
ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de maio de 2020. Presidente: LUAN DOS 

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

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

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

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE 

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

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

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

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

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

o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, 

faz uso da palavra a vereadora Sr. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Quero falar de várias 

coisas hoje, vou ver se consigo. Gostaria que se o vereador Mauricio vier ocupar essa tribuna, nos 

explique sobre aquelas terras de Jacuba e o planejamento do loteamento de quatro mil lotes, sendo 

que o proprietário ainda não quitou essa conta. Entrei com duas emendas, ele e outra vereadora da 

situação votaram contra. Outro assunto que quero abordar, é que até o Leão prorrogou o Imposto de 

Renda de 30 de abril, para 30 de junho. E gostaria de lembrar os caros colegas, que não faz muito 

tempo, e por conta dessa pandemia, eu pedi para o Paganini através de documentos que prorrogasse 

também ou até perdoasse a divida do IPTU. Nem resposta eu tive. O que acho interessante, é que 

quando eles querem arrumar a vida de determinadas pessoas, eles arrumam um jeito e isso acontece. 

Quanto às mudanças na Lei Orgânica que virá para esta Casa hoje, quero dizer que sou contra 

porque deve ser feito com muitos estudos, porque se trata de um assunto delicado, que é o 

planejamento da nossa cidade. É a execução orçamentaria das atividades e dos programas. Quero 

dizer que sou contra, porém, pela pandemia vou votar junto com os colegas a favor por ser só esse 

ano, e que ano que vem seja normalizado. Gostaria também que o vereador Mauricio prestasse 

atenção na minha fala. Parece que em 2014 o senhor fez concurso e passou em oitavo lugar. Foi 

chamado até o sétimo, o senhor ficou de fora. E agora no ultimo o senhor passou em décimo sexto, 

e seria a vaga preenchido a vaga de cinco ou seis, mas aí chamaram, chamaram, chamara, e chegou 

no senhor. Fui informada que tem três meses que o senhor não atua como dentista. O senhor foi 

logo colocado lá no Brás Cavenaghi onde o profissional que atua lá passa na frente de muitos 

profissionais da área de odontologia por sua especialização que esperava estar lá, mas colocaram o 

senhor. Não contente colocaram o senhor como Chefe do Comitê do Covid-19. Gostaria que o 

senhor viesse aqui a frente, e respondesse se o seu salário é como dentista, ou não?! Essa é uma 

pergunta que estou fazendo diretamente ao senhor, porque são perguntas que os profissionais da 

saúde me fazem e não sei responder, mesmo porque pedi através de documentação para os recursos 

humanos e não tive resposta. Já estou cansada de esperar. O Covid-19 é culpado para muita coisa, 

mas também é uma coisa que esta arrumando a vida de muitas pessoas, muitos políticos. E eu como 

vereadora não aceito isso. Corre também nas redes sociais, que entre nós, dez vereadores, têm um 

que ocupou até dois meses, três cargos públicos, e recebendo também por esses três cargos 

públicos. Isso é imoral! Tanto o deputado, tanto o prefeito, quanto os colegas vereadores, fecharam 

os olhos para esse caso. E eu como vereadora, gostaria que o responsável venha aqui também e 

responda isso. Porque eu também não sei o que responder para o público que me pergunta. E eu 

quero dizer também...” Momento em que devido ao termino do tempo do uso da palavra o Sr. 

Presidente solicita a oradora para que conclua seu pronunciamento, mas como a mesma tenta abrir 

no assunto o Sr. Presidente, suspende a Sessão. ...(SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão. após 

verificação de quórum o Sr. Presidente faz o seguinte pronunciamento: “Antes de passar o próximo 

vereador para o Pequeno Expediente. No último Pequeno Expediente acabou tendo uma 

extrapolação no tempo de cinco minutos, e essa presidência entende que sempre tem que ter uma 

conclusão. Só que eu não posso permitir que comecem um outro assunto. Eu pedi para a senhora 

fazer a conclusão do assunto, mas outro assunto não dá. Então fica essa orientação a todos os 

vereadores, que para concluir um assunto tudo bem pessoal, mas para começar outro assunto depois 

do tempo esgotado é inadmissível.” A seguir faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN 



BATISTA: “Boa noite a todos. Senhor Presidente, temos vividos tempos difíceis. Tempo em que 

nós mudamos de opinião, a mesma opinião de manhã, na hora do almoço, de tarde, à noite... Com 

cada informação que chega a gente passa a pensar diferente do que a gente pensou em cinco 

minutos. Tem uma palavra que esta na moda ultimamente a empatia (se colocar no lugar do outro). 

E a gente tem visto que essa empatia só vale para quem defende o isolamento social. Aí daquele que 

se colocar em uma posição diferente do isolamento social. Esse cara é a favor da morte, doença, a 

favor de tudo. Nós acabamos ideologizando a empatia. Gostaria de parabenizar o Prefeito Paganini, 

vereador Mauricio que é Gestor do Grupo do Covid-19, pelo trabalho realizado a frente da saúde de 

Itapira. Enquanto vemos diversos municípios por aí gastando dinheiro a rodo, gastando dinheiro 

sem cautela nenhuma, o município de Itapira reformou o segundo andar Hospital Municipal com 

equipe própria, transformou o Pronto Socorro David Moro Filho, e criou estruturas que ficarão 

permanentes para a população de Itapira. Porque a reforma do segundo andar ficará. Além dos 

hospitais de campanha que a gente torce para que não sejam usados. O comércio de Itapira tem sido 

muito prejudicado com esse prolongamento da quarentena, e tem sido difícil falar aos nossos 

companheiros, que antes mesmo de ser politico, eu sou comerciante dessa cidade. Mas tem sido 

difícil falar para os nossos companheiros que eles precisam ficar fechados. Tem comércios que as 

vezes entram cinco, seis pessoas durante o dia, e mostrar para eles o que esta acontecendo nos 

supermercados da cidade. Hoje em dia famílias inteiras vão ao supermercado como se fossem 

passear, como se fosse um Shopping Center. Então tem sido muito difícil falar para todos eles, que 

a gente tem que ficar fechado, e os essenciais trabalhando da forma com que estão trabalhando. 

Hoje nós estamos seguindo as determinações superiores cegamente, sem questionar. Até Jesus foi 

questionado pelos apóstolos e a gente segue tudo sem questionar. Hoje os comerciantes e 

trabalhadores dessa cidade, são denunciados como criminosos, e estão sendo multados por 

quererem trabalhar. Nós estamos tratando todos os casos, e todas as cidades com o mesmo remédio, 

e isso já se mostrou ineficiente em alguns lugares, e em outros lugares. Não da para tratar todas as 

doenças com quimioterapia dá?! Então não da para tratar todos os municípios com suas 

peculiaridades de forma igual. Eu lamento profundamente as pessoas que foram por causa dessa 

doença, profundamente. E as saudades que elas deixaram aqui, e seus familiares. Mas atrás de um 

CNPJ existem diversas famílias que estão perdendo o seu sustento. Atrás de um CNPJ, existe um 

empreendedor que economizou a vida toda para criar empregos, e trabalha de quinze a vinte horas 

por dia para fazer a roda girar. Atrás de cada CNPJ, existe um sonho que esse prolongamento da 

quarentena também esta matando. Todos nós defendemos a vida. Todos nós estamos contra o 

Covid-19. Todos nós estamos lutando contra o desemprego das famílias itapirenses. Nós 

precisamos encontrar um meio termo, iniciar um diálogo que em minha opinião já se faz tardio. 

Mas antes tarde, do que nunca. Obrigado vereadores.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Queria começar aqui, agradecendo as 

palavras do Tiago. Como já vem há tempos que estou cobrando uma posição, diálogo para estarem 

vendo essas famílias, com todo o respeito que tenho aos profissionais da saúde que também estão 

dedicando a sua vida familiar para estar dando um atendimento à saúde. Mas também precisamos 

ver o comércio. Há um bom tempo aqui, praticamente três semanas, venho defendendo isso daí toda 

semana porque em minha opinião, não desmerecendo as pessoas que tem mais entendimento no 

assunto, mas da para voltarmos sim gradualmente o comércio. Tem estudos já feitos e protocolados 

para o nosso prefeito. Só que eu soube que ele ignorou a Associação Comercial. Espero que ele 

tenha amolecido. E com a sua fala Tiago, acredito que vai fazer sim. Deve estar a caminho, para 

acontecer. Esperamos que sim, o mais rápido possível. Não só para economia municipal, mas 

também para a saúde financeira e psicológica dos nossos comerciantes. Hoje vim para falar também 

um pouco, diretamente ao nosso vereador Dr. Mauricio. Doutor estou sendo cobrado há três 

semanas praticamente, e estava prolongando o assunto mas chegou a tona. Os seus colegas 

dentistas, não tem máscaras para trabalhar doutor! Estou sabendo que teve alguns colegas que 

doaram máscaras para os demais, um ato belo. Mas a nossa cidade tem que fornecer. O pouco que 

acompanho, a profissão suas é uma das mais perigosas. O contato é grande. Então venho aqui, agora 

juntar esse requerimento para vossa excelência. Vamos providenciar isso daí, porque é desumano 



até né?! Eu agradeço, e tinha certeza que poderia contar com a sua colaboração. Algo que eu 

também gostaria de relatar, é que ontem passei caminhando na Avenida da Santa Bárbara, onde o 

pessoal esta trabalhando, e senti um cheiro esquisito. Hoje passei lá, e tem uma vala aberta gente! 

