ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de dezembro 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 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. CARLOS
ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que hoje
é o aniversário natalício do nosso Presidente Luan dos Santos Rostirolla. Parabéns, felicidades,
sucesso, muita saúde, que Deus o abençoe durante sua vida. É isso que eu desejo para você. Eu
tenho aqui um requerimento que nesse período natalino, onde as lojas ficarão abertas até às 20:00
horas, e tem algumas pessoas que moram no Barão, outras moram em Eleutério, alguns trabalham e
outros vem para fazer compras. Então o meu pedido é no sentido que a Mirage disponibilize um
horário de ônibus de retorno para o Barão, Eleutério e até mesmo Ponte Nova no horário das 20:30
horas, porque as lojas vão fechar às 20:00 horas. É um pedido da população que esta pedindo essa
melhoria neste período, porque fica difícil para aqueles que não tem condução, para aqueles que
estão trabalhando também para retornar aos seus lares. Então é um requerimento para a Viação
Mirage atender essa solicitação dos moradores. O outro requerimento é no sentido de que os
moradores do Edifício Érica, que a maioria dos moradores são pessoas idosas, e estão fazendo um
pedido para que a prefeitura tome providências quanto ao estacionamento da frente, que muitas
vezes ocorre de estar esbarrando em um carro e outro, causando um dano em algum veículo. Então
eles pedem para que seja regularizada a forma de estacionar na frente do prédio, ou que tenha uma
parte proibida para que evite quando as pessoas forem entrar ou sair, e tenha uma colisão causando
algum problema com os vizinhos. Acho que o Departamento de Trânsito poderia tomar as devidas
providências para ver o melhor a fazer, para que evite essas colisões e problemas naquele trecho da
Rua Bento da Rocha próximo ao CEJUSC. Nós vamos enviar este ofício, e também vou falar com o
pessoal do trânsito . E um outro assunto, é que o pessoal da Vila do Artesanato, aproveitar também
que eles estão aniversariando e gostaria de parabenizar todos aqueles que ajudaram a iniciar, e que
estão lá até hoje sustentando com seus artesanatos e estão mantendo a Vila do Artesanato. Eles
estão pedindo também, tipo uma campanha publicitária, porque nesse período que há muitas
vendas, o pessoal não tem muito conhecimento que lá fica aberto de quinta a domingo, e também
não tem um ônibus que leva as pessoas para fazer compras, para aquelas que não possuem veículos.
Então é um pedido daquelas pessoas que tem os seus produtos para serem vendidos na Vila do
Artesanato, que seja feito uma campanha de marketing, até mesmo rádio, jornal, a internet que hoje
é muito visitada, e também a questão do transporte. Eles pedem que tenham pelo menos aos finais
de semana o transporte. Muitas não vão porque tem que atravessar a pista, então tem medo e receio,
e alguns que ficam impossibilitados de estar indo lá, e adquirir os produtos confeccionados com
muito carinho pelas pessoas que expõem lá, participam e estão levando a diante a Vila do
Artesanato. Sabemos que hoje em dia não é fácil, e por isso temos que valorizar as pessoas pelo
trabalho que fazem, e também é uma opção para a nossa cidade ajudar aquelas pessoas que
trabalham, que querem manter essa Vila do Artesanato. Então é esse o meu pedido aqui, e vou
cobrar, porque é importante que as pessoas trabalhem e tenham a divulgação do trabalho a serem
vendidos. E gostaria de parabenizar novamente pelo aniversário da Vila do Artesanato, e lembro
que o Tiago era o Secretário quando foi implantada a Vila. Parabéns, foi na sua gestão como
secretário, acho que foi um grande passo onde nossos artesãos tem hoje um local para expor suas
obras de arte confeccionadas com amor e carinho para muitas vezes adornar as nossas casas.
Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador TIAGO

FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Primeiramente Senhor Presidente, gostaria de desejar
a vossa excelência parabéns, bastante saúde, que seu dia tenha sido um dia feliz, e que ele possa
continuar assim o resto do dia do aniversário e para o resto da sua vida também. Felicidades! Essa
semana foi realizada a Audiência Publica com relação ao orçamento na Casa, e estavam presentes
os Vereadores: Beth, Faustinho, Marisol e também a presença do Secretário de Fazenda o Senhor
Valteir de Freitas. E a fala do Secretário mesmo diante de um ano tão difícil Vereador Maurício,
nos deixa animado. Como todos sabem o orçamento é uma previsão que vem a essa Casa, e é feita
também pela Secretaria de Fazenda do que a gente tem a receber no ano que vem. Isso pode se
realizar ou não, diante de um ano como esse a gente viu que muita coisa não se realizou dentro do
orçamento. No orçamento desse ano ele estava explicando pra gente, que a queda referente ao ano
que vem, é porque não tem na previsão do ano que vem valores de financiamentos ou de créditos
né? Então basicamente o que o orçamento cai o ano que vem, é a falta dessa previsão. Tá sendo
carregado para o ano que vem nove milhões do empréstimo realizado, porém a fala que me deixou
mais feliz, é que da arrecadação do município, ele já vê nesse ano mesmo uma melhora da
arrecadação do município. Os impostos não tem caído, a sua arrecadação tem melhorado. O que
mostra que o Brasil no Estado de São Paulo tem sido resiliente com relação a pandemia, e essa
abertura gradual de ter sortido efeitos. Nós aqui no município é que sentimos. A ponta na verdade é
a que sente a realização dos recursos na sua arrecadação. Uma outra fala importante que eu acho
que vale a pena ressaltar, é que mesmo diante de toda a discussão, apenas 3,3% do orçamento de
2021 será comprometido com relação aos financiamentos. A arrecadação mensal prevista para o ano
que vem é de vinte e dois milhões mensais aproximadamente, são duzentos e sessenta e quatro
milhões de orçamento para o ano que vem. E dos duzentos e sessenta e quatro milhões, apenas sete
e novecentos ou oito milhões serão gastos aí com o pagamento dos financiamentos, tantos os atuais,
quanto o adquiridos que nós temos conhecimento desde sempre, alguns ainda da administração do
Prefeito Toninho Bellini e da administração Paganini estão sendo pagos regularmente e em dia.
Então para o ano que vem apenas 3,3% do orçamento fica comprometido com isso. Então o
próximo prefeito vai ter 96,7% do orçamento livre. Livre modo de dizer, porque vários dos recursos
são carimbados e a gente viu aí que 28% ficam para a saúde, 25% fica para educação. Então mais
ainda a próxima administração vai ter 25% para fazer as alterações aí que precisam. Isso nos deixa
muito feliz. Gostaria de parabenizar também a Vila do Artesanato pelo seu 3º ano de existência.
Carlinhos, esse pedido do ônibus é um pedido seu antigo, a gente sempre sugeriu que o ônibus que
faz Centro/ Vila Bazani pudesse passar para o lado de fora, saindo ali pela entrada da cidade e
entrando na rotatória ali nos Pinheiros. A gente espera que isso aconteça em breve. Uma divulgação
se faz necessária. A secretaria vem brigando para que a Secretaria de Estado e o DER
(Departamento de Estradas e Rodagens) sinalizem a estrada, para que a Vila seja indicada através
de placas na estrada atrás do pedágio, e também ali no Circuito das Águas. Parabéns aos artesãos
que fazem parte da Vila do Artesanato, parabéns a todos os artesãos itapirenses. E fica um convite
para o dia 10 de dezembro às 19:00 ou 19:30 horas, no auditório do Museu de História Natural a
Audiência Publica com relação ao Turismo de Itapira. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra a
vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Eu quero usar essa Tribuna hoje, para falar que
essas obras que foram feitas e estão sendo feitas, obras faraônicas, obras em ano de eleição e em
final de mandato, e que hoje Itapira foi notícia novamente na EPTV referente ao afundamento do
asfalto da calçada. Isso me lembra aquele ditado que “ Por fora bela viola, e por dentro pão
bolorento”. Quando você vê, é tudo muito lindo, mas embaixo esta podre, não foi preparado para
fazer uma obra. E aí eu convido também a todos os vereadores, que possam me acompanhar em
uma visita aos PPA's. PPA Vila Ilze Vereador Tiago, o muro foi pintado e esta sem reboco, esta
