ATA DA 30ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de setembro de 2003. 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 vereador Professora Marisol, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como
primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. BETH MANOEL: “Boa noite a todos.
Hoje venho usar este espaço para fazer um questionamento ao responsável da área da Saúde, e
também ao Presidente do Comitê de Gestão do Covid, sobre o aumento do número de funcionários
que estão sendo infectados pelo vírus. Quero saber de quanto em quanto tempo esses profissionais,
que estão na linha de frente, estão fazendo o teste, já que a orientação do Estado é de que sejam
feitos testes em todos, de 14 em 14 dias, e como é da sabedoria de vários vereadores, tudo o que
pedimos tem que ser por protocolo, e a resposta nunca vem. Hoje temos um PPA, que eu vou tomar
como exemplo, que é o PPA do Istor Luppi, no qual há 17 funcionários, sendo 4 internados, 1
médico, a enfermeira, que teve o teste positivo, e outros funcionários, como agentes de saúde,
técnicos, auxiliares, e tem também o pessoal da odontologia, e a maioria desses funcionários foi
contaminada, viu Vereador Faustinho, o senhor veja bem a pressão que esses outros funcionários,
que ficaram trabalhando, estão enfrentando, agora, principalmente, que foi repassado para os PPAs
o atendimento da Covid. Nós temos casos na Educação, onde os funcionários estão atendendo as
pessoas presencialmente, assim como em todos os setores, mas, principalmente, no da Saúde e no
da Educação, que são da linha de frente. Sabemos muito bem que muitos estão Covid, e são
assintomáticos, passando a doença para outros. Os servidores podem estar contaminando a
população, por uma falha no serviço da Secretaria de Saúde. Temos que lembrar, que a partir do
momento que exigimos um serviço que traga risco a essas pessoas, temos que dar suporte e
segurança, pois atrás de cada funcionário existe uma família, uma pessoa da classe de risco, como
idosos, crianças, pais mães, e o funcionário não é uma máquina, que se programa e se esquece, são
seres humanos. Eu exijo uma resposta e uma maior atenção para o funcionalismo público. Eu não
sei se é da sabedoria de todos os Vereadores, mas estão tirando médicos dos PPAs, para atender na
ala da Covid, sendo que foi contratada uma empresa, que tem médicos para atender nessa ala, só
que como fizeram contrato com uma empresa “mequetrefe” e o médico falta quando quer, e os
responsáveis tem que colocar médico do Pronto-Socorro, dos PPAs, para atender na ala do Covid, e
quando não pega o médico do Pronto-Socorro, do PPA, médico que fez concurso, não pagam à
parte esses horários, que eles se dedicaram no combate ao Covid. Eu quero uma resposta em nome
da população, e amanhã falarei com o Secretário da Saúde, o Senhor Wagner, e trarei a resposta.
Quero deixar aqui também meus parabéns aos Médicos Veterinários, sendo que a data de hoje é
dedicada para homenageá-los. Parabéns e obrigada a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria deixar também
uma singela homenagem aos Médico Veterinários, que são de grande utilidade para a população,
principalmente para aqueles que têm animaizinhos de estimação. Hoje, aqui, não posso deixar
também de tecer meus comentários, Vereadora Beth, referentes à saúde. Estamos sendo cobrados
diariamente, e acho que todos estão vendo os vídeos que estão correndo pelas Redes Sociais,
principalmente nos grupos de WhatsApp, sobre o atendimento no Hospital Municipal que está
deixando a desejar, e é o que a Vereadora Beth falou aqui. Estão sendo tirados os médicos do
atendimento à população, para colocá-los na ala do Covid, sendo que já também se sabia, Beth, que
essa contaminação dos funcionários da Saúde já era esperada, porque, assim como falamos, eles são
funcionários da linha frente. Como o cidadão vai defender a área dele, sem se contaminar? Então
isso já era esperado. Sempre cobramos aqui sobre o planejamento, sobre a estrutura. Vão deixar

acontecer isso daí? Esse fim de semana viralizou um vídeo na internet, de uma criança chorando,
sendo que já fazia quase 2 horas que eles estavam lá. É de cortar o coração. O pai e a mãe ficam
desesperados, acabam até que ofendendo o funcionário, que está lá para fazer o seu trabalho, só que
sem estrutura para fazê-lo, então, fica difícil. Então está se deixando a desejar com a Saúde, e com
tanto dinheiro que veio para nossa cidade, foram de 8 milhões os últimos agora, fora as várias
Emendas que vieram aí, e não estão preparados para isso, é impressionante. Então está aqui também
a minha cobrança, referente à Saúde, como já estão cobrando, falando há várias semanas, e como a
Beth disse, os números estão grandes. Mas também hoje aqui quero deixar o meu repúdio ao que
está viralizando nas Redes Sociais, e todos nós Vereadores recebemos um abaixo-assinado do
pessoal do Gravi, referente a área de APP, que está sendo desmatada. Cadê o planejamento para
estar fazendo essa abertura? Aqui, todo mundo no seu discurso preza pelo Meio ambiente, pela
Saúde, e vão deixar acontecer isso daqui? Foi bem esclarecido aqui, e salvo engano meu, posso
estar errado, mas foi noticiado que teve uma interrupção lá, pela Cetesb e pela Polícia Ambiental.