Com um pedacinho de pau no meio. Como recebi uma denuncia, prontamente liguei para o nosso 

Presidente do SAAE, o Lucas. Prontamente ele já mandou o pessoal para ver, porque mandei o 

vídeo para ele, é inconceptível. E a gente olha, e vê o pessoal terceirizado trabalhando ali. Não 

posso acusar, porque não sei, mas quem causou aquele buraco ali?! O SAAE não foi informado 

sobre isso, até porque a hora que mandei o tamanho do buraco e a profundidade, ele pediu para o 

pessoal ir na hora. Aí foram dois carros, a máquina, começou a providenciar a demarcação para 

abertura e estar concertando isso aí. A prefeitura com o seu serviço público não pode deixar de 

fiscalizar isso aí. E também agora com base em suas informações, vamos perguntar para o nosso 

prefeito, e para o setor competente, como aconteceu isso aí. Se foi a empresa terceirizada tem que 

ser penalizada, ou se foi o servidor público? Obrigado Presidente.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, em relação à 

EPI's Faustinho, tem compras feitas e inclusive tem três mil máscaras N95 no almoxarifado do 

Hospital Municipal. Três mil. Então se teve uma ingerência do Diretor de Odontologia, que seja 

verificado com ele porque não esta faltando EPI de maneira nenhuma. Hoje mesmo tivemos uma 

reunião com o Conselho Municipal de Saúde e foi explanada essa situação, e não há falta. Pode 

haver gestão de quem esta comandando, por isso assino junto. Mas não há falta. Em relação as 

outras coisas, me admiro até das pessoas... Vou chegar a alguns pontos. A senhora disse que fez um 

requerimento, e acho bastante interessante a vossa excelência ter interesse em minha pessoa. Não 

sei se por frustração, ou pelo o que?! Mas enfim, vele a pena o interesse. Mas para desmistificar 

algumas coisas para a senhora, gostaria de dizer que não recebo nada como Gestor do Comitê, meu 

salário é três mil quatrocentos e cinquenta reais como vereador, e quando me colocaram no Brás 

Cavenaghi fui designado, nunca recebi PSF e PMAQ. Se é uma indagação, a senhora fez os 

documentos, e a senhora deve receber. Eu até recebo com surpresa isso, ainda mais a pesquisa da 

minha vida. A senhora deveria ter pesquisado também, eu já passei em outros concursos, já fui 

membro sindical, trabalhei na faculdade, fui funcionário da Recreativa com doze anos de idade 

trabalhando nos fins de semana, pesquisado que o meu pai e minha mãe eram pessoa pobres e 

sofreram para dar o meu estudo, pesquisado que eu perdi minha mãe com doze anos de idade e meu 

pai teve que nos sustentar, eu tive que ralar para estar dentro de uma faculdade. Deveria pesquisar 

também que eu chego as sete horas da manhã dentro do hospital, eu me debruço sobre aquilo, e as 

vezes eu chego em casa sete, oito ou nove horas da noite deixando o meu serviço de lado, e chego a 

chorar com a situação que encontro no dia a dia. Me debruço sobre as Atividades de Interesses do 

nosso município. Eu não recebo um real a mais por isso! A única coisa que tenho certeza é que 

coloco a minha cabeça no travesseiro, e sei que estou fazendo a coisa certa. Entendo que nós temos 

nossas diferenças pessoais. Sei que a senhora não gosta de mim. Sei muito bem, porque ganhei a 

presidência, e a frustração vem de lá pra cá até hoje. O que eu quero dizer, é que as minhas atitudes 

a senhora deveria copiar. A senhora deveria trabalhar de fio a fio. – Ah! Porque não estou na saúde! 

Vá fazer atividades sociais. A senhora vereadora Beth Manole, deveria desenvolver atividades, 

arrecadação de alimentos, você poderia fazer várias coisas. A verdade é que a senhora só sabe me 

criticar. A senhora me persegue, a senhora bate à senhora faz! Eu estou cansado de verdade! Estou 

cansado de tanto que a senhora acaba me perseguindo dentro desta Casa. Até hoje sempre me 

mantive quieto. Eu espero ter dado as respostas para a senhora em relação a isso. A única coisa que 

eu quero com a senhora, é que a senhora me deixe. Faço o meu trabalho e defendo os meus ideais. 

Olha, pode ter certeza, e qualquer pessoa pode falar isso para você. Eu trabalho com muito amor! 

Não é pela questão financeira, nunca foi. Diferente de muitas pessoas, mas a minha nunca foi. Eu 

também gostaria de falar, a respeito de um Projeto de Lei que esta entrando. Eu não queria nem ter 

falado tanto sobre isso, de verdade. Isso me da azia. É um Projeto de Lei que estou colocando nesta 

Casa “Saúde Para Todos”. Essa mesma via Faustinho que nós estamos abrindo e você mencionou, 

estou copiando de outras cidades, autorizando ao prefeito que feche essas vias no sábado após as 

quatro horas da tarde e no domingo de manhã. Então ali vai ter uma via desde a Lions Club ali no 



zerão, até a saída da cidade. De um lado como será via duplicada, o transito pode ocorrer normal, e 

nos intervalos as ruas devem ficar fechadas para as pessoas fazer caminhadas com cachorros, filhos, 

bicicletas... A prefeitura pode ter atividades esportivas, de lazer em prol a uma sociedade que já 

frequenta essa região, e autoriza o município para outros lados também. É isso vereadora, a 

diferença. Eu penso na população e trabalho por ela.” A seguir faz uso da palavra a vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Vou ler na integra, porque vou mostrar aqui 

como que se trabalha. Como que trabalha, e não fica questionando a vida alheia. Ofício 382/20 

“Ilustríssima Senhora Marisol de Fátima Garcia Raposo, Vereadora da Câmara Municipal Itapira 

São Paulo. Senhora vereadora, Brasília 14 de maio de 2020. Os meus cordiais cumprimentos, venho 

através deste, comunicar a vossa senhoria, que destinei mais um recurso extra orçamentário junto ao 

Ministério da Saúde no valor de cem mil reais. Para incremento temporário do teto de média e alta 

complexidade do Hospital Municipal de Itapira. TNSE 2081091. Sem outro particular no momento, 

aproveito o ensejo para colocar-me mais uma vez ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, Deputado 

Federal Ricardo Ízar.” Eu até coloco a disposição caso alguém queira ler, fazer copias, sei lá, 

porque isso que é trabalho. Isso é trabalho! Não ficar pesquisando a vida alheia. Temos que 

trabalhar, arregaçar as mangas. Só te o que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus que me da 

força. Em 2018 foram cento e cinquenta mil do castramóvel, cem mil reais em 2019, e cem mil 

reais em 2020. O total do meu deputado Ricardo Ízar, trezentos e cinquenta mil reais. Fora os 

quatrocentos e trinta mil que nós aprovamos, que nós conquistamos no CAAMI. Que até o vereador 

Mino na época questionou se realmente viria. Esta lá! Esta ao ladinho da Feira do Artesanato, perto 

do almoxarifado. Já até tirei foto e estou acompanhando lá. O total do deputado federal Ricardo Ízar 

é de setecentos e oitenta mil reais. Isso é trabalho. E quero também agradecer aos meus 

companheiros, porque o divisor de águas foi o empréstimo que nós fizemos de quatro milhões para 

a gestão Nunca mais nenhum prefeito vai ter essa preocupação, a limpeza das lagoa de tratamento. 

