
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 de abril de 2020. Presidente: LUAN DOS 

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

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

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

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE 

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

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

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

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

Professora Marisol, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito 

o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, 

faz uso da palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Eu só estava esperando 

um sinal para ter o Pequeno Expediente, porque nas duas sessões anteriores eu estava inscrita e 

vocês burlaram a Lei”. Questão de Ordem, Vereador Luan Rostirolla: “Nós não burlamos nada. 

Nós estamos vivendo uma pandemia no mundo todo, e acho que é um bom senso de todos os 

vereadores para não se perder no Pequeno Expediente, como foi falado na primeira sessão no 

começo da pandemia. Infelizmente não houve o bom senso em a senhora se inscrever, e os demais 

também. Então não burlamos nada, era só um pouco de bom senso”. Continuação da fala, 

Vereadora Beth Manoel: “Vou ler um texto de um fato acorrido em nossa cidade”. Um fato que 

abalou muitas pessoas abalou estrutura de pessoas da família, pessoas amigas... Um fato ocorrido e 

transmitido por todas as redes de televisão em nosso Estado, em nosso Brasil e até 

internacionalmente que é o caso da Pequena Ísis. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, e 

ouvissem com os ouvidos do coração: “Oi, meu nome é Ísis Helena, mas eu amava quando me 

chamavam de Heleninha. Eu só tinha um ano e onze meses. Eu era uma garotinha de sorriso fácil e 

encantador, e ainda não sabia andar ou falar, mas sorrir eu sabia como ninguém. Confesso que 

andar seria a minha maior conquista, já que nasci prematura de cinco meses e pesando apenas meio 

quilo. E ali na UTI do hospital, lutei durante quatro meses e dez dias pela minha vida. Os médicos 

chegaram a dizer que sobreviver seria um milagre. E eu sobrevivi provando assim, que o Deus que 

me enviou aqui na terra o tempo todo cuidava de mim. Logo mais no dia 21 de abril eu completaria 

meus dois aninhos. Pra a alegria do papai que sem dúvidas faria uma festa linda, mas eu estava 

desaparecida há exatos cinquenta dias. Quero agradecer a todos que oraram e desejaram que eu 

fosse encontrada com vida. Agradecer a milhares de titias, avós, mamães, papais, amigos que 

ganhei em tão pouco tempo. Obrigada Luiz Bacci, que mostrou incansavelmente o meu caso pela 

rede de televisão. Obrigada a Guarda Municipal de Itapira, Defesa Civil, Policiais Militares, 

Conselho Tutelar, Tropa de Cães farejadores de outra cidade e daqui também. Obrigada população. 

Obrigada Brasil. Mas isso tudo infelizmente não será possível, já que nesta segunda-feira 20 de 

abril de 2020, minha mãe confessou ter jogado meu pequeno e inocente corpo, já sem vida no Rio 

do Peixe em Itapira São Paulo. Acabou para mim! Como você foi capaz mamãe?! Eu era só um 

serzinho vulnerável e totalmente dependente de carinho, amor e cuidados. E na noite anterior ao 

crime eu queimava em febre. Mas você ao contrário de me socorrer, simplesmente disse que me deu 

uma mamadeira de leite, e me colocando para dormir de barriga para cima. Convulsionei enquanto 

você dormia. Mas porque no dia seguinte às seis horas da manhã quando percebeu o meu corpinho 

gelado, não me pegou no colo como toda mãe que ama o filho, não gritou por socorro na rua feito 

louca, descabelando. Porque mamãe? Mas ao contrário e se mostrando fria e calculista, você 

colocou o meu pequeno corpo em uma mochila, e em seguida se desfez de mim como se eu fosse 

um nada. Provando assim, que nunca foi amor, porque quem ama cuida. E eu não merecia uma 

morte tão cruel assim. O meu corpinho ainda não foi encontrado, e o papai se quer, pode me dar um 

enterro digno. Mas calma papai, calma vovó, família e amigos! A dor tem sido grande, eu sei. Mas 

peço que se mantenham firmes e fortes, porque naquele rio só se encontra o meu corpo mesmo, 

pois, o meu espirito já se repôs nos braços do meu criador, e nele posso confiar. Fiquem apenas com 

o meu lindo sorriso, e a certeza papai, que você foi o melhor pai do mundo. O que me deixa triste, é 

saber que não sou a primeira criança do mundo vitima de tanto desamor, e o tempo tem provado 



que enquanto as leis não forem mudadas eu estarei longe de ser a ultima, ficando apenas para 

estatística. Este é o nosso vergonhoso Brasil. Texto de Daniel Aquino Silva. Fonte Cidade Alerta. 

