
ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de junho 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 o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje 

venho novamente falar da gastança do dinheiro público feita por esta administração. Acredito que 

todos nós temos ouvido, estamos cansados de ouvir o assunto referente a quebra das lombadas. 

Reparamos que nessa semana termina, sendo a última lombada que estão fazendo ali, e o engraçado 

é que, como nós estamos fiscalizando não só a quebra de uma obra que já havia sido feita, mas 

também o caso da rotatória indo para o Istor Luppi. Com todo este estado de calamidade que 

estamos passando é difícil acreditar que o dinheiro está sendo gasto dessa maneira. Agora, veio um 

Projeto de Lei aqui, vendendo um imóvel nosso, o qual está em nome da Prefeitura, que é da 

população itapirense, para estar arcando com despesas junto ao Fundo. Horas, cadê o dinheiro 

então? Tem dinheiro para ficar gastando com lombadas que já estavam prontas, sendo que não 

havia necessidade e não era o momento. Uma rotatória que já estava pronta, foram lá e a desfizeram 

para refazê-la. Isso para mim, eu não posso nem falar a palavra que eu gostaria, mas falta um pouco 

de bom senso. Os novos vereadores vão até lá fiscalizar e denunciar e o setor responsável da 

prefeitura deixa passar, inclusive o nosso prefeito, é obrigação dele também de fiscalizar as obras 

que estão sendo feitas, até porque foi ele quem assinou. Então, hoje estamos aqui votando um 

projeto de mais uma venda de uma propriedade da nossa cidade, para arcar com um gasto que a 

prefeitura teria a obrigatoriedade de arcar, fazendo com que o dinheiro do povo itapirense vá para o 

ralo. Construir é uma coisa. Construir, destruir e construir novamente, falta um pouco de 

inteligência. Então hoje aqui estou deixando minha palavra em relação a isso, sobre o gasto do 

itapirense, deve haver mais respeito com o erário, visto que para todos o dinheiro é suado, e esse 

pessoal que está brincando com o nosso dinheiro, não pode passar desapercebido. Espero que a 

população veja bem esse ponto, e não se esqueça disso. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Semana passada comentei em 

relação aos nossos cinco minutos né, o quanto é pouco e daí o nosso tempo, quanto tempo tem? 86? 

E aí a palavra é a seguinte, fui perguntar por várias pessoas doutor Maurício, porque eu sempre 

tenho que responder antes que o senhor, e eu falei que respeito o regimento da Casa e respeito os 

companheiros dessa Casa e em nenhum momento eu atravesso a conversa de ninguém, e de forma 

nenhuma é o regimento, é quem se inscreve na ordem de chegada, enfim né, eu só queria hoje, mais 

uma vez doutor Maurício, trabalho infelizmente é assim. Na outra sessão o senhor perguntou o que 

seria de Itapira em 2012, se tivéssemos uma pandemia e o prefeito fosse o Toninho Bellini. Aí 

doutor, o que posso dizer? Veja bem, essa administração a gente sabe que tudo corria bem, até que a 

vereadora Marisol, mais uma vez eu vou falar, passou a votar com vocês, e a quantidade de 

empréstimos que foram feitos nos últimos 2, 3 anos, nunca uma administração fez isso. Hoje não se 

sabe se deve 80, 100, 120, enfim, os empréstimos estão feitos e nós alertamos tá? Aí o que eu quero 

comentar, um 2 primeiros municípios doutor Maurício, que assinaram o decreto em relação à 

pandemia, liberando todas as condições para o prefeito trabalhar foi em Itapira. Foi um dos 

primeiros, se é que não foi o pioneiro. Então, veja bem, todo o dinheiro que está vindo, está aí, sem 

fiscalização, não vai precisar apresentar nada e olha o que está acontecendo no Brasil, os 

municípios de São Paulo, o governador já está lascado, o do Rio de Janeiro vai para a cadeia, e o de 

São Paulo não vai ser diferente. O que tem de administrador de prefeitura fazendo a festa de São 

João. Então doutor, o que eu queria dizer é o seguinte, se fosse em 2012 o Toninho Bellini, que 



pegou uma dívida de 27 milhões de reais do Barros Munhoz, que era ele o antecessor, não haveria 

mais o convênio com a CPFL, seria cortado. Não haveria mais o pagamento de funcionários, de 

fornecedores, e a coisa foi indo, foi indo longe, e eu só queria dizer o seguinte doutor, olha, de 76 

que eu me lembre até o ano de 2005, Totonho, Totonho, Bebeto, Bebeto, Davi, Davi, Cassimiro, 