caindo uma parte do muro. Eu gostaria de verdade que vocês fossem comigo, ou que vocês possam
levar ao conhecimento do Prefeito Paganini. O PPA do Brás Cavenaghi acabou de ser feito uma
reforma de noventa mil reais. Você trabalhou lá Nobre Vereador Maurício. Gente, rachaduras
imensas! No PPA Pé no Chão também. E aí eu fico feliz na sua fala Vereador Tiago, ou o senhor
esta desinformado ou o senhor não tem andado por aí. Aparentemente tá bonito, mas quando você
chega da pra ver que não foi feito bem feito, foi feito com rapidez, sem o acompanhamento de

engenheiro. É impossível um engenheiro aprovar uma obra que daqui um mês ou pra ontem vai ter
que ter o cara lá para reformar. Outro assunto também que não me deixa calar, é aos sábados
domingos e feriados corrida de motos pela cidade. São motos sem placas, trazendo uma desordem
pela cidade em todos os bairros, e a policia infelizmente não tem policial, condução para fazer essas
vistorias nos bairros. É uma reclamação de toda Itapira, minha também que sou porta voz do povo.
Obrigada a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS:
“Boa noite a todos. Também não posso falar que começou ontem à tarde o alvoroço de mensagens,
a população criticando ferrenhamente a rotatória da Santa Fé com a Av. Jacareí e a Av. David Moro
próximo ao Clube de Campo Santa Fé. Como nós sabemos, foi uma obra gigantesca, demorada,
ficaram meses e meses atrapalhando o trânsito, como visto dinheiro rodou lá, e agora literalmente
vai rodar porque já esta interditada e eu também quero saber do Prefeito e do engenheiro dele a
posição sobre isso. O povo esta irado, é um descaso com o dinheiro publico. Você falou aqui do
valor da prestação Tiago, e não posso nem concordar ou discordar do senhor, porque o que foi me
falado para quem assistiu à audiência, falou que querendo ou não é um valor expressivo. Outro dia
em uma discussão ferrenha entre vocês vereadores e eu não participei, foi do empréstimo de quatro
milhões. Então sete ou oito milhões, é sim um valor expressivo. Mas tudo bem, as obras foram
feitas aí, mas e a qualidade da obra? Porque o nosso gestor deixou chegar nessa situação?” A parte
vereador Mino Nicolai: “Pegando só o bonde da história, eu acho que a Beth falou a palavra chave.
Tudo que é feito as pressas, leva para um caminho que não da certo. Quem passou por lá hoje, pela
rotatória da Santa Fé, além desse buraco, quem prestar a atenção eu vou junto amanhã. Eu passei
contando do lado direito deve ter de oitenta a cento e vinte mudas que foram plantadas e estão todas
mortas. Vão ter que ser replantadas. E o caos vai acontecer agora com a chuva, porque plantaram a
grama de uma forma, além de uma fortuna que foi gasto, plantou-se grama acelerado como
Fórmula-1. Não tiraram as baquearas as napier. Agora foram tentar tirar, perderam-se toda a grama,
que agora esta caindo tudo dentro do córrego e esta tampando toda estação de tratamento de água. E
vai ficar pior. No começo eu disse que a obra é muito boa, ficou linda só que foi feita de uma forma
errada e muito rápida e vai ser um caos. Se não perder 50%, 60%, vai perder 70% ou 80%. Vai ter
que ser tudo refeito pela pressa, e pela rapidez que foi feito e não teve qualidade. Você falou a
palavra chave Beth. Obrigado Vereador.” Continua com a palavra o vereador FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS: “É Mino, é isso daí mesmo. Foi uma obra as pressas, a grama esta rolando tudo e
olha que nem choveu hein? Se vir as águas que estão pra vir, aí sim a gente vai ver o que vai
acontecer. Vai parar tudo lá na estação, e aí o caos vai ser enorme. Referente a segurança Vereadora
Beth, o pessoal mesmo do Santa Fé ali nas proximidades do Anglo vem reclamando para
administração o caos que é aquilo lá no final de semana. Tem que deixar pelo menos duas viaturas
lá, porque se acontecer alguma coisa é uma tragédia para os policiais. Mas como vai deixar uma
viatura lá se não tem efetivo? A segurança ficou abandonada. Agora vão vir falar para irmos atrás
de concurso. Vamos sim, porque precisa urgentemente. Mas ficou abandonada. E o pessoal do
Santa Fé não aguenta. Só para finalizar, deixo os meus parabéns Presidente, saúde, paz, tudo de
bom em sua vida. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI:
“Boa noite a todos. Parabéns Presidente, muitas felicidades, que Deus abençoe, saúde e bola pra
frente que o Senhor tem muito tempo ainda para ser feliz e ajudar a nossa população de Itapira.