Obrigada Senhor Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN 

BATISTA: “Boa noite a todos. Itapira vem lutando o bom combate desde o inicio de março, com 

relação à pandemia do novo COVID-19 (Coronavírus). E nesta Casa nós temos o vereador Dr. 

Mauricio como gestor de toda essa luta que a gente vem travando. E nos últimos dias a gente vem 

acompanhando e ouvindo sobre a questão das paralisações, fecha comércio, abre comércio. E a 

gente sempre fica nessa linha muito fina, em entender que toda essa questão econômica é de 

extrema importância, como também a questão de saúde pública que é mais importante ainda. Nos 

últimos dias a gente tem visto o que vem acontecendo tanto nos Estados da Amazônia, Rio de 

Janeiro e acho que por esses dois Estados podemos ter uma noção onde poderíamos estar se o 

caminho que São Paulo e outros Estados também não tivessem seguido. Hoje em qualquer jornal 

que você assiste, vemos famílias indignadas e lamentando as mortes dos seus entes queridos na 

porta dos hospitais por faltas de leitos e atendimentos. Poxa vida, isso foi avisado lá trás! E a gente 

vê como Itapira veio cuidando do assunto, para que isso não chegasse acontecer. Hoje a gente vê a 

questão dos nossos hospitais de campanha, as tendas... Gente, as tendas foram criadas para não 

serem usadas mesmo. Ou vocês acham que a gente deveria usar?! Só na tenda do hospital cabem 

quarenta leitos. Já imaginaram se nós tivéssemos lá quarenta pessoas precisando de cuidados com 

Coronavírus?! E a gente vê o pessoal na porta dos hospitais no Rio de Janeiro, Manaus, Amazonas, 

buscando por leitos de UTI, ambulâncias do SAMU nas portas dos hospitais para serem tratadas 

como quarto, por conta de serem ambulâncias de UTI's. Nós vemos no Estado de São Paulo, que 

por mais que esse remédio esteja sendo amargo, e para nós comerciantes esse remédio esta sendo 

muito amargo, mas quando olhamos para a nossa família entendemos, e vamos tentar superar essa 

situação. A gente espera que a partir do dia 11 de maio o Governo do Estado de São Paulo crie 

regras claras, para que uma flexibilização aconteça, e seja uma flexibilização coordenada e com 

informações da saúde. Gostaria de parabenizar principalmente Dr. Mauricio, quero que o senhor 

leve os meus parabéns ao Prefeito Paganini, você, secretária Cristina e a todos os nossos servidores 

da saúde pelo trabalho brilhante que estão fazendo a frente da Secretaria de Saúde em relação ao 

Coronavírus. Itapira hoje saiu à frente de tantos municípios, e servindo de referencia aos municípios 

da nossa região. Vemos tudo o que foi feito. Itapira perto de outros municípios formou e equipou 

todo o segundo andar do Hospital Municipal. É uma obra feita para o COVID-19, mas que fique 

para o município e atendimento das pessoas. Então leve aí o nosso agradecimento, e agradecimento 

do cidadão itapirense Tiago Fontolan, ao Prefeito Paganini e a todos os servidores da saúde, e 

serviços essenciais da prefeitura de Itapira. Obrigado Senhor Presidente.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala, dizendo o 

que poderia ser uma oposição burra! E para que esse termo não seja visto, e nem pensado de forma 

alguma, quero aproveitar as palavras do vereador Tiago, e dizer Mauricio, que eu também quero 

parabeniza-lo, parabenizar ao prefeito. A gente sabe que não é fácil, eu me imagino nessa hora 

como politico, ou qualquer um de nós aqui, se fossemos prefeito e com certeza também com medo, 

angústia, com familiares, o quanto é difícil estar lá e ser criticado. Então acho que as palavras do 

