue trilhando esse caminho, ajudando, colaborando
para que Itapira possa contar com eles, assim, também, com tantas outras Instituições. Um abraço a
todos e obrigado.” Justificativa e voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Eu
também parabenizo todos os maçons da cidade Itapira, tendo em vista que no decorrer deste ano,
tivemos uma parceria com a Loja Maçônica Luz do Terceiro Milênio, através da qual foi realizada a
reforma da escola Professora Odete Bretas Boretti, que foi feita pela Maçonaria da Luz do Terceiro
Milênio. Parabéns, é uma atuação brilhante em nossa cidade, e que sejam muito felizes os maçons
pelas suas realizações. Obrigado.” Justificativa e voto vereador Maurício Cassimiro de Lima:
“Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar todos os irmãos maçons pelo seu dia. Em Itapira, existe
uma Loja que já é centenária, que transita junto com a história da cidade, inclusive, foi postada
esses dias pelo Eric Apolinário uma foto, mostrando figuras conhecidíssimas da nossa cidade, que
escreveram a história de Itapira. Congratulo, também, a Loja Luz do Terceiro Milênio, que é uma
filha que está em desenvolvimento, também, com pessoas fantásticas e que continuem sempre
dentro da discrição, trabalhando em prol a sociedade, como sempre fazem. Boa noite, obrigado a
todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º)
Em única discussão o Requerimento nº 00127/2020.- Moção de Repúdio ao servidor licenciado

Luiz Leonardo Menchaca Schwarcz, pelos ataques verbais proferidos contra os professores da rede
municipal de ensino através das redes sociais e aplicativos de mensagens no celular. Autoria:
Professora Marisol. Faz uso da palavra a vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Para quem
não ouviu o áudio que esse Luiz Leonardo Menchaca, no qual falou a respeito dos professores e
colocou nas Redes Sociais, eu trouxe, e vou colocar aqui. (ÁUDIO) “É engraçado, quando é uma
coisa ruim, aí não se pode generalizar, aí não são todos os professores, são só alguns, mas na hora
de alguém tomar atitude de dizer que odeia determinada pessoa, no caso eu, aí é toda a classe dos
professores. Não é estranho gente? Sabe, é um tipo de pessoa que acha que nós somos tontos.
Gente, quem é pai de família aqui, e está tendo dificuldade de ensinar os seus filhos, e não está
vendo uma resposta por parte das escolas? As escolas são feitas de professores, e o sistema não está
funcionando, e se tem lugares onde está funcionando, a culpa é de quem? É do material humano,
está certo? Tem lugares que está funcionando, e a gente sabe que aqui não funciona. E outra coisa,
se tem uma classe que me odeia, quero que “se lasque”, eu prefiro o povo, eu sou o povo. Minhas
filhas estudam em Colégio Público, graças a Deus eu consigo ensinar elas, mas não é fácil, se eu
estou mentindo, tem pai e mãe de família que sabem o que estão passando para orientar os filhos,
porque os professores não estão nem aí, essa que é verdade. O pessoal está passando uma
dificuldade enorme, os pais que tem uma maior escolaridade, ensinam com facilidade, os outros
estão sofrendo aí uma barbaridade, porque “os bonitos” não querem usar o próprio celular, não
querem usar a sua internet, não são obrigados a gravar vídeos para ensinar, não querem se expor na
internet. Vocês acham que a gente não sabe dessas coisas? Esperem que a tecnologia vai fazer a sua
parte, ninguém consegue resistir a isso. Você representa todos os professores Mara? Eu tenho
muitos amigos professores que não me odeiam, eu posso te garantir. Agora, quem não quer
trabalhar me odeia, pode ter certeza. Quem vai para escola, para fingir que está doente, fazer corpo
mole, arranjar briga com os outros professores, me odeia, porque quando cai comigo o processo, a
situação é apurada e o cara responde. Eu acho que a situação é a seguinte, nós precisamos cooperar
de forma extrema, como nunca, para que a gente passe por esse momento. Não adianta cada um
ficar puxando para um lado, existir em interesses de corporativos, se a única forma de manter algum
tipo de aula, porque a gente não sabe quando vai poder voltar, sendo que eu também sou contra a
volta, porque eu não quero arriscar a vida das minhas filhas, só isso, simples assim, mas a gente tem
que manter algum tipo de aula, por mais precária que seja. Você acha que a pessoa, que começa a
levantar questões como: “Eu não sou obrigada a gravar vídeo para internet, eu não quero usar o meu