Grande abraço! Todos que vieram aqui tiveram assuntos de suma importância para falar. Então eu
gostaria de pegar uma madeixa do Senhor Vereador Tiago e do Maurício. A gente tenta não vir aqui
para comentar certos assuntos, então preciso me dirigir para a Vereadora Marisol, que acho que só
falta uma sessão e eu não gostaria mais disso, mas estive em uma repartição pública ontem, onde
disseram Vereadora, e por isso precisamos olhar aos olhos, que a senhora esteve no SAMA, e nós
podemos provar, que a senhora disse que não sabe como um “prefeitinho” e um “vereadorzinho”
puderam ter sido eleitos. Se é verdade ou não a senhora pode dizer. Eu só queria pegar o trecho do
Vereador Mauricio, onde ele com muita elegância aceitou a derrota dele mesmo com uma votação
muito boa, porque essas são as regras de uma eleição. Quando eu disse para a Senhora que eu já
estive aqui por cinco vezes, uma de suplente, eu já tive todos os tipos de votação, mil e trezentos,
mil e tanto e nem por isso fico falando disso para desmerecer, pra isso e aquilo. E Senhora na outra

sessão subiu aqui, e vai subir depois e tem o direito de falar. Esta acabando também, esta por pouco
né? E eu espero que o Presidente ou Presidenta mude essa situação das pessoas falarem sempre o
mesmo time, que dê liberdade, democracia para que possamos responder. E assenhora falou: – Eu
tive 855 votos. O que se houve pelos quatro cantos da cidade Vereadora, e a senhora com isso
depois deve até ter uma explicação para a população, porque é de fonte limpa e eu não vou citar
nomes aqui, onde o deputado gastou e não vou falar valores, mas se possível a gente provar. A
Senhora teve o apoio de cinco ex-vereadores, se eu estiver mentindo a senhora sobe aqui e fala,
porque ai eu vou provar que receberam uma nota preta para trabalhar para a senhora. E na
transparência a Senhora esta colocando lá que gastou quatro mil reais. Então se existisse justiça e
Lei que investigasse realmente a fundo, a Senhora não só seria eleita, como seria exonerada do seu
cargo e proibida de disputar outra eleição. Então toma cuidado com o que fala, porque a turma fala
que a Senhora já falou: – O Senhor é grosseiro e sua família também. Não pisa no meu calo, não
maltrata minha família, e se a Senhora sabe o que fez, saiba também que isso é muito baixo. Se
talvez a Senhora estivesse com o time que entrou e não tivesse traído, a Senhora estaria eleita
Vereadora. Desculpe-me ter que falar, porque se a Senhora teve um companheiro nesta Casa
quando entrou, foi eu. E todo mundo pode provar isso, até mesmo a Senhora e eu evitei falar isso
por muito tempo. Mas se a Senhora acha que vai sair pelos quatro cantos, que a Senhora ia procurar
os seus direitos. Não sei que direito! Acabou-se a eleição e nós estamos aqui. Acho que qualquer
um de nós aqui se tivesse o apoio que a Senhora teve, com o dinheiro que foi gasto na campanha da
Senhora, pode ter certeza que todos aqui teriam tido pelo menos o dobro do voto se não tivesse feito
o papel que a Senhora fez de ter traído um grupo inteirinho que confiou na Senhora, e que botou na
Senhora uma fé enorme. Então eu quero dizer aqui, que pra mim esse assunto morre aqui, e peço
desculpa Maurício, Tiago por tudo o que vocês sempre tentam pregar. Mas a coisa não para! Vai
passar para a próxima legislatura, talvez vá entrar aqui e vai cutucar de novo, e vai começar de
novo. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que sempre que me cutucam eu costumo reagir, eu pulo,
eu saio do lugar, eu falo e aí eu sou grosso, sou um cara extremamente agressivo, mas tudo aquilo
que eu respondo aqui acho que tem sentido. Boa noite, obrigado a todos.” A seguir faz uso da
palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente,