Então, deixo aqui também o meu repúdio ao que está acontecendo. Cadê o planejamento? Por que
deixar as coisas acontecerem? É triste isso daí. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o
vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Mais uma vez digo que são cinco minutos rápidos
que a gente tem para falar. Em primeira situação, e segundo o Jornal Tribuna de Itapira, houve aí
uma ação contra o meu irmão, na qual a Prefeitura vai ter que ressarci-lo em 180 mil reais, pelo
processo que “deu com os burros na água”, e pode recorrer, só que se recorrer vai estar se caindo de
novo em um erro, que estão insistindo politicamente, então esse é o primeiro que o Toninho já
ganhou, fora outros, como eu sempre defendi aqui, porque apesar que muita gente ainda não
acredita, e não sabe, eu sou irmão do ex-prefeito Toninho Bellini, Antônio Hélio Nicolai, e eu sou o
Luís Hermínio Nicolai, então, eu deixei passar muito tempo sem tomar uma atitude, para que eu
pudesse defende-lo, mas isso vai ser um assunto que eu vou trazer depois, completo, porque o
tempo não dá. O mesmo jornal, que eu li, tem uma nota dizendo, como eu sei que eu vou ser citado
aqui, pela Vereadora Marisol, eu quero me antecipar, porque depois eu não tenho palavra, a qual diz
que tem um Boletim de Ocorrência, porque eu a ameacei. Mais uma vez, Vereadora Marisol, às
vezes quando a pessoa não entende, a gente desenha ou escreve, e a senhora como professora, deve
entender muito bem o que eu vou dizer. Eu nunca a ameacei, que quando eu digo que a senhora vai
chorar, eu vou repetir pela terceira vez, eu disse isso uma vez, porque a senhora tinha um grupo, que
se a senhora não fez isso de caso pensado, que eu espero que não, porque se tem uma pessoa que
não perdoa a traição, essa pessoa se chama Barros Munhoz. Então o que eu disse para a senhora, eu
vou repetir, está gravado nessa Casa, quem quiser mostrar, que a senhora ia chorar dia Dezesseis de
Novembro, porque a senhora tem que rezar para ganhar eleição, porque se perder, eu falei que ele
não vai lembrar nem o endereço da sua casa, e repito aqui, e sabe por quê? Porque a senhora traiu
um grupo inteiro do nosso lado, do Toninho Bellini, a senhora não traiu seus 560, 700, 600
eleitores, a senhora traiu um grupo que te acatou e te acolheu, depois de várias tentativas sem
conseguir ser Vereadora, e digo isso, porque se foi o contrário, a senhora já fez isso de caso
pensado, veio do nosso lado já pensando em depois fazer o que pensou, e fez, e eu acho que isso vai
ficar ainda muito pior. Então está escrito aqui, se precisar eu vou escrever, não existe ameaça,
primeiro porque a senhora é mulher, nunca a senhora ouviu falar que eu agredi uma mulher, da
forma que seja. Já fui mal interpretado aqui uma vez, e espero que vocês continuem entendendo o
que a gente fala, e não tem preocupação nenhuma, se a senhora quiser fazer Boletim de Ocorrência,
porque está tudo gravado. Então, como eu sei que eu vou ser citado, vou dizer que esse assunto para
mim morre aqui, a senhora pode falar como a senhora quiser. Em relação ao que o Senhor falou
Vereador Faustinho, eu tenho aqui mais coisa, da fonte luminosa, tem aqui sobre tudo que está
acontecendo no loteamento, isso aqui tem um resumo, em um minuto eu vou tentar dizer. A ponte
da Ponte Nova, a Fonte da Praça, destruiu, construiu um Coreto onde já tinha um Coreto, agora
destruiu o Coreto, e vai construir uma Fonte, e vamos ver se a Fonte será igual a que tinha. Mas
prestem atenção nas datas que isso foi feito, sempre três, quatro meses antes da eleição, sempre.