celular”, vocês acham que esse tipo de gente aí, está com boa intenção, está pensando na
coletividade? Quem faz isso é um “filho da puta”. A verdade é uma só, não está funcionando
mesmo, entendeu? Essas aulas online não estão funcionando, não estão prestando para nada, e os
professores estão fazendo o quê? Eles querem que os alunos fiquem em casa ainda, entendeu? Eles
não querem que voltem, só que a preocupação deles não é com a vida do aluno, a preocupação deles
é que eles não querem voltar, entendeu?” (FIM DO ÁUDIO). É lamentável o que esse ser fala dos
professores, o que esse Funcionário Público fala do colega trabalhador. Eu vou assinar, Luiz
Leonardo Menchaca, com o maior prazer esse Voto de Repúdio. Obrigado a todos.” Faz uso da
palavra a vereadora Professora Marisol: “Boa noite a todos novamente. Quando foi colocado aqui
o áudio, doeu o ouvido. Realmente grandes coisas foram ditas, através desse áudio, e eu respondo o
seguinte. O Doutor Leonardo sabe que funciona sim, a nossa Secretaria de Educação, e eu quero
aqui, em nome da Secretária Maria Elizabeth, parabenizar todas as professoras, todas, desde o
Centro Educacional Infantil, até o último estágio, porque o nosso papel não é fácil. Eu tive que
trocar de celular, comprar um outro aparelho, para manter as aulas, as informações. Fizemos uma
lista de transmissão, chamamos os pais, ajudamos, auxiliamos os pais que têm algumas dúvidas,
mas é tudo difícil, realmente é difícil para a professora. Confesso que estamos trabalhando mais
ainda do que as 4 horas e meia, sabe por quê? Porque temos que pensar, temos que preparar, temos
que gravar, temos que fazer, temos que mandar, temos que ir atrás dos pais, ajudar, e família é a
nossa parceira. Sem a família nós, infelizmente, não conseguimos nada. Antes mesmo da pandemia,
quantas reuniões de pais, precisamos da parceria da família, e a família tem colaborado sim, graças
à Deus. Mas eu vejo as minhas colegas, até encontro com elas, mandam mensagens: “Ainda bem

que tem você, que realmente representa a nossa Classe, que defende”. Quantas vezes aqui, fiquei
sozinha em votação aqui, Doutor Faustinho, você não estava ainda, como vereador, e eu levantei
sozinha na defesa, fui voto vencido, mas o defendi as professoras, e vou defender, seja quem for. Eu
exijo respeito a minha categoria, e se hoje o senhor é um doutor, você já esteve lá embaixo, alguém
segurou a sua mão para você fazer os primeiros traçados, e tenho certeza que a família está com nós
professores, está com a nossa categoria, e eu quero aqui agradecer. Na região aqui, nós estamos na
frente de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, e de muitas outras cidades. Foi montado rapidamente, com
eficiência, a nossa Plataforma. De uma hora para outra, doutor, tivemos que nos virar, não medimos
esforços. A Secretaria Municipal de Educação não mediu esforços, falo em nome de todas as
diretoras, das gestoras, das assessoras, toda hora nós estamos mandando mensagens, tirando
dúvidas, tivemos que reaprender essa nova tecnologia, de uma hora para outra, num piscar de olhos,
para mantermos a qualidade de ensino, porque o ano está valendo sim e a nossa preocupação é
sempre pensar nos alunos. Quantas e quantas vezes eu falo, como professora, que eu fui viajar e tive
que levar aquele material, levar a tesoura, levar isso, não tem como eu, como professora, sair da
escola e não pensar no aluno. A todo o momento estamos pensando naquele aluno, que tem mais
dificuldade, porque quem tem que mudar a maneira de trabalhar é o professor, para que todos
tenham educação, sendo que essa palavra “todos” inclui todos os alunos. Nós temos que ajudá-los,
nós temos que estar ali, e este é o papel do professor, sendo o mesmo de grande importância. Se
todos nós, hoje, sabemos ler e escrever, foi lá embaixo que nós começamos. Então aqui, eu não
poderia deixar de registrar, de falar, e de colocar sim essa Moção de Repúdio, e eu só peço para que
respeitem os professores, desde aqueles da Pré-Escola, da Creche, que hoje se chama Centro
Educacional Infantil, desde lá, até o último estágio, no Nível Superior. Exijo respeito com os
professores porque só respeitando os mesmos nós teremos uma Nação melhor, com certeza.
Obrigada e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o
Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado Por Unanimidade.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
agosto 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.