Tiago são boas quando se diz que Itapira fez muita coisa, e eu quero parabenizar sim, e até comentei 

com o Dr. Mauricio que eu gostaria de ter feito muito mais, mas vocês mais do que ninguém sabem 

que por tudo aquilo que eu passei, fiquei muito restrito e respeitando também a Lei. Quero 

parabenizar o povo de Itapira que independente de tudo, e se tudo esta acontecendo dessa forma e 

por mais que sejam as criticas, mas o povo de Itapira foi maravilhoso. Aqueles que querem destruir, 

fazer tumultuo, enfim... Se nós continuarmos dessa forma, respeitando ao próximo, respeitando o 

mínimo necessário, acho que o pior se não passou, esta muito perto de passar. Eu só queria 

comentar, e por isso que comentei em oposição burra Dr. Mauricio, que vereador as vezes tem que 

fiscalizar e um trabalho desse muito grande fico preocupado com aquela obra da Lions Clube que 

esta acontecendo, vi pessoas caminhando e parei de caminhar, e algumas pessoas me falaram: – Oh 

vereador, olha só o que esta acontecendo! Então vou deixar um pedido para você como o 

Coordenador Geral de tudo e se o senhor quiser vou junto com você. Passei de carro, e a gente sabe 



da pressa que existe para que termine uma obra enorme, mas eu contei em média de cento e setenta 

funcionários, da TIB até o fim da rua onde tem a estação de tratamento, contei dezoito caminhões, 

dezoito motoristas sem máscaras. Contei catorze máquinas, com catorze motoristas sem máscaras, 

pessoas chegando fazendo o trevo, quebrando, arrumando, mão de obra, e percebi na minha 

contagem que dois, ou três funcionários estavam de máscaras. Então acho que uma obra daquela, 

com caminhões que estão vindo de fora, máquinas com equipamentos de fora estão tendo contato 

com pessoas de fora, caminhão de combustível que vem de fora para abastecer o equipamento que 

esta lá. Apesar de toda importância daquela obra, volume, tamanho... Temos que ter um cuidado 

especial com aquela obra Mauricio! Porque ali de repente, pode desencadear uma coisa e aportar 

tudo o que estamos lutando. Porque pergunto oposição burra? – Porque é longe de qualquer critica 

destrutiva. Que se tome muito cuidado lá, porque o volume esta aumentando, e esta em uma fase de 

terminar. É muita gente. Pessoal trazendo gramas, fazendo calçadas em frente à ETEC.” Aparte 

Vereadora Beth Manoel: “Só quero deixar bem claro, que não entendam como critica, mas eu falo 

uma coisa aqui, e gostaria que ficasse gravado em todos os lugares. Se estivessem mesmo muito 

preocupados com a saúde de Itapira de verdade, no CAIS teria médicos que faz um ano e meio que 

não tem cardiologista, neurologista, neuropediatra, endócrino... Então eu acho assim, se estivessem 

mesmo preocupados com a saúde, os médicos estariam lá atendendo a população, Foi só um 

desabafo.” Continuação da fala, Vereador Mino Nicolai: “A gente sabe o que esta acontecendo 

em nosso país, pessoas morrendo e talvez nem seja da doença e estão sendo enterradas de forma 

muito triste. Acho que nós estamos pagando por tudo aquilo que nós não tínhamos de modo geral 

no Brasil. Era tudo falido, a saúde falida enfim... Nós conseguimos aqui, dar um bom exemplo 

graças ao trabalho de todos e sempre vou elogiar. Então vereador gostaria só de te pedir, que se 

quiser a minha presença, aquele vereador que quiser passar, porque esta sendo uma conduta errônea 

contra tudo aquilo que esta sendo feito. Se estão existindo outras obras. E como nós vereadores que 

estamos todos de máscaras hoje, também teria que ter um decreto para que todos os funcionários da 