Então votei, e votamos juntos. Nós, seis vereadores votamos, vereadores Dr. Mauricio, Toninho 

Marangoni, Carlinhos, Luan, Dirceu e Marisol. Se tudo esta acontecendo, escolas sendo arrumadas, 

quadras sendo cobertas, uma escola inteirinha quase sete milhões gente. Pelo amor de Deus! As 

UBS sendo todas arrumadas. Se a rua da sua casa foi recapeada, foi porque esses seis vereadores 

votaram. Isso é investimento. Graças a Deus, porque se não a nossa cidade estaria parada nessa 

pandemia. Aqui não parou, é obras em cima de obras. Eu tenho que agradecer. Graças Deus o 

senhor esta a frente do comitê, porque se alguém hoje precisar de um respirador, o nosso Hospital 

Municipal tem. Tem dezoito respiradores, e se precisar pode virar trinta e seis respiradores. Isso é 

competência, isso é trabalho. Agora acusar, ficar jogando, procurar tempo... Olha! Chega de mi, mi, 

mi! Infelizmente o César não esta aqui pessoalmente, mas eu tenho que agradecer a ele, porque o 

César fez o certo naquele dia da votação. Ele absteve o voto dele. O César eu tenho que agradecer, e 

dar um presente no final do ano, porque se não seria um fiasco. Eu me arrependi de ter votado na 

vereadora para ser presidente. Peço desculpa Dr. Mauricio, desculpa! Mas graças a Deus o bem 

venceu o mal. Graças a Deus. Boa noite.” Não havendo mais 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 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir pela Ordem o vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Tendo em vista um projeto que esta na pauta de hoje, o projeto 34/2020. Gostaria 

que a sessão fosse suspensa por quinze minutos, para que as bancadas possam conversar, a respeito 

de estar elaborando esse projeto e a necessidade dele. É um acordo, para que possamos estar 

discutindo o projeto.” ...(SUSPENSA)... Reiniciada a sessão após verificação de quórum o Sr. 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. Passamos ao Projeto de Emenda a LOMI. 2º) Projeto de Emenda a LOMI nº. 

001/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Insere parágrafo único no art. 17 e altera a redação do parágrafo único do art. 226 da 

LOMI. Pela Ordem vereador Carlos Alberto Sartori: “Tendo em vista um acordo de bancadas, 



requeiro que o projeto vá às comissões e venha com um parecer para Ordem do Dia dessa sessão 

para ser discutido e votado.” A seguir o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do vereador. 

Aprovado por unanimidade. O Projeto será encaminhado às comissões e após despachado é ordem 

do dia. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0032/2020.- Em 

que o Sr. Maurício Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Cria o Programa “Saúde para todos” que autoriza o Poder Executivo a fazer interrupção do 

fluxo viário para a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer em vias do município de 

Itapira em horários e dias que determina. Faz uso da palavra para a justificativa do projeto o autor. 

Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite a todos novamente. Só gostaria de elucidar os colegas 

sobre o Projeto de Lei, porque não tive muito tempo de falar sobre ele. Ele vai estender por quase 

três quilômetros e meio essa fase. Ela vai pegar desde a Lions Club, no momento escolhemos um 

lado específico, que é o lado de ida. E ele vai se estender até o término do prefeito David Moro, ela 

vai chegar perto da TIB quando estiver totalmente concluída. E aos finais de semana essa 

interrupção. Tenho observado e esse projeto veio a tona pra mim... Primeiro que já vi outras cidades 

que tem uma situação parecida, a Paulista. No domingo ela é lotada, em Mogi acho que nós temos o 

zerão também, ele fica fechado (Adib Chaib). Em Itapira nós não tínhamos essa situação. E para 

aqueles que frequentam aquela região especificamente, por onde estamos começando. Observamos 

centenas de pessoas fazendo suas atividades físicas. E em momentos que eu pude conversar cm a 

população, é um anseio de todos. Achava que o Projeto de Lei é muito interessante, inclusive 

quando vier para as comissões, gostaria que conversássemos com a Associação de Bairro da Santa 

Marta e Santa Bárbara que serão envolvidas, para explicar que não vai atrapalhar ninguém, que vai 

poder fazer o transito de veículos locais, as atividades terão bom trato e respeito entre todos. Então 

espero que os colegas possam fazer uma análise, e vejam essa região. Lembrando que o Projeto de 

Lei é para a cidade toda, mas apena um inicio nesse pedaço podendo ser entendido para qualquer 

bairro, a critério do executivo. Obrigado senhores!” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0033/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 312.000,00. Pela Ordem vereador Carlos Alberto Sartori: “Tendo em 

vista um acordo de bancadas, requeiro que o projeto vá às comissões e venha com um parecer para 

Ordem do Dia dessa sessão para ser discutido e votado.” A seguir o Sr. Presidente coloca em 

votação a solicitação do vereador. Aprovado por unanimidade. O Projeto será encaminhado às 

comissões e após despachado è ordem do dia. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0034/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal, 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre adoção de medidas 

excepcionais, no âmbito do município de Itapira, em face da situação de emergência e do estado de 

calamidade pública decorrentes da pandemia do novo Coronavírus - Covid-19 e dá outras 

providências. Pela Ordem vereador Carlos Alberto Sartori: “Tendo em vista um acordo de 

bancadas, requeiro que o projeto vá às comissões e venha com um parecer para Ordem do Dia dessa 

sessão para ser discutido e votado.” A seguir o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do 

vereador. Aprovado por unanimidade. O Projeto será encaminhado às comissões e após despachado 

è ordem do dia. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 

49/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 011/2020. RELATOR: Carlos Alberto 

Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

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

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 011/2020, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Cria, extingue e regulariza cargos na estrutura 

administrativa da Prefeitura na Secretaria de Esportes.", 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, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 19 de maio 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 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER 

nº. 50/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 030/2020. RELATOR: Tiago Fontolan. 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 030/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza cessão em comodato ao Conselho de Pastores de Itapira.", acordaram por solicitar 

prorrogação de prazo por 15 (quinze) dias para melhores estudos e melhor análise sobre o teor da 

propositura, nos termos do artigo 33, Parágrafo Único, do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa. Quanto ao mérito, pois pela prorrogação de análise. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 de maio de 2020. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) 

PARECER nº. 51/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 031/2020. 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 

031/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que “Denomina vias públicas no Município de 

Itapira”, 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", 19 de maio 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 19 de maio de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Pela Ordem, o vereador Tiago Fontolan Batista, requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que seja registrado na Ata dos trabalhos da presente sessão voto de 

pesar pelo falecimento do ex-Governador Laudo Natel e do Deputado Federal Luiz Lauro Filho. A 

seguir o Sr. Presidente solicita a inserção na Ata dos votos de pesar. 9º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0083/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do Deputado 

Federal Sr. Luiz Lauro Filho.. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Voto de pesar pelo falecimento do ex Governador de São Paulo Sr. Laudo Natel. 

Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 11º) 

Requerimento nº. 0071/2020.- Requer a Mesa da Câmara, em caráter excepcional, autorização 

para a realização das audiências públicas para prestação de contas do 1º quadrimestre de 2020, no 

período vespertino, em decorrência da Pandemia do Covid-19. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. Pela Ordem o vereador Mino Nicolai manifesta interesse em discutir a presente 

propositura. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento nº. 0072/2020.- 

Requer oficiar os deputados Barros Munhoz (PSB) e Carlos Sampaio (PSDB), para que façam 

gestão junto às esferas governamentais, destinando recursos para construção de um Centro 

Comunitário no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº. 0073/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Olga Passini Tagliatti Brandão, pelo transcurso do seu 104º aniversário 

de nascimento, celebrado dia 7 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto 



Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de parabenizar a Olga, porque é uma pessoa que viveu para 

servir o próximo. Ainda quando mais jovem junto a Casa da Criança, Asilo Alan Kardec e também 

como palestrante no César Bianchi, e muitas iniciativas junto à população mais carente. Campanhas 

de alimentos, agasalhos, visitas aos doentes e um trabalho grandioso junto à comunidade. Acho que 

com toda bondade, perseverança, amor ao próximo, Deus esta lhe dando essa vida longa juntos aos 

seus familiares, com saúde, paz, amor. Uma pessoa iluminada. Eu deixo aqui um grande abraço a 

Olga Brandão, porque é uma pessoa que só quem conhece sabe da bondade, da beleza interior e 

exterior que ela tem. Receba o nosso carinho, é uma data histórica viver cento e quatro anos 

praticando bem ao próximo. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento nº. 0074/2020.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a indicação nº 167/18, que sugere melhorias no local reservado para o exame de 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento nº. 0075/2020.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao valor repassado ao Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Itapira nos últimos 5 (cinco) anos. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

Pela Ordem o vereador Mino Nicolai manifesta interesse em discutir a presente propositura. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento nº. 0076/2020.- Requer 

oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre as obras para implantação de 

abastecimento de água, construção de galerias, guias e sarjetas, bem como recapeamento asfáltico 

no Recreio Primavera e Chácaras Santo Antônio, no bairro do Machadinho. Autoria. Professora 

Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir pela ordem o vereador 

Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova a suspensão da Sessão, para que possa discutir 

sobre emenda a ser apresentada ao Projeto de Lei nº 34/2020. ...(SUSPENSA)... Reiniciada a 

Sessão, após verificação de quórum, o Sr. Presidente passa a leitura da Emenda Aditiva nº 01/2020. 

Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Com base no Projeto de Lei, referente ao Projeto 

de Lei 34/20 que virá para o parecer ainda nessa sessão, gostaria de pedir a suspensão do 

expediente, porque eu gostaria de propor uma emenda. A emenda que vou propor não muda 

praticamente o contexto. Eu só queria garantir mais um direito ao trabalhador.” 17º) Emenda 

Aditiva nº 01/2020. "Acrescenta Parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 34/2020" Art. 1º. 

Fica acrescido o Parágrafo único, ao artigo 4º, do Projeto de Lei nº 34/2020, com a seguinte 

redação: "Art 4º (...) Parágrafo único. Ficam os prestadores de serviços condicionados a manter os 

vínculos empregatícios já existentes com os motoristas e monitores, exceto por motivos de justa 

causa, durante a validade desta lei." Sala das Sessões, Vereador Antonio Caio, 19 de maio de 2020. 

Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Peço que a 

emenda vá para as comissões ainda hoje, para ser exarado o seu parecer, e depois vá para a Ordem 

do Dia para ser discutida e votada.” A seguir o Sr. Presidente se pronuncia: “O pedido do vereador 

já é um acordo entre as bancadas. A emenda já vai para as comissões para ser exarado o parecer, 

volta a Ordem do Dia para ser discutida e votada.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 18) PARECER nº. 52/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 033/2020. 

RELATOR: Antonio Marangoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

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

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, após acordo de bancadas para exarar 

parecer em Plenário ao Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 312.000,00.", 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, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 



maio de 2020. A seguir, o Sr. Presidente, despacha a matéria para a ordem do dia, uma vez que a 

Casa aprovou requerimento para discussão e votação da presente matéria no dia de hoje. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) PARECER nº. 53/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 034/2020 e EMENDA ADITIVA nº 01/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro 

de Lima. 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, após acordo de bancadas para exarar parecer em Plenário ao Projeto de Lei nº 

034/2020, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre adoção de medidas 

excepcionais, no âmbito do município de Itapira, em face da situação de emergência e do estado de 

calamidade pública decorrentes da pandemia do novo Coronavírus - Covid-19 e dá outras 

providências.”, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram pela 

supressão do §3°, do artigo 3°, do Projeto de Lei em estudo que dispõe “Art. 3º (...), §3º O 

pagamento disposto no caput deste artigo permanecerá enquanto perdurar a situação de suspensão 

das atividades escolares”. Acordaram, ainda, pela aprovação da EMENDA ADITIVA nº 01/2020, 

que "Acrescenta Parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 34/2020" com a seguinte redação: 

"Art. 4º (...) Parágrafo único. Ficam os prestadores de serviços condicionados a manter os vínculos 

empregatícios já existentes com os motoristas e monitores, exceto por motivos de justa causa, 

durante a validade desta lei." No mais, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

maio de 2020. A seguir, o Sr. Presidente, despacha a matéria para a ordem do dia, uma vez que a 

Casa aprovou requerimento para discussão e votação da presente matéria no dia de hoje. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) PARECER nº. 54/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Itapira. ELATOR: Carlos Alberto 

Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

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

este subscrevem, após acordo de bancadas para exarar parecer em Plenário ao Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica do Município de Itapira, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que “Insere 

parágrafo único no art. 17 e altera a redação do parágrafo único do at. 226 da LOMI”, 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, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de maio de 2020. A seguir, o Sr. Presidente, despacha a matéria para a ordem do dia, uma vez 

que a Casa aprovou requerimento para discussão e votação da presente matéria no dia de hoje. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o Sr. Presidente passa a leitura do 

ofícios: 21º) Ofício SG-DAO nº 132/2020.- Resposta ao Requerimento nº 19/2020, de autoria do 

vereador Tiago Fontolan Batista, que sugere estudos para melhorar o tráfego de veículos e pedestres 

na rotatória da Avenida Brasil com Avenida Juritis. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Ofício SG-

DAO nº 133/2020.- Resposta ao Requerimento nº 04/2020, de autoria da vereadora Professora 

Marisol, que parabeniza o Sr. Prefeito por trazer a Copa São Paulo de Futebol Junior ao nosso 

município. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Ofício SG-DAO nº 134/2020.- Resposta ao 

Requerimento nº 35/2020, de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos. Informo que de acordo 

com o Diretor de Agricultura e Meio Ambiente, a secretaria realiza apoio aos proprietários rurais 

que comprovem a preservação dos corpos d'água em suas propriedades. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

24º) Ofício SG-DAO nº 135/2020.- Resposta ao Requerimento nº 36/2020, de autoria do vereador 

Fábio Galvão dos Santos, que solicita informações sobre a falta de medicamentos no Sistema 



Municipal de Saúde. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Ofício SG-DAO nº 136/2020.- Resposta ao 

Requerimento nº 51/2020, de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos, que solicita 

informações sobre o cronograma de asfaltamento das ruas do Município. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

26º) Ofício SG-DAO nº 137/2020.- Resposta ao Requerimento nº 52/2020, de autoria do vereador 

Fábio Galvão dos Santos, que solicita informações sobre melhorias no calçadão da Avenida dos 

Italianos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Ofício FMAP nº 211/2020.- Informa o pagamento das 

parcelas vencidas no mês de Abril correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo 

Municipal, informa também o pagamento das contribuições do servidor e patronal incidentes sobre 

a folha de pagamento do mês de março já foram recolhidas. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio 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 Emenda a LOMI nº 001/2020.- Insere 

parágrafo único no art. 17 e altera a redação do parágrafo único do art. 226 da LOMI. Autoria: 

Prefeito Municipal. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite 

a todos novamente. Gostaria só de reforçar, e como a Beth já tinha adiantado que a priori nós 

éramos contra a essa alteração. Mas como veio um pedido mais técnico, e o Valteir nos explicou e 

acho que ele soube mostrar para todo mundo a essência dessa alteração. E como essa alteração é 

especifica por conta da pandemia, então tivemos o acordo entre as bancadas em uma boa conversa 

para autorizar essa emenda. Gostaria d deixar bem claro, que em conversa com os meus colegas, 

também fizemos o pedido para a bancada da situação, no qual foi atendido para o prazo sair de 

quinze de julho e agosto, para vir até dia trinta e um de julho. Como foi bem recordado pelo meu 

colega Mino na leitura. Estamos sim de acordo com vocês, da situação, bem como, com a alteração 

da emenda, visto que partiu de um parecer técnico. É isso que eu gostaria de deixar registrado, 

obrigado.” Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em 1º 

turno de votação do Projeto de Emenda a LOMI. Aprovado por Unanimidade. Fala do Sr. 

Presidente Vereador Luan Rostirolla: “O projeto quando se trata da LOMI vereador Carlinhos, tem 

que ter um prazo de dez dias. Então ele volta após dez dias para ser a sua segunda discussão, em 

segunda votação.” Justificativa de voto o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Gostaria de 

parabenizar a todos da oposição. Na verdade nós estamos vendo uma modificação no calendário 

eleitoral que vem apontando o Ministro que esta ocupando o Tribunal Superior Eleitoral, 

juntamente com o presidente do senado e da câmara que vem acenando para o âmbito de eleição 

para dezembro. Acredito que seja o desenho do que vá acontecer, e que não mais do que isso. E isso 

colabora com a fala do Valteir, que como ninguém ainda tem uma precisão, a postergação dessa Lei 

no presente momento não maculará em absolutamente nada. Nós estávamos já perto do prazo 

eleitoral, e em virtude desse prazo, mostra que o cenário esta convergindo para o mesmo lado. A 

explicação técnica foi muito bem vinda do Valteir, melhor que isso é a compreensão por parte de 

vossas excelências da necessidade. E passa a ser não só o envio do projeto, protocolar para se 

cumprir data, mas sim de uma análise mais fiel dos próximos políticos que estarão lá por estarem 

indiretamente influenciado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRO TURNO DE 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0011/2020.- Cria, extingue e regulariza cargos na estrutura administrativa da 

Prefeitura na Secretaria de Esportes. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Fábio 

Galvão dos Santos, solicita vistas do presente Projeto. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0031/2020.- 

Denomina vias públicas do Município de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 

Projeto de Lei nº 31/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 



Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

nº 31/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0033/2020.- Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 312.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da 

palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite. Eferente a essa abertura de 

crédito que esta sendo votada hoje, e em comum acordo entre as bancadas. Foi-nos muito bem 

explicado que o próximo projeto 34/20, onde vai ter a emenda colocada por mim e agradeço a todos 

por terem a deixado transcorrer. Vai ser elaborado entre a gente, que esse projeto para abertura de 

crédito, é para complementar o pagamento dos motoristas e monitores que estão com os serviços 

suspensos. O meu colega Mino questionou o valor de trezentos e doze mil. E aí em comum acordo, 

e em conversa com a bancada da situação, e em contato com a pessoa competente das informações. 