parabéns Presidente 28 anos de idade, eu e o Tiago ficamos aqui com uma inveja lascada do
Senhor. Eu já estou acima dos quarenta, e depois dos quarenta a gente prefere não dar muitos aléns
aí na frente, mas que seja próspero o seu mandato, e que seja um ano muito bom para o Senhor. Eu
vou voltar ao gancho do Tiago. Ô Mino, eu acho que nesta Casa nós não devemos tratar de
determinados assuntos. Esse púlpito é feito para determinadas situações, respeito a vossa
excelência, mas eu continuo nessa mesma tese. Em relação ao que o Tiago falou dos 264 milhões
do orçamento, um pouco mais de 3% sobre investimentos que não falo nem sobre os
financiamentos, falo sobre os investimentos. Muitas obras na nossa cidade foram feitas, e na EPTV
é real o que passou hoje uma situação, mas é inegável que em uma obra grande não tenha
problemas, um afundamento pode acontecer. Não sabemos se rompeu uma galeria de água antiga
que estava naquele local. Você não vai remover todas as galerias, para refazer uma obra. Muitas
vezes faz uma análise de solo, se o solo esta bem ou não e acredito que tenha sido feito. Além do
mais as obras foram licitadas. A Beth levantou uma situação muito importante que são as
rachaduras lá dentro do PPA do Brás Cavenaghi e de outros locais que possam ter, tem que ser
acionado, para que a empresa que ganhou juridicamente a licitação possa fazer a cobertura disso
daí. Existem leis específicas que protegem esse tipo de situação. Obviamente que é difícil de você
controlar todas as obras. Sabe Mino, eu falo que agora aconteceu uma inversão. Vocês que são
oposição hoje, serão situação amanhã, e vocês vão passar mais quatro anos e também não vai ser
fácil. Muitas obras vão dar problema, muitos próprios públicos que vocês tanto falaram também vão
ter problema. Não estou falando que a nossa gestão foi a melhor, nem que a de vocês vai ser pior.
Eu estou falando que problemas existem, e enquanto você é vidraça é uma situação, e quando você
é pedra é outro. Os problemas acontecerão também, eles serão iguais ou até piores. Em relação a
parte econômica, eu tenho uma visão positiva para um lado, e negativa para o outro. Dentro das
avaliações em relação à reação de mercado, apesar do momento ser positivo, mas o reflexo em

longo prazo de um, dois anos pode ser desastroso principalmente na queda de arrecadação. Aquilo
que vem que é o fundo de participação dos municípios, possivelmente deve piorar para 2022, e o
ICMS também. Na verdade nós tivemos um período de recessão, onde foi seguido de um período
novamente de aquecimento do mercado, e ainda não se sabe os resultados verdadeiros. Então vai ter
que ter muita gestão, principalmente para vocês manterem em bom estado. Existem problemas, nós
sabemos. Mas eu espero muito mesmo, eu participei durante oito anos da vida politica aqui, e seria
demagogia minha falar que vocês vão isso e aquilo. Não, eu espero que vocês realmente encontrem
um caminho para essa problemática que vai acontecer para falta de dinheiro, e manutenção de tudo
aquilo que esta montado. Hoje nós temos escolas montadas, creches montadas, um hospital
funcionando. Nós devemos enfrentar uma nova onda de covid que não deve ser fácil, isso demanda
de recursos. Então eu espero que a gestão de vocês seja profícua, que tenham boa sorte, que o futuro
Prefeito Toninho Bellini possa fazer uma boa gestão, e que tenham um bom andamento. E assim vai
ser bom para a nossa cidade que é o objetivo de nós estarmos todos aqui. Obrigado Senhor
Presidente.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a
todos. Primeiramente Senhor Presidente, se eu for interrompida prolongue a minha quantidade de
tempo. Quanta raiva não? Quanto rancor, quanto ódio! Faz mal ao coração viu Vereador? Faz mal!