Agora vejam bem, inauguração de casas não sei onde, no Barão, Eleutério e tal, está tudo parado,
porque é a licitação, são as empresas que não querem mais, e tal, está se fazendo tudo, vai se

inaugurar tudo. Aí o que acontece? Chega isso aqui, um funcionário da Prefeitura cortando árvores,
para abrir Estrada, por quê? Vamos ver se todo mundo sabe. O Doutor Maurício está aqui, nós
votamos todos a favor, não votamos? A Vereadora argumentou, aonde vai abrir esse caminho? O
senhor falou, está faltando documento, aí quando vieram, todos voltaram juntos. Isso aqui é o
seguinte, 400 terrenos entregues 5 dias antes da eleição, que é para ser proibido, mas aqui em Itapira
não acontece nada, faz asfalto até dia 15 de novembro, a meia-noite, certo? E ninguém toma atitude
nenhuma. São 400 casas nesse terreno aqui, são mais de dois mil votos, dá no que deu, e depois a
gente vai falar mais disso. Boa noite. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente eu queria falar, já que
entramos na parte Ambiental, como o Mino falou aí, desses incêndios criminosos que estão
acontecendo em nossa cidade. E não é um incêndio que acontece de uma forma voluntária, e não se
sabe por quê. Muitos até arriscam a falar. Estão botando fogo em nossa cidade, e nisso eu queria
parabenizar a Defesa Civil de Itapira. Hoje encontrei com o Ronaldo, o comandante e ele estava
com a mão cheia de bolhas, porque ele caiu no meio do fogo. Trabalharam nesse fim de semana
prolongado direto, na verdade já vêm trabalhando há um bom tempo. Inclusive, ele elogiou que
Itapira está com quatro caminhões pipas, trabalhando sem parar, então, no meio desse problema,
que a gente está vendo, das queimada, vamos analisar, também, que existem homens fortes,
trabalhadores, honestos, e dispostos ao bem da nossa cidade, e nisso eu queria deixar a minha
congratulação, no momento oportuno vou fazer isso, formalmente, aqui na Câmara, a esses
valorosos homens da Defesa Civil, que estão trabalhando como sempre, debaixo de chuva, debaixo
de sol, dentro das queimadas, dentro das casas, e hoje é um dos Departamentos do nosso Município
mais respeitados. Fica aí para todos eles, em nome do Ronaldo e extensivo a todos, os meus
cumprimentos pelos trabalhos. A Beth falou sobre um ponto sensível, sobre os testes da Saúde.
Antes de testar, Itapira já saiu à frente. Nós temos para todos os funcionários aqui, não só da Saúde,
mas do Município, um ambulatório, porque não é só chegar fazer o teste, você tem que definir qual
será o teste. O teste rápido, pega acima de 11 dias, então, o cara chegou tossindo, e com coriza, que
teste que vai fazer nele? E aqui em Itapira, tem um infectologista, que é o doutor Humbertinho, que
todo mundo conhece, e que faz ambulatório para todos os funcionários, e para todos aqueles que
precisam ser testados, e que estão sendo. Se está com sintoma, se não está, o que tá acontecendo, se
não está, já faz isolamento e já faz o atestado deste desse funcionário. Então, acima de fazer teste,
você tem que ter uma pessoa para fazer o diagnóstico, que é uma coisa que as outras cidades não
estão fazendo, e que o doutor Humbertinho está fazendo, maravilhosamente, Beth, a senhora
deveria ir lá. Não, deixa eu terminar. A senhora, inclusive, deveria ir lá, conhecer esse trabalho do
doutor Humbertinho, e os testes que estão sendo feitos, sendo que todos que tem que ser afastados,
estão sendo afastados, e tudo aquilo que tem que ser feito pelos funcionários, e em momento
nenhum ele está desprotegido. Entrando agora um pouco em relação a parte de loteamento, Mino, a
qual você falou, nós aprovamos nesta Casa. Alguém duvida aqui que 535 famílias precisam?