Ficou dito que são vinte e seis motoristas, juntamente com vinte e seis monitores em uma 

contagem... Eu estou explicando isso daqui, porque não veio isso escrito na mensagem do projeto. E 

coma as informações, deu vinte e seis vezes dois mil e quinhentos cada motorista, deu sessenta e 

cinco mil. E vinte e seis vezes mil e quinhentos dos monitores, deu trinta e nove mil. Chegando por 

mês, cento e quatro mil. Por isso que da abertura de credito, onde nós também estamos a favor para 

evitar desempregos em nossa cidade. Onde também volto a pedir ao nosso prefeito Paganini, para 

pensar também em nossos comerciantes. Vamos evitar os desempregos. Muito obrigado a todos.” 

Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação do 

Projeto. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto o vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu 

agradeço a bancada da oposição pelo acordo que foi feito nesta noite com referencia ao projeto. 

Sabemos das necessidades dos perueiros, monitores que estão suspensos os trabalhos, mais os 

compromissos, alimentação e compromissos da casa não param né?! Sabemos que é difícil. 

Agradeço mais uma vez o acordo de bancadas que entendeu com os estudos, que essas pessoas 

necessitam desses salários. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA DE VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0034/2020.- Dispõe 

sobre adoção de medidas excepcionais, no âmbito do município de Itapira, em face da situação de 

emergência e do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia do novo Coronavírus - 

Covid-19 e dá outras providências, de autoria do Sr. Prefeito Municipal e Emenda Aditiva. que 

acresce parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei de autoria do vereador Fábio Galvão dos 

Santos. Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Hoje vou sair feliz 

daqui, e quero dizer a todos vocês porque tentamos provar qual é a nossa função como vereadores 

aqui. Nós chegamos aqui, e estávamos reunidos para discutir o assunto em relação do que havia 

sido pedido por causa da LOMI, aí o vereador Toninho chegou e disse: – Posso falar com vocês? Eu 

disse: –Pode. – Olha, vai acontecer isso, assim, assim e assado... Podemos contar com vocês ? Aí 

nós dissemos: – Vamos esperar ler o projeto, e vamos ver. Chega aqui vem o orçamento que é 

abertura de crédito dos trezentos e doze mil, aí vocês fica esperando para ver o que vai acontecer. 

Aí vem o projeto dos perueiros. Olha, eu não sei se todos se ativeram ao que aconteceu, mas o 

vereador Carlinhos pediu a nossa atenção, pediu um minuto para explicar, e a gente não chegou em 

um acordo ali de valores. E todos nós discutimos, pois, é a nossa função aqui. Com muito respeito, 

nós chegamos em um momento de impasse. – Vereador, porque esses trezentos e doze mil, se o 

vereador disse que são doze empregadores, com doze monitores? Os valores não batiam. O 

Carlinhos com muita disposição, e gostaria de parabeniza-lo por isso, liga para o responsável da 

pasta e ela falou: – Não, são vinte e seis. São doze empregadores, vinte e seis motoristas e vinte e 

seis monitores. Aí fizemos as contas e chegou aos trezentos e doze. Aí Mauricio eu digo: – Se a 

gente se discute, finca o pé e não tem essa sensibilidade, iriam falar que nós da oposição somos 

burros, por votar contra os perueiros. Na explicação bastava uma linha, o projeto veio errado. E isso 

acontece muitas vezes, e leva nós vereadores a brigar. Simplesmente eu falei para o vereador 



Carlinhos: – Olha, se põe lá os trezentos e doze mil, são quase cento e tantos mil por mês, por causa 

disso, disso, disso... Não, simplesmente veio a abertura de crédito e não se explicou nada. Nós 

desmiuçamos aqui, e chegamos no que tinha que ser. Então isso faz a gente se sentir na nossa 

função. Os companheiros discutindo e não aquele negócio de achar que esta dando um valor, e 

achar que estão roubando, tudo porque o projeto veio errado. Aí chegamos em um acordo aqui. Não 

é uma critica destrutiva, é que tudo o que chega aqui, tem uma importância muito grande. E hoje 

nós conseguimos com dez minutos de conversa, chegar ao ponto correto e que o projeto deveria ter 

vindo. Fizemos a nossa função. Agradeço pela colaboração do Carlinhos explicando, pedindo, o 

Toninho veio nos explicar antes. E apesar da nossa minoria como oposição a gente se sente nessa 

hora respeitado. Essa é a palavra correta. Porque se não simplesmente poderia deixar passar, e 

ficarmos sem entender. E isso magoa a gente. Então só esperei, eu poderia ter falado na hora da 

abertura de crédito, mas o Galvão já falou. E tem outros dois assuntos que eu também quero falar e 

parece que hoje o dia encaixou. Tem tantas coisas que eu sempre tento dizer aqui. Agradeço a 

colaboração de todos, em nos permitir a participar aqui como legisladores. Parabéns aos perueiros 

pelo projeto e que também teve a emenda do vereador que veio a calhar e todo mundo concordou. 

Fizemos de uma coisa boa, melhor ainda. Boa noite e obrigado a todos.” Faz uso da palavra a 

vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos novamente. Eu também votei favorável depois 

que foi bem esclarecido. E parabenizo os perueiros que são doze empregadores, vinte seis 

motoristas e vinte e seis monitores. Os motoristas ganhando dois mil e quinhentos reais, e monitores 

mil e quinhentos. E quero dizer que hoje registrei junto ao Beto, um requerimento para que a Mesa 

da Câmara crie uma comissão formada por dois representantes do Sindicato dos Comerciantes, dois 

representantes da Associação Comercial e três representantes do Legislativo. Espera eu concluir que 

o senhor vai ver que tem tudo a ver. Questão de ordem Vereador Luan Rostirolla: “A senhora 

precisa se atentar a matéria, que é o projeto 34/2020.” Continuação da fala ao Projeto de Lei 34/20, 

Vereadora Beth Manoel: “Sim, é justamente o que eu quero falar sobre os comerciantes.” Questão 

de ordem Vereador Luan Rostirolla: “Mais não é vereadora. Desculpe, mas não é!” Continuação da 

fala ao Projeto de Lei 34/20, Vereadora Beth Manoel: “Poxa vida gente, vocês são terríveis hein?! 

Vocês não me deixam concluir.” Questão de ordem Vereador Luan Rostirolla: “Mas não pode 

vereadora, tem o Pequeno Expediente para isso.” Continuação da fala ao Projeto de Lei 34/20, 

Vereadora Beth Manoel: “Então está bom, muito obrigada pelo atento.” Faz uso da palavra o 

vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria primeiramente de enaltecer a emenda 

do vereador Faustinho. Sabe Galvão, existem situações que nós temos que entender que é 

interessante o aprimoramento. A primeira auscultação que tive da sua emenda foi justa. Obviamente 

consultamos o jurídico, porque o intuito da emenda muito interessante de se dizer: – Foi não travar 

o Projeto de Lei. Às vezes existem artimanhas que as emendas travam o projeto. A gente sabe, faz 

parte do jogo legislativo. Não estou falando que é errado, mas faz parte. E não foi o caso. – Olha 

essa situação aqui, é muito lega o projeto. Entendemos, entendemos o crédito. Só que nós 

precisamos garantir o emprego daqueles que estavam. E isso não comtemplava o Projeto de Lei. A 

vossa sensibilidade em prestar atenção, e a prefeitura esta fazendo sua obrigação, repassando. Mas 

um empregador tem também que fazer a função dele. Que é manter aquele que é o empregado. 

Excetuando um motivo de justa causa, é óbvio e pelo caso que perdurar o Projeto de Lei. Então, é 

um bom momento Mino, de mostrar o que nós podemos construir. O Projeto é um Projeto de Lei. 

Ele passaria com seis votos. Mas ele poderia ter vistas, com discussão. Poderíamos fazer um jogo 

politico, e jogar todos os perueiros contra vocês. – Oh, os quatro não querem votar. Não é esse o 

intuito. Estou levantando tudo isso, porque nesse momento de pandemia tivemos outros projetos 

aqui, e é muito bem lembrado porque nós permitimos a celebração de convênios por terciários. Nós 

beneficiamos o Educandário fazendo a flexibilização para que eles não mandassem embora as 

pessoas contratadas. Beneficiamos também a Banda Lira, para que existissem convênios. O 

momento é horrível. Eu entendo a vossa excelência falando sobre o comercio, o Tiago já falou, o 

César também. É uma angustia o que estamos passando. E no momento que nós podemos agir em 

prol aquilo que nos cabe, eu não vi êxito, e não ninguém querer armar a arapuca para ninguém. A 

situação é essa. O Toninho foi muito feliz, chegou, falou, o Carlinhos fez as explicações. O nível de 



compreensão de vocês foi muito rápido. Entendendo que não tem sacanagem, e é em prol a um 

setor. Mas eu queria dizer que na verdade tudo hoje conspira para que não se faça. E nós temos que 

achar mecanismos para que possamos conseguir. Essa história dos perueiros vocês não sabem a 

metade de como foi. De verdade. Sem mentira nenhuma, acho que nós escutamos mais de cento e 

cinquenta “não pode” dos maiores setores da prefeitura. E nós não nos conformamos com essa 

situação. Não é possível que em cinco mil municípios não tenha uma situação parecida e ninguém 

tenha estudado um negócio desses. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não pensem 

que foi simples assim não. Estou trazendo a realidade para vocês. Teve que ter murro na mesa, 

xingos, brigas, discussões. Tem gente que até agora não esta concordando com a situação. Mas o 

importante que essa Casa e vocês entenderam de primeira. Isso até me arrepia. Porque teve tanta 

coisa contra para que isso acontecesse, mas prevaleceu o bom senso. Prevaleceu aquilo que vai ser o 

bem para essas pessoas. Estou citando tudo isso, para vocês entenderem que quando cheguei aqui e 

vi esse Projeto de Lei e vi essa discussão me deu até um aperto no coração. Tive a oportunidade de 

conversar com vários deles e um deles falou: – Mauricio vai faltar o que comer dentro de casa cara! 