Cassimiro, foram 35 anos da administração do Barros Munhoz, e em 8 anos do Toninho Bellini, 

tudo o que aconteceu em Itapira, foi o Toninho Bellini. Mas eu só queria dizer o seguinte, se com 

uma liberdade dessas, com um monte de empréstimos que foram feitos, o que é um absurdo, vamos 

ver o fim disso aqui, e com todo o dinheiro da pandemia que veio, poderia ser o Toninho Bellini, 

poderia ser qualquer um de nós vereadores aqui, qualquer um iria administrar Itapira, qualquer um. 

Não iria acontecer nada, porque com tanto dinheiro vindo, com tanto dinheiro emprestado, está todo 

mundo rindo, a administração está rindo, é o mesmo que ganhar na mega sena sozinho. 

Empréstimo, empréstimo, empréstimo, dinheiro de pandemia, pandemia, pandemia, 2, 3, 5, 9, 4 

milhões, enfim, aí eu pergunto por que o senhor citou, por causa do Hospital doutor? Então quero 

perguntar se o senhor sabe, talvez o senhor não saiba. Houve uma denúncia para mim no dia de 

hoje, de que o raio-x está há 12 dias quebrado, não podendo ser utilizado pelas pessoas que estão 

com problemas. Não sei se é verdade, mas o senhor pode me responder, e se o senhor não souber, 

eu gostaria que o senhor se informasse. Os dois elevadores do Hospital estão quebrados, sendo que 

estão misturando pacientes com Covid com pacientes comuns. É uma denúncia, e me pediram pelo 

amor de Deus, para trazer isso para o senhor. Então veja bem, se com todo esse dinheiro, com tudo 

isso que todo mundo alega e com tudo o que foi feito no Hospital, haja vista que o Hospital, pois 

que o senhor, que eu não quero repetir aqui, que o senhor deve estar com amnésia, que o senhor 

esqueceu que o Paganini teve que por balde no Hospital. Por causa do Toninho Bellini? Não, de 

forma alguma. Houve 30 anos de Barros Munhoz, 30, 35. Aí vão falar que ele trouxe o Hospital, 

pegamos tudo moído, não tinha como pagar conta de tantas dívidas que existiam em Itapira. Então 

doutor, mais uma vez, acredito que o senhor foi infeliz em suas palavras, e deixo aqui a minha 

pergunta para o senhor em relação ao raio-x e aos dois elevadores do Hospital, se o senhor sabe. 

Obrigado. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite 

a todos. Hoje venho usar esse espaço para mais uma vez denunciar os desmandos da administração 

pública quanto à legislação vigente. Semana passada entrei com um pedido para cientificar os 

vereadores da atitude do nobre vereador Maurício, de assumir um cargo no Executivo, o que viola 

as leis vigentes, por ele ser vereador, e como ele mesmo disse, assumiu como funcionário público. 

Mas quero que conste aqui, que em casos semelhantes, a pessoa pública tem que optar por ser 

funcionário público e obedecer as ordens do prefeito ou ser vereador. Espero que meu pedido siga 

adiante para que não seja conivente com a ilegalidade, e também quero salientar que temos mais um 

decreto no qual 3 vereadores foram nomeados para compor o Comitê para o Enfrentamento Social 

Econômico e Financeiro devido a pandemia do Covid 19, o qual compete propor ações para garantir 

as condições mínimas de alimentação e higiene das famílias, especialmente aos idosos e às crianças. 