prefeitura usassem. Estou vendo muitos sem máscaras. Aonde vai o funcionário do SAAE? – Vai 

atender em casas. Aonde vai o funcionário do almoxarifado? – Vai socorrer pessoas. Então se temos 

que dar o exemplo, tem que começar por nós, e principalmente a todos esses. Que possa levar ao 

conhecimento. Sei que muitas vezes, muitos se sentem abafados, sofridos, mas a gente tem que 

fazer também com que todos façam a sua parte. Por isso que falei da população e também estou 

falando dos setores da prefeitura que tem que tomar os devidos cuidados. Fica um pedido meu a 

Vossa Excelência e aos vereadores que puderem acompanhar. Um abraço e boa noite a todos”. A 

seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. 

Primeiramente gostaria de deixar registrado, que independente do que a gente acaba dizendo aqui 

um dia ou outro, eu e minha família sentimos um baque com o ocorrido com o Senhor Prefeito. 

Deixo a minha homenagem a ele, e estimo melhoras para o prefeito Paganini. Aproveitando 

também as palavras do Tiago, e não se esquecer de parabenizar todos os funcionários da saúde. 

Desde o pessoal da linha de frente do combate ao COVID-19, até o pessoal do comitê de gestão. 

Mas gostaria de falar com todo o respeito as falas dos demais colegas aqui, referente a abertura do 

comércio. Conversei com o pessoal da Associação Comercial, estou com o segundo oficio que foi 

enviado ao Senhor Prefeito e gostaria e peço para ele encarecidamente, dar uma estudada com o 

pessoal sobre esse oficio. Eles não estou vindo com um pedido de abertura total do comércio, e nem 

faltar com respeito as medidas de distanciamento e as demais medias que tem que ser tomadas. 

Proferem um cronograma para o prefeito, até diziam a abertura um dia sim, outro não de tal 

comércio. E na minha singela opinião, respeito a ciência da medicina, mas acredito que dá sim para 

tentar a abertura escalonada do comércio. Hoje mesmo estava assistindo no jornal o prefeito de 

Campinas Jonas Donizette falando sobre Campinas, e ele esta se organizando para começar abrir o 

comércio dia 04 de maio. Ele enviou um documento ao Governador João Dória, mas que ele deixou 

mais ou menos entendido que independente de tudo, ele vai determinar o decreto dele. Então a 

minha palavra hoje é essa. Para o prefeito analisar com carinho aí. Lógico que nem todos já falaram 

aqui, e sei que vão falar mais um pouco, que a gente não quer chorar pela vida de ninguém. Mas 

desde que nós controlássemos a entrada do mesmo modo que esta sendo feito no bancos, 



supermercados. Se for para deixar uma critica aqui, deixo a população, as instituições financeiras 

que tem poder aquisitivo para estar tomando essa precaução, e também ao nosso órgão público. Vi o 

pessoal da guarda fazendo o trabalho deles, mas nós poderíamos estar intensificando, não sei como, 

e como o Mino disse: - Não gostaria de estar no lugar do prefeito. Mas como politico a gente tem 

que ver isso daí. Poderia estar escalonando um pessoal, para estar fiscalizando esse distanciamento. 

É isso que eu gostaria de deixar para o nosso prefeito. Agora gostaria de deixar uma critica aqui, 

que já que estamos falando, hoje vai entrar na pauta um empréstimo. Desculpe, falei errado, é 

abertura de crédito. Como nós escutamos muito, e os senhores já devem ter escutado também, que é 

totalmente desnecessária a obra na Rua José Bonifácio. Como nós estávamos escutando bastante, 

foram mexer em umas lombadas que não tinha nada a ver, gasto público em uma fase essa. Não 

sabemos o desfecho amplitude disso. Deixo aqui o meu protesto de repúdio a isso. Muito obrigado 

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

todos. Primeiramente gostaria de parabenizar o Dr. Mauricio, a todos os colegas do legislativo, que 

você leve essa menção a todos os colegas da área da saúde, para a Secretária da Saúde Cristina 

Moreira, que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Trabalho este de mãos dadas com outras 

secretarias, e sempre com a missão de salvar vidas. Na fala do vereador Tiago, que ele mencionou 

que muitas pessoas falam que a tenda não ocupou. Graças a Deus que a tenda não foi ocupada. 