Nós não recebemos mensalmente como todo mundo. Dezembro nós não recebemos, janeiro também 

não. Nós começamos a receber agora. Só que os encargos trabalhistas continuam. Os impostos 

continuam. A responsabilidade com as crianças continua. E agora, como a gente vai fazer? Sei que 

tem mais gente sofrendo com isso, e comércios também. Eu solidarizo, não tem o que fazer. Eu já 

tinha visto tanta coisa, tanta dificuldade para chegar nesse ponto. Eu falei: – Meu Deus, que não 

seja assim. E com todo o respeito. Muito obrigado a todos vocês pela sensibilidade da situação e da 

oposição. E que deu certo! E essas pessoas que estão precisando nessa hora, vão ser assistidas. De 

coração mesmo Faustinho, a sua emenda caiu maravilhosamente aprimorando o Projeto de Lei. E 

cada um da oposição de uma forma geral, tenho certeza, vocês estão fazendo o bem. Em relação às 

explicações Mino. Eu concordo com a vossa excelência. Às vezes as coisas vêm muito turvas. E 

cabe fazer até uma coisa que a gente não deveria deixar. Mas o importante é que apesar de tudo, a 

“coisa” ainda da certo. E dentro daquilo que nós podemos atender, e não é tudo, não é o munícipio 

todo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado a todos.” Não havendo mais vereador para 

fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação do Projeto. Aprovado por 

Unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva nº 01/2020. 

Aprovada por unanimidade. Justificativa de voto o vereador Mino Nicolai: “Olha como é 

importante à gente falar. Na hora que disse que o projeto veio errado. Acho que não era o termo 

correto. O projeto veio faltando informações. E que nos leva às vezes aqui. A um desentendimento 

que nós não poderíamos chegar. Pela importância do projeto o senhor falou de uma forma que agora 

eu quero aqui me redimir pela palavra que eu disse. Não é desmerecendo a pessoa que fez o projeto 

e não é essa a minha intenção. O projeto não veio errado, ele veio de uma forma incorreta, faltando 

explicações e itens que poderiam facilitar. E poderia ter causado um destempero, uma discussão. No 

fim deu tudo certo Graças a Deus, e nós tivemos esse bom senso. Parabéns a todos.” Justificativa de 

voto o vereador Tiago Fontolan Batista: “Olha como é importante à gente falar. Na hora que disse 

que o projeto veio errado. Acho que não era o termo correto. O projeto veio faltando informações. E 

que nos leva às vezes aqui. A um desentendimento que nós não poderíamos chegar. Pela 

importância do projeto o senhor falou de uma forma que agora eu quero aqui me redimir pela 

palavra que eu disse. Não é desmerecendo a pessoa que fez o projeto e não é essa a minha intenção. 

O projeto não veio errado, ele veio de uma forma incorreta, faltando explicações e itens que 

poderiam facilitar. E poderia ter causado um destempero, uma discussão. No fim deu tudo certo 

Graças a Deus, e nós tivemos esse bom senso. Parabéns a todos.” Justificativa de voto o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima: “Rapidamente, acabei de receber um whatsapp de uns que estão 

ligados a esse projeto dos perueiros, e estão assistindo a sessão. E a mensagem foi a seguinte: – 

Muito obrigado, e que Deus abençoe.” Justificativa de voto a vereadora Beth Manoel: “Eu votei 

favorável sim, pois, me coloco na pele daqueles que não tem de onde tirar o sustento, ou tem e não 

esta acontecendo né?! E parabenizo também a todos os colegas que votou favorável, mas espero que 

o meu requerimento que entre na terça feira a favor para que o comércio retome aos seus trabalhos, 

seja assinado também por todos, assim como nós fizemos hoje. Isso sim é lutar por Itapira. Como o 



Tiago disse né?! Que não seja situação e oposição, mas seja por Itapira. Porque da muita tristeza 

andar pela José Bonifácio e ver as lojas fechando. Obrigada a todos.” Justificativa de voto o 

vereador Fábio Galvão dos Santos: “Só queria complementar também, que quando o Toninho 

chegou e nos chamou para conversar. E eu vou falar uma coisa Toninho, veio várias correntes falar: 

– Dr. Galvão, tem um projeto que vai entra hoje, e é para ajudar alguns apadrinhados, mas como o 

senhor mesmo falou para mim e conheço vossa excelência de anos atrás. E sei que tem perueiros 

impares, e precisam disso aí. E tem um perueiro que eu conheço que ele é motorista e a esposa é 

monitora. Então para esse aí, esta faltando. Sei que tem grandes aí no meio que não estão fazendo 

tanta diferença. Então queria deixar registrado, que essa conversa é boa, e como todos nós estamos 

falando aqui. É para o bem da cidade, e principalmente o que eu estou clamando sempre para o não 

desemprego, que esta assolando várias famílias aí. Obrigado.” Justificativa de voto a vereadora 

Professora Marisol: “Eu também gostaria de agradecer todos os colegas, que deram um olhar 

diferenciado e um bom senso. Graças a Deus. Quando eu vi o pessoal circulando aí, e fazendo 

alguns questionamentos eu falei: – Senhor do céu, tem piedade que de tudo certo! Vários perueiros 

nos procuraram, e pediram ajuda nesse sentido, porque dói saber que iria faltar o pão de cada dia 

nesses lares. Graças a Deus vocês tiveram o bom senso, e gostaria de parabenizar todos nós 

vereadores e isso daí não vai acontecer. Parabéns a todos.” Justificativa de voto o vereador Toninho 

Marangoni: “Gostaria de agradecer todos vocês pela compreensão aos irmãos que precisavam 

desse beneficio para passar essa crise de pandemia. Deus abençoe a cada de vocês, pela 

compreensão e pelo coração. Vocês hoje votaram com o coração. Muito obrigado.” Justificativa de 

voto o vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Eu também gostaria de deixar registrado que é um 

dia muito feliz. Nós vereadores estamos há três anos e meio praticamente no mandato, e nós somos 

muito limitados na questão de apresentar projetos, requerimentos e tudo mais. E hoje nós 

concluímos um projeto que veio do executivo, que a gente trabalhou, foi discutido, debatido, 

pegamos uma emenda do Dr. Fábio, passamos por unanimidade. Então é um dia muito feliz. A 

gente construiu algo junto. É algo muito importante para a cidade. Só quem ganha é a cidade, nós 

estamos aqui para isso, para ultrapassar essas barreiras. Ciar mecanismos de ajudar a cidade mesmo 

sendo tão limitados em nossas ações. E outro que a gente passa a ajudar uma classe, que o Poder 

Executivo com o apoio dessa câmara, que a gente consiga ajudar outras classes também. Buscando 

informações em outras cidades, de como fazer, e para que seja possível a gente movimentar algum 

auxilio para a nossa população que já esta há quase dois meses parada em virtude da pandemia. 

Então fico muito feliz, é sempre importante dar o primeiro passo, é sempre importante fazer e 

começar algo. E hoje nós começamos. E com relação aos perueiros do transporte público, a gente 

resolveu o problema. Então muito obrigado, é assim que se faz uma boa politica. Parabéns pela 

apalavra Tiago. Espero também que um dia a gente possa viver como vereadores, sem situação e 

oposição, e apenas brigando, discutindo opiniões, e pesando apenas em um lado só, que é o 

itapirense.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA DE VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE 

O PROJETO DE LEI E EMENDA ADITIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

0071/2020.- Requer a Mesa da Câmara, em caráter excepcional, autorização para a realização das 

audiências públicas para prestação de contas do 1º quadrimestre de 2020, no período vespertino, em 

decorrência da Pandemia do Covid-19. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Faz uso da 

palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Senhores vereadores. Na semana passada, 

nós demos entra e retiramos da pauta um requerimento parecido com esse com relação às 

audiências públicas, porque existia um entendimento de que um Ato da Mesa 09/20 em seu 

paragrafo primeiro onde suspende a participação do público, as sessões e audiências públicas. 