Ninguém duvida disso, por isso foi aprovado por unanimidade, e não teve nada de correria, ao
contrário do que a Vossa Excelência Mino, essa autorização, eu tenho a autorização aqui comigo da
CETESB, e ela já está há 4, 5 meses autorizada, e a Prefeitura em momento algum quer desmatar
absolutamente nada, se tiver alguma dualidade vai parar, como parou. Agora, não é porque ano
político que param as coisas, eu vou ser sincero, mostrei o vídeo da semana passada, do final do
mandato do seu irmão, e era um terror a nossa cidade, um horror. Mais de 4.000 buracos, não
levando paciente para a Saúde. Não é isso que funciona numa cidade, não importa se é ano eleitoral,
se não é ano eleitoral, se fizeram asfalto até dia 15 de novembro, que beleza, é melhor do que deixar
aquele horror que estava nossa cidade, é inadmissível. O sucessor do seu irmão, tomou um baile tão
grande na eleição, não foi porque ele era ruim, mas por como o seu irmão deixou a nossa cidade. O
Hospital Municipal eram só “frangalhos”, só para recuperar o Hospital, demorou dois anos. A frota
Municipal estava acabada, tem matéria para todo mundo ver, e isso não é mentira. Eu acredito que
nós todos precisamos nesta Casa, equilibrarmos mais as nossas atitudes, deixarmos a raiva de lado e
continuarmos trabalhando por uma Itapira melhor. Até dois meses atrás, antes do período eleitoral,
a gente estava. Agora, o que está acontecendo? Essa casa está se contaminando também, e o período

eleitoral fez aflorar os problemas, exaltar. Vossa Excelência veio aqui, e fez um desabafo, falou que
o senhor não tinha um canal para falar, por causa do Deputado. E o Deputado, em momento
nenhum falou do Senhor num canal da Assembleia Legislativa. Ele não usou recurso público para
se divulgar, ele usou um canal de internet, como a Vossa Excelência poderia ter feito. Agora essa
Casa tem sido usada, por várias e várias vezes, para se tratar de assuntos pessoais, o que eu acho
que a gente não deve por esse caminho, nessa Casa. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso
da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente, eu
gostaria também de parabenizar os Médicos Veterinários pela sua data, pelo trabalho que realizam
no dia a dia, eu, que tenho vários animais, sei o quanto é necessária a presença de um Veterinário.
Nós, que gostamos dos animais, que cuidamos deles com carinho, sabemos do trabalho do
veterinário, da necessidade, porque a gente vê muitos animais abandonados, muitos animais, e
sabemos que sempre têm aqueles de bom coração que atendem esses animais, muitas vezes sem
custo algum. Então, deixo aqui hoje os meus parabéns a todos os veterinários, que Deus ilumine a
carreira deles, que tenham muito sucesso, e os animais agradecem, porque se não tiver alguém que
fale por eles, que cuide deles, fica difícil. Eu também gostaria de falar aqui ontem foi aniversário da
Padroeira de Itapira, 200 anos da nossa Padroeira, da Nossa Senhora da Penha. Estive lá presente,
na missa solene, como de costume, sempre acompanho as solenidades e gostaria de parabenizar o
Padre João, a toda a população que rezou para Nossa Senhora da Penha, e são 200 anos de história,
onde João Gonçalves de Moraes trouxe a primeira imagem, quando veio de Portugal, para Itapira e
ele a doou, antigamente era uma Capela, depois ele a doou para a Igreja, onde permaneceu por
quase 180 anos. Depois foi roubada a imagem, mas é uma data na qual Itapira comemora no mesmo
ano, 200 anos de fundação, e em outubro 200 anos a Padroeira. Também eu gostaria de falar sobre
esses incêndios criminosos, no final de semana muitas pessoas ficaram preocupadas, clamando por
pela Defesa Civil, pelos Bombeiros Voluntários, pelo caminhão do almoxarifado, porque era fogo
por todos os lados. Pessoas de propriedades, de grandes e pequenas propriedades sofreram muito.
Graças ao empenho de todos os servidores da Prefeitura Municipal, da ajuda de particulares,
também, conseguiram “acalmar” esse fogo, porque foi para vários lados. Tinha do lado dos Pires,
tinha lá nos Forões, tinha lá para o lado do Juca de Oliveira, tinha para o lado do Eleutério, do
Barão, lá para o lado de São Joaquim, por todo canto tinha fogo. Então, para o lado aqui do
Stringuetti, Santa Cecília, então foi difícil, foi uma labuta grande, para quem trabalha nessa área.