Temos que levantar nossas mãos para o alto, porque aqui esta sendo tudo controlado. Quantas e 

quantas cidades não tiveram esse preparo! Lembro que nós estávamos em uma reunião junto com o 

prefeito, e o prefeito com toda aquela preocupação e nós decidimos arregaçar as mangas, correr e 

preparar todo o município para que se precisar, possa ocupar. E graças a Deus não mediram 

esforços, tanto a Secretaria da Saúde, como as demais outras secretarias. E também gostaria de 

agradecer o deputado que também trouxe emendas, recursos. Em menos de quinze dias o deputado 

trouxe um milhão seiscentos cinquenta mil, para a nossa cidade de Itapira. Pode falar, pode criticar, 

mas esse deputado realmente trabalha, arregaça as mangas e não me esforços para trazer conquistas, 

recursos, emendas para a nossa cidade. Tanto é que tantas vezes algumas pessoas aqui questionaram 

se era verdade a emenda de quatrocentos e trinta mil do CAAMI. Pode passar lá, esta lá a 

construção. Esta nascendo o nosso CAAMI. Nós temos aqui a responsabilidade à defesa dos 

animais, e vai ser maravilhoso, vai ser lindo. São quinhentos e sessenta e oito mil, é muito dinheiro 

que será implantado lá, e merece. Merece muito mais, porque nós que amamos os nossos animais, 

amamos os animais em geral e Itapira não poderia ficar de fora. É um trabalho sincero com 

comprometimento do deputado, prefeito de nós vereadores tratar e cuidar dos nossos animais. Deus 

abençoe. Estou acompanhando de perto Vereador Mino, não só essa obra, como as demais. O 

possível né?! Porque nós estamos em uma pandemia e temos que tomar os devidos cuidados, usar 

máscaras, limpar sempre as mãos e trabalhar que é o nosso papel de fiscalizar. Então quero deixar 

novamente os parabéns para área da saúde, desde aquela pessoa que limpa o chão do hospital, até os 

doutores. Muito obrigada pelo carinho, atenção, cuidado da nossa vida em si, e no geral. E gostaria 

de falara também, que muitas vezes a gente só vê lá na frente, e temos que perseverar. Recebemos 

muitas críticas quando teve o empréstimo dos trinta milhões. Se a cidade hoje esta recapeada, 

quadras cobertas, construção da quadra Marco Antônio Líbano dos Santos que antes não tinha. Eu 

como professora lá, via que meu Deus do céu, era necessidade. Hoje como graças a Deus, quando 

vai construir uma escola, já faz a quadra coberta, porque o sol esta muito forte. Temos que pensar lá 

na frente, e hoje tudo isso esta acontecendo graças ao nosso voto aqui. Votei nos trinta milhões 

porque foi necessário e porque é para o bem do nosso município. Não adianta falar – Ah! Não gasta 

nada, não tem dinheiro, e ficar de braços cruzados. Para mim isso não é uma gestão. O gestor tem 

que ser usado sim, e tudo isso coma garantia que vai dar conta de pagar. Isso que é o mais 

importante, que vai cumprir com os compromissos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de 

falar Faustinho, que abertura de crédito não tem nada a ver com empréstimo tá?! Pelo contrário, é 

um trabalho politico muitas vezes sendo efetivado. Nós temos três emendas do deputado Barros 

Munhoz de um milhão seiscentos e cinquenta reais, que é maior inclusive que os repasses do 

Governo Estadual juntos, somados até o presente momento. São três emendas, uma de quinhentos e 



cinquenta mil, uma de seiscentos mil e uma de quinhentos mil. O Governo Federal são oitocentos 

mil e Governos Estadual perto dos quatrocentos mil, e mais as varas de Itapira que fizeram a sua 

colaboração. Eles tem um fundo próprio, e doaram perto de cinquenta mil reais para o COVID-19. 