Agora, eu saio de cabeça erguida, foram 855 votos, é voto hein? É voto! Quanto legado eu deixei
aqui, não tenho nenhum problema não. Não tirei nem o adesivo do meu carro, não tenho vergonha.
Saio de cabeça erguida. Sabe quantos votos faltaram para o Vereador Dr. Maurício ser reeleito?
Vinte e seis votos. Se tivéssemos vinte e seis votos o Senhor não entrava. O Senhor foi um
Vereador “puxadinho”. E se eu tivesse no PP, eu entrava e o Briza não entrava, eu sabia das
condições. Não fico me culpando não. Quatro anos passam rápido! Eu nem vou despedir aqui do
pessoal, eu vou falar um até breve, até breve! Eu faço questão que o Senhor prove quem são os exvereadores, prova com documentação. Falar até papagaio fala Senhor Vereador. Papagaio, maritaca,
calopsita se treinar também fala. Não tenho nenhum problema não. Quantas coisas, quantos legados
eu deixei aqui! Ah, e depois o Senhor fala que eu tive o seu apoio. Aqui nessa mesa no dia da posse,
para quem o Senhor olhou que traiu? Uma pessoa do seu grupo traiu e foi eleito, o César. Hoje ele
não esta aqui, mas eu posso falar na frente dele. Pega as filmagens. O Senhor olhou para a minha
direção, porque o Senhor achou que eu era traíra, muito pelo contrário, quem traiu foi o César, seu
grande amigo traiu o grupo. Eu votei sim para a Beth ser Presidente, e depois o que aconteceu? Os
quatro milhões quem pulou do barco foi o Senhor e o César, porque a Beth foi a única que falou que
não ia votar. Nós subimos lá, vimos toda a explicação do Lucas o secretário, e quem pulou pra trás?
O Senhor. Eu sou mulher suficiente que dou minha palavra e não volto atrás. Eu sou desse jeito.
Pode falar, e eu sou uma pessoa de palavra e de honra. Eu não pulo fora do barco. Quando eu estava
com vocês, eu estava com vocês. Mas depois que eu vi o ódio, rancor, a vontade de prejudicar tudo
por ego. Não, jamais! O seu irmão foi eleito, vai ser prefeito, olha lá, esta lá para os quaro cantos
ver a estação de esgoto feita. Não vai ter dor de cabeça. Eu votei sim, e foi através desses quatro
milhões que rompemos. E a partir daí sempre votei com a minha consciência porque ninguém
manda no meu voto. Saio de cabeça erguida. Ninguém manda! Agora vem falar que eu fui em
repartição? Bem, tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa. Incomodou tanto o Senhor, que o Senhor
veio usar a Tribuna para falar isso! Aí que picuinha, coisa baixa, coisa baixa. O ano que vem sim
me desculpe, mas é a Câmara do Amém. Vai resolver todos os problemas. Só falta agora Vereador
Tiago, falar que a chuva é culpa do deputado e do prefeito. Só estão faltando falar isso. A Escola
Marco Antônio quando inauguraram na gestão do seu irmão, as professoras que lecionavam lá, a
mesa da professoram já tinham varias goteiras recém-inauguradas. Como o Vereador Falou. Tem
defeito? Tem, mas qual é o nosso papel? Aconteceu-se isso e não é só nossa culpa, é culpa de vocês
também porque o Vereador é para fiscalizar as obras. Tem que fazer o papel certo. Tem que
fiscalizar sim, esse é o papel do Vereador. Me poupa né? De ficar falando da minha declaração. O
Senhor tem tempo de olhar na internet o quanto foi declarado. Bem, cada um cuida da sua vida,
cuide da sua vida que eu cuido da minha. Passar bem!” 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 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1º de dezembro de 2020.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de
dezembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita
do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Ofício
SG-DAO nº 288/2020. Solicita a inclusão da Segunda página da mensagem do projeto de lei nº
116/2020, que Altera a Lei 274, de 11 de outubro de 1956, modificada pela Lei 972, de 03 de
setembro de 1972, que instituiu o Brasão de Armas do Município, que por um erro, não foi enviado
junto às outras folhas impressas. Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 3º) Ofício Especial: Apresenta ao plenário o balancete dos recursos
recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de Novembro de 2020. Autoria. Luan
Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 0012/2020.- Ata da Audiência
Pública realizada no dia 04 de Dezembro de 2020, para apresentação e debate aberto ao público do
Projeto de Lei nº 103/2020 que " Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de
2021, Projeto de Lei nº 104/2020.- 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 e Projeto de Lei nº 105/2020.- Altera os Anexos I, II, III, IV e o de
Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021". Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de novembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00117/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a denominação de