Parabenizo também todos aqueles que ajudaram, e que foi feia a coisa viu, queimando o pasto,
queimando tudo, pequenos agricultores, coitados, com uma dificuldade muito grande para conseguir
ajudar a pagar esse fogo criminoso, que incendiou a nossa cidade a zona rural. Também, quanto à
questão de atendimento hospitalar, estive hoje conversando com o Prefeito, e falei também com
uma Diretora do Hospital, onde a gente pode estar conversando a respeito atendimento do OS,
porque algumas pessoas falam que houve certa demora, mas às vezes acontece também de ter outras
emergências. Mas, prontamente, o pessoal do Hospital falou que vai rever essa situação de escala,
para melhor atender as pessoas, para evitar muita aglomeração, pessoas esperando por um longo
período. Então é isso que está melhorando. A gente tem que buscar melhoras, porque a população
necessita, e a gente está aqui para isso. Então eu desejo a todos aí uma boa noite, e uma boa sessão.
Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL:
“Boa noite a todos. Bom, primeiramente gostaria de começar parabenizando todos os veterinários,
que cuidam dos nossos animaizinhos, dos nossos bichinhos, dos nossos gatinhos, chorinhos, e que
Deus abençoe mesmo todos vocês. Realmente, são os verdadeiros anjos, e a Defesa Civil, nossa,
quantas queimadas, quantas coisas ruins. Colocar fogo é crime, e vai ser investigado sim, Vereador,
porque não é possível o fogo pegar nos quatro cantos da nossa cidade, e vai ser apurado, e vão
pegar os responsáveis sim. Quero aqui, também, deixar os meus cumprimentos, parabenizando toda
a Corporação, na pessoa do comandante, do Ronaldo, toda a Corporação da Defesa Civil. Deus
abençoe a cada um de vocês, que também estão zelando e cuidando da nossa cidade. Fiz sim um
BO, Vereador, e sim, fui ameaçada, está aqui o Boletim de Ocorrência, eu sai daqui, no outro, dia
eu fui fazer sim. Sabe por que? O senhor não precisa gostar de mim. Se o senhor tem um problema
particular comigo, o senhor não tem que vir aqui, e me ameaçar. Ficou gravado aqui nos áudios, e

eu peguei o áudio, e encaminhei também uma cópia, quem quiser, é só me procurar no privado que
eu passo o áudio, dá muito bem para ver, perfeitamente, a frase: “Você não deveria bater de frente
comigo, você vai se arrepender para o resto a vida”. Isso não é uma ameaça? Isso é uma ameaça
sim. Agora, o que o senhor fala, eu sou uma pessoa de palavra. Quem me conhece, quem convive
comigo no meu dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa de palavra. Quem pulou para trás, naquela
votação, foi o senhor. O senhor que pulou para trás, porque aqui nós estávamos vendo o Projeto, lá
da Lagoa de Tratamento, e o senhor foi lá, nós fomos lá com o Lucas, que é o secretário, o senhor
ficou encantado, e na outra semana, o senhor já veio falando: “Ah, eu não vou”, e eu falei que eu ia
votar sabe por que eu vou votar? Porque é para a população, é para o bem da cidade, e eu votei, com
a minha consciência. Sabe por quê? Porque quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, eu
durmo. Eu acho engraçado, “o que é Chico não é para Francisco”, engraçado isso. A vereadora
Beth, na posse aqui, na posse, ela, por ego, ego de querer ser a Presidente, ela traiu o grupo, e
nenhum de vocês aqui, do lado da situação, a chamou de traíra, agora, a Vereadora Marisol, que
votou no bem da população, é traíra. Esquisito, né Vereador, como eu incomodo as pessoas, como
as pessoas estão preocupadas seu eu serei eleita, reeleita ou não. Primeiro cada um cuida da sua
vida, cuida da vida do senhor, esquece da vereadora Marisol, cuida das suas finanças, cuida da vida
particular do senhor, dos seus bois, cuida, que da minha vida eu cuido, e se eu for reeleita, é da
vontade do Senhor, sabe por quê? Porque se estamos aqui, primeiramente, foi pelas autoridades, que
são constituídos por nosso Deus, Ele quis que tivesse essa bancada aqui, e “não cai uma folha de
uma árvore, se não for pela vontade de Deus”. Outra coisa, Vereadora, semana passada: “Ah, a
senhora comeu pizza de 300 reais”. Eu quero que a senhora prove, onde que eu comi essa pizza, de
300 reais, porque, se eu realmente comi essa pizza, você está duvidando dos funcionários dessa
Casa, porque se passou pelo Tribunal de Contas, está aqui uma resolução, a senhora precisa ler
mais, estudar mais, essa é uma resolução 230/2000, e é feita pelo Tribunal de Contas. Agora, a
senhora vem querer jogar baixo, querer enganar o povo? Ah meu bem, o povo é muito esperto. Sabe
por que ela faz isso? É porque ela não tem o que mostrar, então, ela fica atacando a nós, que
queremos fazer algo pela cidade. Boa noite. Obrigada.” 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) Ofício
Especial. Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas
referentes ao mês de Agosto de 2020. Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não
havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura das
matérias constantes do Expediente. 2º) Projeto de Lei nº. 0079/2020.- Em que o Sr. Carlos Alberto
Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a academia ao
ar livre na Praça da Justiça entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo de Ada Damasco Laurindo
DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de
setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Emenda Modificativa de nº.