Qualquer ação praticada gera gastos, os quais os vereadores não podem gerar, não podem onerar os 

cofres públicos, aliás, o papel do vereador é fiscalizar gastos e essa semana venho mostrar à 

população mais um caso de oneração aos cofres públicos, prestem atenção, o tríplice acúmulo de 

cargos da nobre vereadora, que não está aqui na sala agora, professora Marisol, que tem a 

titularidade em 2 cargos de professora e 1 de vereadora, e que por 2 anos e 10 meses recebeu, 

vereador, 3 salários, e que se afastou de um deles quando foi impetrada una denúncia no Ministério 

Público desta cidade. Ela teve o tríplice acúmulo de cargos, visto que o afastamento não anula a 

titularidade do cargo e isso já foi provado no Supremo Tribunal Federal. O acúmulo de cargo 

público com o mandato eletivo, a situação funcional do servidor público que passa a desempenhar o 

mandato eletivo é tratado com especificidade pelo Artigo 38 da Constituição Federal, o qual 

estabelece as soluções em relação ao acúmulo de cargos, empregos ou funções com os de cargos 

eletivos, Artigo 38, doutor Maurício. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, sendo que lerei 

apenas o terceiro inciso. Quando investido em mandato de vereador, havendo a compatibilidade de 

horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do 



cargo eletivo, e não havendo compatibilidade será aplicada a forma do inciso anterior. Desse modo, 

por se tratar de proibição de natureza política e não meramente administrativa, a prática de tal 

acumulação indevida implica na pena de perda do mandato de vereador. Prestaram a atenção? 

Tenho por objetivo a garantia e uma eficaz prestação dos serviços públicos a sociedade, e a busca 

por uma melhor qualificação e comprometimento por parte dos agentes públicos. Peço ao presidente 

desta Casa, o senhor Luan Rostirolla, que tome as medidas necessárias para que a composição da 

Casa esteja integralmente em vigor com a legislação vigente, pois caso contrário, os vereadores que 

tem a função, que também está descrita na Lei Orgânica do Município, que é a de fiscalizar a 

administração pública, estão sendo omissos e compactuando com a ilegalidade. Agora que todos os 

vereadores estão cientes do caso, gostaria de solicitar à presidência dessa Casa e a todos aqui 

presentes, que sejam tomadas as devidas providências e não esquecendo que a Lei é o não acúmulo. 

Para o público que nos ouve, jamais esqueçam de que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro 

arrecadado pela prefeitura, pelo governo, é retirado do orçamento doméstico da sua família, da 

mesa da sua família. Muito obrigada. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Senhor presidente, nessa noite venho 

apresentar uma indicação ao senhor prefeito, solicitando, diante do aumento do número dos casos, 

que a desinfecção com aquele material líquido, seja feita no centro da cidade pelo menos nas duas 

primeiras semanas do mês, que é quando os munícipes frequentam bastante o centro da cidade, 

fazendo com que, dessa forma, reduza essa escalada dos números de casos que temos o 

conhecimento, visto que, em menos de quatro semanas nós passamos de 25 casos para mais de 100 

casos, além de 7 mortes anunciadas no dia de hoje. Então, tenho feito essa indicação ao prefeito, 

espero que ele acate, que possamos fazer a desinfecção do centro da cidade todos os dias, para que 

possamos enfrentar o Covid 19. Acredito, eu iria usar a palavra engraçado, mas acho triste senhor 

presidente, eu, sendo vereador de primeiro mandato, estou desacostumado com essas... Quando eu 

ia dizer ou quando lia em algumas notinhas aí que o ano eleitoral começa mais cedo na Câmara 

Municipal, pessoalmente agora estou vendo que é verdade. O que acho engraçado é que algumas 

coisas acontecem nessa Casa ou acontecem na administração pública, como vem a vereadora que 

disse 2 anos e 10 meses, sendo que ela está dizendo isso e só veio a fazer essa denúncia no ano 

eleitoral, então, acho que tudo é cabível de fiscalizarmos, e essa é a nossa função, acho que todos 

nós devemos fazer isso. Aparte, Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Às vezes me preocupo, 

faço o certo e tenho respeitado essa questão dos lados, entre situação e oposição e tudo mais, e eu só 

queria fazer um adendo que além do ano eleitoral, foi depois que o vereador deixou o cargo, o que 

acho mais absurdo ainda vereador. Depois que o senhor passou quase dois meses como gestor e 

fazendo muito bem o seu trabalho, vem a denúncia, depois que tudo passou. Então, fica apenas uma 

observação da presidência, que nem vota em alguns casos, mas essa é sim uma observação pessoal 

do vereador Luan, que depois que tudo passa, é que surgem as coisas.” Retorna com a palavra, 