ruas localizadas em loteamentos de chácaras, nos bairros do Machadinho e Bica d'Água.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de
novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00118/2020.Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Dispõe sobre a denominação de ruas localizadas no Cercado Grande II, Chácaras Santa Rosa e Sítio
Cruzeiro. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08
de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº.
00119/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Cria o Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira e dá
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", 08 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o Sr.
Presidente faz o seguinte pronunciamento: : “Tendo em vista que estamos com o projeto do
orçamento em pauta, nessa sessão, o Expediente tem que ir até às 21:00 horas. Então peço a
autorização dos Vereadores, para que faça a leitura dos pareceres 163, 164 e 165 que são os que
tratam do orçamento de 2021, e logo após encerraremos o Expediente e passamos de imediato para
Ordem do Dia.” Isto feito o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a leitura dos
pareceres referentes as Peças orçamentárias. 8º) PARECER nº. 163/2020.- ASSUNTO: Projeto de
Lei nº 103/2020 e Emendas Modificativas nº 001 a 003/2020. 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 Meio Ambiente, que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer Projeto de Lei nº 103/2020 que “Estima a Receita
e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.” e às Emendas Modificativas nºs 001/2020
(Serviço de Geologia para extração de cascalho), de autoria do vereador Toninho Marangoni; e nºs
002/2020 (Manutenção e Funcionamento do Castramóvel) e 003/2020 (Manutenção e
Funcionamento do CAAMI), ambas de autoria da vereadora Professora Marisol, após minudentes e
acurados estudos sobre o teor das proposituras acordaram por exarar parecer favorável à
unanimidade, eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe
inquinem as tramitações. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de dezembro 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 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 164/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
104/2020. RELATOR: Antonio Maragoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e de Obras, Serviços
Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 104/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", acordaram por
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, pela aprovação. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de dezembro 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 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 165/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
105/2020. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e de Obras, Serviços
Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 105/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera os
Anexos I, II, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021.", acordaram por
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, pela aprovação. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de dezembro 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 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. Esgotado o tempo regimental o Sr. Presidente passa de imediato à
Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de
Lei nº 00103/2020.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 103/2020. Aprovado por unanimidade.
A seguir o Sr. Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa nº 01/2020, de autoria do
vereador Toninho Marangoni, Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 103/2020 que
"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.". Aprovada por
Unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa nº 02/2020, de
autoria da vereadora Professora Marisol, Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 103/2020
que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.". Aprovada menos
três votos da Vereador Beth Manoel e dos vereadores Fábio Galvão dos Santos e Mino
Nicolai. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa nº 03/2020, de autoria
da vereadora Professora Marisol, Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 103/2020 que
"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.". Aprovada menos três
votos da Vereador Beth Manoel e dos vereadores Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai.