003/2020.- Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá
outras providências. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 4º) Emenda Modificativa de nº. 004/2020.- Altera dispositivos e anexos ao
Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei
orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências.. Autoria: Professora
Marisol. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de
setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Emenda Modificativa de nº.
005/2020.- Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá
outras providências.. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 6º) Emenda Modificativa de nº. 006/2020.- Altera dispositivos e anexos ao

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei
orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências.. Autoria: Toninho
Marangoni. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio",
09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00151/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Elza Aparecida de Oliveira
Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marizete
Aparecida Nicoleti de Mattos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00153/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Pedro Malandrim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2020.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Carlos Roberto Gonçalves (Carlão). Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de
setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00155/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aristides Caetano de Almeida. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09
de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00156/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Albino Rodrigues,
carinhosamente chamada Tia Joana. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Izaquiel Tavares de Macedo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00158/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Emerson Roberto Costa de Oliveira. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de
setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o
Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem
póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o
Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 15º) Requerimento nº. 00136/2020.- Requer a
Mesa da Câmara, em caráter excepcional, autorização para a realização das audiências públicas da
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e para prestação de contas do 2º quadrimestre de 2020, no
período vespertino, em decorrência da Pandemia do Covid-19. Autoria. Comissão de Finanças e
Orçamento. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento nº.
00137/2020.- Voto de Congratulação com o estimado padre Everton Nucchi, pela elevação da
condição de quase paróquia da comunidade Santa Josefina Bakhita em missa solene realizada no dia
30/08/2020 às 10:00 horas no bairro Istor Luppi com a presença do Bispo da Diocese de Amparo,
Dom Luiz Gonzaga Fechio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 17º) Indicação nº. 00154/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para
construção de Espaço Pet no Parque Linear "Pref. José Roberto Barros Munhoz (Bebeto)", no
Conjunto Habitacional Antônio Assad Alcici. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Indicação nº. 00155/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a
revitalização de campo e quadra de futebol no Conjunto Habitacional Antônio Assad Alcici.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Indicação
nº. 00156/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a revitalização de campo e quadra de futebol no Conjunto

Habitacional Della Rocha III. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 00157/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para criação
de um Parque Linear no bairro Parque Fortaleza, mais precisamente nos arredores do córrego que
atravessa a Av. João Brandão Jr. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 00158/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a
revitalização de quadra e parque infantil localizado no Conjunto Habitacional "Bráz Cavenaghi".
Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º)
Indicação nº. 00159/2020.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua
Argemiro Salles, no bairro Della Rocha II. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação nº. 00160/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos
visando firmar Parceria Público Privada (PPP) entre a Prefeitura e empresas de telefonia e internet
para fornecer pacotes aos Professores da rede municipal de ensino. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação nº. 00161/2020.- Sugere ao Sr.
Prefeito, estudos visando reforma com caráter de urgência na Praça da Árvore, ponto turístico do
Município de Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º)
Indicação nº. 00162/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando marcação de percurso com
quilometragem no início, durante o trajeto e fim das pistas de caminhada do Parque Santa Bárbara,
Avenida dos Italianos, etc. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
26º) Indicação nº. 00163/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a instalação de iluminação
pública, calçadão e duplicação da Estrada de acesso ao Bairro da Ponte Nova, IPI 486 - "Antonio
Carlos Ferreira", tornamdo-a um Parque Linear Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente
passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 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 por 30 dias. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação do requerimento de adiamento da
matéria. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: ADIADO POR 30 DIAS. SS. "Vereador
Antonio Caio", 09 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. (Nota: Todos os
pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias
constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do
público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores,
internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE,
PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