Vereador Tiago Fontolan: “Vereadora, vou usar meu tempo apenas para explicar porque não dou 

um aparte para Vossa Excelência. Porque da última vez que dei um aparte a Vossa Excelência, a 

senhora falou que queria e quando eu pedi um aparte a Vossa Excelência, não me foi dado. Então, 

vamos seguir da mesma forma, correto? Usei do meu tempo, mas tudo bem. Fico triste, mas ao 

mesmo tempo fico feliz, fico feliz porque árvore que dá fruto é a que mais leva pedradas, vereador 

Maurício e vereadora Marisol, a qual não está aqui. Acho que todas essas pedradas, demonstram 

que o trabalho de Vossas Excelências vem sendo reconhecido e vem sendo muito bem feito, diante 

dos enfrentamentos. Então, eu queria usar meu tempo para pedir que Deus dê força para vocês, para 

nós aguentarmos, não apenas eu assim como todos os outros vereadores, tanto os que denunciam 

quanto os que são denunciados, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante de todas essas 

pedras no caminho, mas acredito que possamos levar, e muito, o discurso aqui dentro, a discussão, 

acredito que o cidadão itapirense precisa ganhar com a nossa atuação dentro dessa casa e nós 

precisamos fiscalizar sim, fiscalizar sempre, mas deixar de fazer picuinhas aqui dentro. E o que me 

deixa mais triste ainda vereadores é que ouvimos dizer por aí que tem muito vereador sendo massa 

de manobra por ex-vereadores que se encontram desempregados. Obrigado a todos. Boa noite.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a 



todos. Primeiramente presidente, já me atentando ao regimento interno da Casa, Artigo 80, 

Parágrafo 4º, peço até que o líder da oposição verifique o Artigo, peço que seja retirada da pauta a 

representação. Dois assuntos idênticos estão sendo versados, e o que diz o Artigo 80, Parágrafo 4º, é 

que aquele que foi protocolado antecipadamente é que tem validade, portanto isso não pode entrar 

na pauta desta sessão e nem de outra nesse ano legislativo. Em se tratando de, como disseram sobre 

o Hospital Municipal, primeiramente Mino, aparelhos quebram e devem ser consertados e eu não 

sei se o aparelho de raio-x está quebrado, sinceramente lhe informando, tomarei a informação e lhe 

trarei na próxima semana. Em relação ao elevador, nós tivemos problemas, os elevadores já foram 

consertados também e estão com dois elevadores funcionando, e o terceiro logo em breve estará 

funcionando novamente, inclusive é um elevador de 20 anos e essa manutenção é necessária. Queria 

lembrar Vossa Excelência, vereador Mino Nicolai, que quem conseguiu recursos para levantar 

aquele Hospital Municipal, chama-se deputado Barros Munhoz. Cada pedra, cada alicerce, cada 

equipamento, cada pintura, cada funcionário que foi colocado no setor da saúde, veio do nascimento 

de um idealismo de um político para nossa cidade, e imagine se nossa cidade não tivesse o Hospital 

Municipal, o que seria da população? E bastaram pouco mais de 7 anos para a administração do 

Toninho Bellini acabar com tudo. Quando estávamos com um balde, eu também estava lá, era 

recém-ingressado na política e não era só isso. O terceiro andar estava acabado, a cozinha era um 

nojo, encontramos até ratos na cozinha, temos foto disso, e foi gasto muito esforço e muito dinheiro 

para se colocar na atual conjuntura que está o Hospital. Em relação à denúncia, eu não tenho muita 

preocupação não, primeiramente pelo senso de dever cumprido, e por mais que houvesse alguma 

situação nesta Câmara, eu fui homem suficiente para encarar o Covid de frente e trabalhar pela 

população itapirense, e não me escondendo atrás de papéis, e requerimentos, querendo que a 

população seja fragilizada pelo vírus. Eu trabalhei dia após dia e não me arrependo um segundo 

disso. Mesmo assim, tendo certeza da legalidade dos atos, me entristece a que ponto nós chegamos 

na política, que a falta de assunto e a falta de proatividade parlamentar faça com que a pessoa vá 

buscar coisas mínimas e esquece totalmente o bem-estar da população. Não sou muito de falar de 

mim não, sabe Mino, sabe Faustinho? Mas de uma forma geral, trabalhei muito naquele Covid, tive 

meu tempo todo dedicado à população, eu chorei, sofri, me desesperei pela falta de implementos, 

fiz acordos juntamente com outros colegas para termos, por exemplo, uma tomografia dentro do 

nosso Hospital, e a única coisa que vejo nesta Casa, hoje, você especificamente Beth, reclamando. 