Entendimento do Ato da Mesa 09/20, nós pedimos aqui para que o requerimento fosse retirado na 

sessão passada. Porém a Casa consultou o Tribunal de Contas, e existe a exigência de se realizar as 

audiências públicas indo contra a decisão do Ato da Mesa. Tendo em vista que a participação do 

público ainda continua restrita e impossibilitada, nós faremos caso as vossas excelências entendam 

correto, as audiências públicas transmitidas pelo plenário, e ela fica gravada para que as pessoas 

possam consultar. Porém nós estamos pedindo com uma excepcionalidade para que elas aconteçam 



então no período diurno. Diferente da Lei já aprovada por esta Casa, que ela deveria acontecer no 

período noturno as 19:30 horas. E tendo em vista que não existe a participação do publico, e as 

audiências ficarão gravadas. Nesse período por excepcionalidade do Covid-19, essa seria a 

solicitação então da Comissão de Finanças e Orçamento. É o que eu tenho para falar desse 

requerimento. Peço a compreensão e colaboração de todos.” Faz uso da palavra o vereador MINO 

NICOLAI: “Boa noite a todos novamente. Eu falei que alguns assuntos iriam se encaixar, e como o 

senhor acabou de comentar de assuntos políticos, vamos ver se consigo me fazer entender. Esse 

horário aqui que deveria ser feito todas as audiências, ele foi alterado para o período noturno 

justamente por uma situação muito difícil que nós passamos aqui há dois anos atrás. A vereadora 

Marisol deve se lembrar. Como nós éramos cinco a cinco, e foi levado uma comissão para cada lado 

de oposição e situação. Olha como é duro. E nós participávamos, e existe uma regra que não pode 

ter faltas nas comissões. E a vereadora Marisol naquela época esta tendo uma barreira muito grande, 

porque ela não estava sendo dispensada pelas diretoras das escolas. Não é verdade vereadora?! E o 

único meio que se teve, foi a gente conversar até conseguir mudar isso para o período noturno, ou 

seja, uma influencia politica nas realizações dos atos da câmara. E hoje vendo isso lembrei que no 

começo do ano falei: – gente, vamos fazer igual. Vamos fazer um acordo. Deixa uma comissão com 

a gente. Para que? – Pela transparência. Só que a gente tinha a tolerância Tiago, do que vinha antes. 

Vamos aproveitar que nós estamos com a maioria e vamos acabar! E eu pedi tanto, falei com o 

Luan, Carlinhos. Nós não brigamos e não discutimos. Mas pedi tanto para que deixassem uma 

comissão com agente para que pudéssemos estar mais juntos para acompanhar. Isso é uma 

transparência que não é bom para nós que ficamos fora. É para vocês que estão dentro das 

comissões. Tendo a maioria, o pessoal da situação, o pessoal da oposição que é essa maldita palavra 

que trás aqui, e nos leva eu não sei até quando, mas tomara a Deus que o senhor esteja ouvindo, e as 

pessoas ouçam isso e que a gente nessa próxima legislatura que tenha, que muito disso vai por água 

abaixo. Não custa nada a gente chegar aqui em primeiro de janeiro e formar as comissões. Não é 

primeiro de janeiro é o dia que retoma as atividades da câmara. São três comissões. Esta seis a 

quatro, cinco a cinco, sete a três. Como que esta? Vamos fazer, não precisa acompanhar esse livro. 

É um bom senso das pessoas sendo bem tratadas. Que a gente podendo participar como vereadores 

em igualdade, o trabalho vai fluir cada vez melhor. Mas quando já se reprime no primeiro dia de 

sessão. – Olha, nós vamos ficar com as três comissões, e vamos fazer, porque se fosse ao contrario 

vocês fariam igual. Quem diria? – Se dependesse de mim, não. Só que eu nunca tive esse poder. Eu 

passei aqui como presidente da câmara, era uma briga, uma discussão que nunca levou a nada. O 

Carlinhos ficou de fora uma vez, foi perseguido. Foi perseguido. Agora a gente tem que dar nome 

aos bois. Depois que existe uma convivência, eu acho que apesar de tudo eu nunca desacatei uma 

pessoa aqui dentro, nunca. E eu fazia parte de um grupo, que naquele momento era maioria, e que 

também achava que a coisa deveria ser assim. Se algum grupo que vier não mudar isso Tiago, nós 

vamos viver eternamente isso daí. O pessoal tem que acreditar no prefeito ao vice-prefeito, e todo 

mundo tem que acreditar que dez vereadores aqui, é mais importante do que tudo o que se imagina. 

Porque nós somos dez pessoas votadas pelo povo de Itapira como o prefeito é. O prefeito sozinho, 

não vai conseguir nada. Independente de quem seja. Acho que a consciência politica nessa hora tem 

que começar a melhorar. Aqueles que vierem aqui, Deus ilumine que muitos voltem. Talvez não 

seja possível que voltem cem por cento dessa câmara. Mas que aquele que fique que plante essa 

semente Tiago. Fica um pedido aqui pelo seu pensamento, e pela vontade também que sempre tive e 

não consegui. Muito obrigado e Boa noite.” Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Sabe Mino, eu acho que esse Regimento Interno nosso, ele tem 

algumas variantes que deveriam ser observadas. Essa Casa o clima Graças a Deus desde a gestão 

que começou nessa legislatura, nesses quatro anos que estamos aqui. Sempre teve um clima muito 

bom. De imediato achei que nós teríamos um clima de “guerra” aqui. Achei que ia ser um 

problema. Pintaram o Mino Nicolai pra mim como um “Leão”. Do contrário creio que deva ser a 

mesma coisa. E na verdade o que foi encontrado nessa Casa, foi um bom senso muito grande. Quase 

todos os assuntos resolvidos de uma forma mais tranquila. Aqueles que não, é porque realmente não 

tem quer ser. Eu gosto dessa situação de oposição e situação viu Tiago?! Eu acho interessante 



salutar essa discussões. Comigo eu tenho que a unanimidade é burra. Mas acho bastante importante 

essa discussão.” Aparte Tiago Fontolan: “Eu acredito que vossa excelência não gosta dessa situação 

de oposição e situação. Acredito que vossa excelência gosta de discutir opiniões diferentes.” 

Continua com a palavra Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “É fato, mas acredito que tem 

vários pontos específicos que nós devemos melhorar. Existem casos, por exemplo, de servidores 

públicos que ocupam cargos eletivos. Existiu na época da vereadora Marisol diretoras que não 

permitiam, mas a lei Orgânica do Munícipio ela é especifica e diz que é assegurado ao vereador. A 

dispensa em caráter excepcional, inclusive é sem perdas de remuneração. Isso esta especifico na Lei 

Orgânica do Munícipio. E muitas vezes é mal entendido. Nem sempre de um lado é de um lado, e o 

outro lado é do outro. É interessante que saibamos. Existem outras coisas aqui dentro desse 

Regimento Interno, aproveitando o ensejo do trato aqui. Nós deveríamos rever. Em relação ao 

Tribunal de Contas, ele aconselha, e não impõe. O que nós precisaríamos aqui Tiago, é um 

consenso de sete votos para que alterasse esse horário. Esse horário a única coisa que ele esta 

gerando é gasto. Eu pego um funcionário, ele esta aqui fora do horário do expediente, esta gerando 

hora extra e adicional noturno. E logicamente nos sabemos dos efeitos acumulativos de tudo isso. E 

aonde isso vai parar. Existem outros pontos regimentais, que até geraram duvidas jurídicas. 

Inclusive eu e o Dr. Rafael fomos para justiça em um deles. E eu perdi. Ele estava coma razão. Mas 

pela questão da omissão do regimento sobre determinadas situações. Então eu acho que é válido nós 

nessa oportunidade se tivermos, fazer uma revisão desse Regimento Interno. Não que fique 

costurando. Hoje ninguém é maioria. Hoje nós temos aqui para poder aprovar. Precisa de sete votos, 

como foi aprovado uma alteração da Lei Orgânica com sete votos agora apesar de ser temporal. 