Tendo em vista que houve votos contrários às Emendas Modificativas nº 02 e 03/2020, o Sr.
Presidente despacha o Projeto à ordem do dia da próxima sessão. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de dezembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00104/2020.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. Autoria:
Prefeito Municipal. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos Santos

Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00105/2020.- Altera os Anexos
I, II, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. Autoria: Prefeito Municipal.
DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. SS.
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º)
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0078/2013.- Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 128
da Lei nº 2.477, de 28 de dezembro de 1992 , que “Institui o Código de Postura”. Autoria: Carlos
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 78/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela
ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O Senhor
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 78/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais matérias do Sr. Presidente
Vereador Luan Rostirolla, faz uso da palavra: “Sem mais matérias essa Presidência agradece
todos os Vereadores pelas palavras e mensagens do meu aniversário. É um prazer ter vocês como
companheiros, que segue nessa vida 28 anos, mais um ano. Muito obrigado de coração.” Pela
Ordem vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de aproveitar também que hoje é o aniversário
do Paulinho que é servidor desta Casa. Gostaria de registrar o aniversario natalício dele, e
aproveitar e mandar um abraço pra ele, muitas felicidades, servidor aqui da Casa, sempre pronto
para nos ajudar. Então deixo aqui os parabéns para o Paulinho, muita vida longa, saúde e tudo de
bom pra ele.” Pela Ordem vereador Maurício Cassimiro de Lima: “É um ensejo deixar também
um grande abraço para o Paulinho, que Deus de realmente vida longa. É uma pessoa muito séria e
muito importante nesta Casa. Gostaria de aproveitar e parabenizar o Faustinho também, porque hoje
é dia da Justiça, e estender a todos os advogados e trabalhadores da Justiça do nosso país, para que
comemorem esse dia de hoje.” Pela Ordem vereadora Professora Marisol: “Também não poderia
deixar de parabenizar vossa excelência, e também o Paulinho. Que Deus abençoe vossas vidas com
muita saúde, muita paz e muita união.” Pela Ordem vereador Luan Rostirolla: “Essa Presidência
também o parabeniza Paulinho, seu grande companheiro aqui nesta Casa. Parabéns, 08 de dezembro
é o dia que marca nossas vidas.” Pela Ordem vereador Mino Nicolai: “Eu também gostaria de
deixar um abração para o Paulinho, sempre companheiro, muita saúde, felicidades e Deus abençoe.
Vossa excelência já tinha cumprimentado né? Então deixo um abraço para o Paulinho, que ele seja
muito feliz.” Pela Ordem vereador Fábio Galvão dos Santos: “Também gostaria de deixar os meus
parabéns ao nosso amigo Paulinho, um grande funcionário da Casa aqui, e também muito amigo de
todos, sempre prestativo, e na vida particular também é um grande amigo da minha família. E não
deixar de observar que nem o Dr. Maurício disse: Os meus parabéns a todos os funcionários da
Justiça, aos operadores do Direito diretamente e indiretamente. Obrigado Presidente!” Pela Ordem
vereador Tiago Fontolan: “Apenas para deixar registrado os parabéns, o desejo de vida longa ao
Paulinho também pela passagem do seu aniversário e também de vossa excelência Senhor
Presidente.” Pela Ordem vereador Toninho Marangoni: “Também gostaria de parabenizar o
Paulinho funcionário da Casa, um grande amigo que a gente gosta muito. E também gostaria de
parabenizar ao Presidente, feliz aniversário, muita saúde e vida longa para vocês dois.” Pela Ordem
vereador Beth Manoel: “Eu tenho certeza que o Paulinho esta nos assistindo, e quero dizer que
você é maravilhoso Paulinho, e eu desejo a você tudo de bom, vida longa, que Deus continue
abençoando sua vida e sua família. Um beijo, tudo de bom.” Pela Ordem vereador Maurício
Cassimiro de Lima: “Sabendo que o Paulinho esta nos assistindo, em término de mandato.
Gostaria de deixar um recado pra ele. Desculpa por tudo, desculpa as bolas foras e Deus abençoe.”
(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.