Vale a pena a gente salientar que existem opiniões diversas nesta Casa. O Mino chamou a atenção 

para uma obra gigante que esta sendo feita, através da Marisol que falou sobre o Finisa, que foi um 

empréstimo muito discutido nesta Casa, sobre recapes e muitas outras coisas que estão acontecendo 

em nosso município. Apesar da divergência de ideias que tivemos nesta Casa, existiu aprovação e 

graças a Deus tudo aquilo que foi comprometido esta acontecendo agora. Nós temos as execuções 

das obras que até aquele presente momento houve muita ponderação em votar a favor ou contra. 

Acredito que os colegas nessa altura do campeonato, já tem uma visão de que esta acontecendo, e 

inclusive até poderiam ter uma votação diferente hoje neste presente momento. Mas a divergência 

de ideias é salutar dentro da Casa. Em relação ao COVID-19 que o Tiago, Marisol e Mino 

salientaram que ainda bem que nós não usamos a tenda. Mas isso não quer dizer que não vamos 

precisar usar. A reabertura do comércio tem que ser vista com olhos bem cuidadosos, não podemos 

de um forma geral também sermos extremamente voltados apenas para o fechamento. Na verdade 

nós estamos há mais de um mês de quarentena. Nesse tempo nós conseguimos e os números 

mostram a modificar essa curva epidemiológica no município. E sabiamente o Governador João 

Dória também já tem um olhar diferenciado, e acredito que logo acontecerão algumas modificações 

que também refletirão em nossa cidade. O tempo que é dado para que ocorra esse trabalho na saúde, 

é o tempo dos preparativos. Quando começou a quarentena, deixou as pessoas em casa e evitou 

aquele pico inicial, e deu tempo dos trabalhadores da saúde conseguirem equipar o hospital. Só para 

efeito de sabedoria de vocês, hoje nós temos dezoito leitos de UTI. Nenhum desses leitos de UTI 

veio do Departamento Regional de Saúde. Veio do trabalho árduo de muitas pessoas que se 

comprometeram e foram atrás de respiradores, enquanto a maior parte das cidades não fez isso. 

Mogi-Mirim, por exemplo, só conseguiu dois até agora. Mogi-Guaçu através da DRS que ela 

conseguiu, só conseguiu dez, que é quase o dobro do tamanho da nossa cidade. E além de todo 

existiu um convergência de pessoas ligadas à saúde que querem o bem da cidade que foi a união 

entre o Hospital Municipal, Secretaria de Saúde e Santa Casa de Itapira. Culminaram no 

atendimento do COVID-19 em nosso hospital, mostrando que o nosso hospital tem muita condição 

e qualidade de atendimento. E trouxe outras coisas mais relevantes também para o município. Daqui 

vinte dias haverá um aparelho de tomografia instalado no Hospital Municipal de Itapira. O contrato 

já foi feito, celebrado entre a Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde. E tenho certeza que a 

partir do momento que ele entrou lá, ele nunca mais vai sair. Nós vamos ter a possibilidade de fazer 

exames das mais diversas patologias e necessidades dentro do nosso hospital. É dito que em 

momento de guerra, você tem o pior do ser humano, mas muitas vezes o melhor. E quando vejo 

aqueles trabalhadores assíduos, pessoas empenhadas, desde o mais simples trabalhador, a todos os 

outros trabalhadores. E nem mesmo aqueles que estão na saúde direto, mas até mesmo os 

empresários que sabemos que colaboram, e através desse resultado que muitas vezes em momento 

de guerra nós temos ganhado para o nosso município. Uma coisa que esta Casa já pediu muitas 

vezes. A população já pediu o Conselho Municipal de saúde já pediu, e garanto a todos vocês, que 

apesar da guerra, ainda há esperança. Tomografia logo, breve em nosso município. Vai ajudar o 

COVID-19, mas com toda certeza nunca mais sairá do nosso hospital e continuará ajudando todos 

da nossa cidade. Obrigado”. 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 12ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril 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. Passamos ao Decreto do Executivo: 2º) 