Poder aproveitar a oportunidade e fazer valer esse regimento com uma certa clareza, e tirar essa 

obscuridade não por ter sido mal produzida, mas porque os anos foram se passando e traves da 

constituinte que foi montada aquela vez, e teve vereadores que se debruçaram sobre o assunto, mas 

para fazer uma atualização. Ao mesmo pé que a gente atualiza uma Bíblia Sagrada hoje, que 

oportunamente eu ganhei do pastor César da Universal, e vem com um pedido, que colabora com 

tudo o que vocês estão falando. Vou entregar em mãos ao prefeito. Mas ao longo do tempo essas 

matérias escritas e descritas, precisam ser atualizadas para terem maior compreensão. A realidade 

daquele momento, e o bem em relação a nossa realidade. Então subo aqui para falar que nós 

estamos em um bom momento, e quem sabe possamos construir aí algumas redações de verificação 

desse regimento que esta obsoleto. Obrigado.” Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA 

MARISOL: Boa noite a todos novamente. Pensei comigo: – Não vou falar! Mas aí já que o colega, 

vereador citou o meu nome e falou uma verdade, que eu tive mesmo várias vezes dificuldade, e é 

verdade. Por motivo de interpretação, como diz. A Lei às vezes a pessoa interpreta de uma maneira, 

e é de outra. Então ela abre espaço. Nada como ficar uma Lei bem clara, sucinta para que todos 

compreendam. Foi também por esse motivo, e nós votamos e conseguimos mais de sete votos, e foi 

aprovado por unanimidade essa alteração que foi uma resolução de minha autoria vereador Tiago. 

Na época o senhor estava licenciado. E o meu pensamento é principalmente quando eu tinha essas 

dificuldades. Mas o principal foi quando nós todos fomos, acho que só o vereador Dirceu foi para 

uma palestra em Mogi-Mirim onde teve uma pessoa do Tribunal de Contas, e falou que se a gente 

quer ver o povo participar, tem que dar abertura para ele no horário. O horário das 16:30 horas, era 

inviável. Se eu trabalho em uma empresa privada e quero assistir a audiência pública, fica difícil 

esse horário. Infelizmente nós não chegamos nesse topo de entendimento. É cidadania. Então por 

isso que eu insisti e na época falei com todos os vereadores para que alterasse esse horário, para que 

não só eu, mas que abrissem as portas para o pessoal vim. Concordo com o vereador, pois, neste 

momento as portas estão fechadas em virtude da pandemia e não teve muita frequência, mas é uma 

sementinha. Eu sou uma pessoa idealista. Por exemplo: Chega no primeiro ano, e nem todas as 

crianças são alfabetizadas, sabe porque? – Porque cada um tem o seu tempo. Então temos que 

ingerir, jogar sementes. Por isso que voltou novamente esse requerimento e já vou justificar que vou 

me abster do voto. Respeito a opinião de vocês, mas isso que é sadio, cada um ter a sua opinião. Eu 

tenho a minha opinião, e nesse momento vou me abster por esse motivo. Vou persistir sim, para que 

seja mantido às 19:30 horas. Boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da 



palavra o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento. Aprovado, menos uma abstenção da 

vereadora Professora Marisol. Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Vereadora, 

compreendemos a situação de vossa excelência. A minha opinião particular é que as 19:30 horas, é 

algo muito mais democrático do que no período diurno. Estamos vivendo um estado de decepção, e 

acho que até da nossa parte, do setor de comunicação e dos funcionários da Casa. O nosso 

entendimento seria-se o Ato da Mesa, até por conta de que a Casa esta proibida de receber o 

público. Então não faz muito sentido também fazer uma audiência pública, sem o público. Mas 

tendo em vista a orientação do Tribunal de Contas, a gente vai dar sequência, e a comunicação tem 

um desafio aí que é fazer com que o público possa participar. Muito obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0075/2020.- Requer oficiar o 

Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao valor repassado ao Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Itapira nos últimos 5 (cinco) anos. Autoria: Maurício Cassimiro 

de Lima. Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Saúdo a todos mais uma vez. 

Presidente, se eu não me encaixar o senhor pode me tirar à palavra. Aproveitando Dr. Mauricio esse 

seu requerimento, e nessa discussão que estamos. Estou há dezesseis anos nessa vida legislativa. Fui 

suplente por uma vez, e três vezes vereador. E me deparei nos dois últimos três anos passados, 

quando eu vi o Mauricio com o livro azul e o Dr. Rafael com um calhamaço de coisas na mão que 

era uma briga de gigantes. E eu não tenho esse dom que o Mauricio tem, mas eu fico na minha 

dispersão. Sou atento a tudo o que passa aqui, em qualquer dessas situações. Por ter sido presidente 

tinha uma forma diferente até de atuar. E hoje só esse requerimento aqui Mauricio, a gente sabe 

tudo o que esta acontecendo, situações, criticas ao sindicato. E a gente sabe que esse requerimento 

vira a ser até uma transparência, para que saibamos a destinação desse dinheiro que esta sendo 

repassado aos sindicatos. Sabemos de tantas coisas que estão acontecendo nesse momento difícil de 

pandemia. E a origem do dinheiro realmente tem que ser prestado contas. E em relação ao 

requerimento quero ver se consigo ligar esse elo agora, por saber de todos os tramites de 

requerimento por uma situação que esta acontecendo até, pessoal da minha família. Eu não entrei 

com um requerimento aqui Mauricio, até pediria a ajuda do senhor, do presidente e de todos. Aonde 

por uma acusação, a gente esta tentando se defender. Que por meio de um requerimento que eu 

poderia ter entrado aqui, eu pedi informações na Casa, os funcionários me indicaram e entrei com 

um requerimento pedindo ao prefeito que me apresentasse as contas em relação a merenda escolar 

dos dois últimos anos. E pensei que se eu entrasse pela câmara seria rejeitado, não vai ter essa 

situação. Como é uma coisa que se esclarece igual a do Mauricio, eu gostaria que o meu 

requerimento pedindo essa apresentação em relação aos gastos com a merenda, ele foi posto de 

escanteio e descartado passando por cima de todas a leis porque não podia. Teria que ter pela 

transparência, pelas coisas da forma que eu fiz, teria que ter tudo uma resposta. Na época o 

advogado que estava lá, e a gente sabe quem é, e hoje ele não se encontra mais lá. Ele arquivou o 

meu pedido, e tomei uma atitude e estou requerendo isso judicialmente, e ele vai ter que vim. Por 

uma questão de transparência. E pra gente poder esclarecer as coisas. Esse é um bom requerimento 

e a gente sabe que pode até ter um cunho politico nisso, e o senhor sabe até onde eu quero chegar. 

Tem que parar com esses “paninhos” que escondem as coisas. Vai se esclarecer, é bom que se 

esclareça e gostaria de ser atendido porque eu nunca fiz um requerimento ao prefeito. E não tenho 

intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Mas foi rejeitado, arquivado, e vou ter que tomar atitude 

judicial porque a informação que me chegou, é que em três anos de administração do Paganini, 

gastou-se três vezes mais do que o Toninho gastou coma merenda. O presidente poderia ter cortado 

a minha palavra. Mas eu gostaria de pedir ao presidente, ao senhor que esta fazendo esse 

requerimento que eu tivesse o respeito do prefeito, e me enviasse os dados da forma que eu fiz, 

corretamente, judicialmente. E gostaria de receber uma resposta. Para que todos saibam que eu não 

sou uma oposição destrutiva, e que eu quero isso para destruir ninguém. Eu só fico muito truste 

como vereador, de não ter sido atendido, e tudo ter sido arquivado de forma errada e contra a 

justiça. Obrigado a todos.” Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Bom, é um requerimento simples, e quero fazer uma simples conferencia e ter um entendimento. 



Já fui membro sindical, trabalhei dentro do sindicato e sei como as coisas funcionam e gostaria de 

ter um entendimento. Se tratando da transparência e tudo mais, falando-se de merenda. Sei que o 

assunto não foi exatamente esse. Mas eu acho que caberia até uma CPI nessa Casa, eu acho que nós 

poderíamos fazer uma abrangência maior para esclarecimento. Pegar todas as gestões, o que já tem 

e o que não tem montar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e tocar o negócio pra frente. Sei 

que é indigesto CPI é um negocio complexo, sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Mas 

eu acho que tem validade se for pra ter transparência, eu acho que caberia. Assuntos que já vieram a 

tona, ninguém nessa Casa ficou tocando muito, e estão vindo a tona novamente na sessão de hoje, 

mas eu acho que o caminho é esse. Se for pra gente ver alguma coisa séria, vamos para uma CPI, 

que pela nossa Lei Orgânica, ela tem força judicial e de policia. Podendo exigir e pedir tudo. Desde 

a quebra de sigilo bancário, telefone, e tudo mais. Eu acho que quem não deve, não teme. Acho que 

não há problema. Não estou solicitando CPI. Estou dando ideias nessa Casa. E acho que cai muito 

bem, para que a gente possa ter um domínio de tudo. Não vamos pegar período não, vamos pegar 

uma amplitude. E poder analisar. Até tem outros pontos, outras ideias que nós podemos ter uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito em relação a outros assuntos também. Mas fica aí, se os 

vereadores estiverem realmente a fim de ver o negócio, que instalem uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Eu assino.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente coloca em votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio 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. 