Decreto nº 085/2020. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 

2.194.650,40, para os fins que especifica. Autoria Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 



havendo mais Decretos, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Lei Complementar. 3º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 0010/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta e extingue cargos no Quadro de 

Pessoal da Prefeitura. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 28 de abril de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 

045/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 026/2020. RELATORA: Antonio Maragoni Neto. 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 026/2020, de autoria da 

Vereadora Professora Marisol que Denomina a Quadra Poliesportiva da EMEB Dr. Marco Antônio 

Líbano dos Santos de “Regina Vicente”, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

deliberação do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 

de abril 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 28 de abril de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 046/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 028/2020. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. As 

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

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 028/2020, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal que “Denomina de “RINEU MARTINS” o Conjunto Habitacional localizado no 

bairro do Barão.”, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a deliberação do Colendo Plenário. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de abril 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 28 de abril de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa 

de imediato aos Ofícios: 6º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões.- Ofício 187/2020. 

Informa os pagamentos referente a parcela de Março de 2019 e referente ao mês fevereiro de 2020. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de abril de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente 

passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0026/2020.- Denomina a Quadra Poliesportiva da EMEB Dr. Marco Antônio Líbano dos Santos de 

“Regina Vicente". Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 26/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, requer a e Cada aprova por 

unanimidade que a matéria seja encaminhada a segunda votação. Isto feito o Sr. Presidente acatando 

o requerimento do nobre vereador coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 26/2020. 

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto o vereador Carlos Alberto Sartori: “Acho que é 

uma grande homenagem a Regina, ela que era uma liderança lá no bairro logo que foi construído. 

Ela sempre buscava melhorias, reivindicava... Eu trabalhava no jurídico da prefeitura nessa época, e 

ela sempre vinha à prefeitura para buscar alguma melhoria para o seu bairro. Foi uma lutadora. 

Parabéns Professora Marisol, é uma homenagem justa, para uma cidadã que honrou o seu nome, seu 

bairro por tudo aquilo que ela fez. Parabéns”. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 

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

0028/2020.- Denomina de “RINEU MARTINS” o Conjunto Habitacional localizado no bairro do 



Barão. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 28/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, requer a e Cada aprova por 

unanimidade que a matéria seja encaminhada a segunda votação. Isto feito o Sr. Presidente acatando 

o requerimento do nobre vereador coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 28/2020. 

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto o vereador Toninho Marangoni: “É mais que 

merecido essa homenagem ao Rineu. Foi uma pessoa que nasceu aí próximo, por cinquenta anos 

trabalhou no comércio dentro do bairro. Era uma pessoa que sempre ajudava o próximo. É uma 

homenagem muito bem feita ao Rineu Martins”. Justificativa de voto o vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Senhor Presidente, também tenho a liberdade de falar do “Neu”, porque é uma pessoa 

conhecida, nós éramos amigos, e dos familiares também. Casou, constituiu a sua família. Nasceu 

nas proximidades do Barão, Fazenda Nova América e depois que seus pais vieram para o Barão, 

onde conheceu sua esposa e casou e teve os seus filhos. Trabalhava também na zona rural e 

posteriormente veio para o comércio que é onde a família esta até hoje. Um cidadão do bem, uma 

pessoa muito acolhedora, gostava muito de ir até lá e conversar com ele. É difícil a gente avaliar as 

pessoas né?! Mas o “Neu” merece o carinho, respeito do povo do Barão porque é um cidadão que 

viveu a vida do seu bairro, sua terra. Parabéns ao prefeito, vereadores que votaram o projeto. O 

“Neu” terá o nome gravado na história da nossa cidade. Muito obrigado”. Justificativa de voto o 

vereador Mino Nicolai: “Também gostaria de dizer que achei o nome excelente, pois, tive a 

oportunidade de conhecer e conviver por muito tempo com ele durante as minhas andanças por aí. É 

uma homenagem justa. Gostaria de parabenizar todos os vereadores também pela votação, e os 

familiares por tudo o que ele foi. Que esteja o seu nome gravado em uma boa lembrança do bairro 

do Barão, e em Itapira também”. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 

2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril 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. 