Não vi você montando nenhuma ação pelo menos, para arrecadar cesta básica para a população, eu 

não vi e nem quero. Não vi em momento algum você fazendo um trabalho social, sei lá, costurando 

máscaras, procurando doações, mas a única coisa que aconteceu aqui, para a minha concepção, é 

manobra de manipulação. Espero que a população entenda aquilo que está acontecendo aqui, veja 

quem trabalhou pela cidade, e quem não trabalhou. Pergunte para a vereadora, você população, 

pergunte para a vereadora Beth o que ela fez por Itapira no Covid, isso é a resposta: “nada”. A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Hoje 

a minha fala será diferente, irei mostrar um vídeo. Zalberto, já está pronto o vídeo? Para que todos 

vocês que não viram, tenham a oportunidade de ver o que está sendo feito a nossa querida e linda 

cidade de Itapira. Por favor, pode soltar o vídeo. Vídeo: “O que serão entregues até dezembro deste 

ano são mais de 37 milhões de reais em investimentos, apenas nessas obras. O segredo desse 

desenvolvimento mesmo em tempo de pandemia é ter a dedicação e muito trabalho, buscando em 

primeiro lugar dar qualidade de vida às famílias itapirenses. Importantes obras acontecem em vários 

pontos da cidade como uma construção da nova escola Izaura da Silva Vieira, que estava sufocada e 

necessitavam ampliar o seu espaço físico. O novo prédio com o investimento de 6 milhões de reais 

está sendo construído no bairro Cubatão, no interior do Centro Esportivo de Lazer Hideraldo Luiz 

Bellini. A nova escola em área de 3 mil metros quadrados, contará com 12 salas de aula, laboratório 

de informática, sala de leitura, quadra coberta e refeitório para atender a demanda de 450 alunos. 

Outra importante obra na área da educação é a Escola Estadual Professor Orlando Dini, construída 

no bairro José Tonolli, com o investimento de 5 milhões de reais, através de recursos 

exclusivamente do Governo do Estado. A escola conta com excelente infraestrutura de concreto e 

em breve poderá atender até mil alunos do 6º ao 9º ano. Com a escola José Roberto Prado 



construída com recursos do Governo Federal, em 2019 e a reforma de mais de 30 outras escolas e 

creches, Itapira estará investindo até 31 de dezembro de 2020, a soma superior a 30 milhões de 

reais, só na área da educação. Nos diversos bairros de Itapira já foram recapeadas mais de 250 ruas 

e avenidas e 62 vias estão recebendo agora o recape, proporcionando mais segurança aos 

motoristas. A duplicação da Avenida David Moro, importante ligação entre vários bairros da 

cidade, irá possibilitar um maior fluxo de veículos, com maior rapidez e segurança aos usuários. A 

obra se completará com a implantação do Parque Linear Kátia Stevanatto Sampaio, uma nova 

entrada da cidade com um amplo espaço de convivência, lazer e contato com a natureza e do outro 

lado da cidade serão iniciadas as obras de construção do Parque Linear do Bairro José Tonolli, com 

850 metros de extensão e em breve a prefeitura irá entregar mais uma piscina pública na cidade, 

agora para o Bairro Istor Luppi. No setor de esporte e lazer estão sendo executadas as coberturas de 

4 quadras esportivas e ainda amplas reformas no Ginásio de Esporte, que totalizam mais de 1 

milhão de reais. A cidade brilha com a substituição de luminárias e das lâmpadas amarelas de sódio 

com led nas principais ruas e avenidas, são 52,7 milhões em investimento, trazendo conforto e 

segurança ao cidadão itapirense, um sistema mais eficiente e com menor custo para os cofres 

públicos. Pensando no meio ambiente, Itapira concluirá em breve o seu segundo aterro sanitário, 

que garantirá pelos próximos 20 anos a correta destinação do lixo orgânico do município, com 

investimentos de 5 milhões de reais, o SAAE, através da nova usina de tratamento que está sendo 

construída ao lado da estação de tratamento de esgoto, realizará com maior eficiência a remoção 

periódica e destinação do lodo das lagoas de tratamento. Cães e gatos de rua terão acolhimento 

diferenciado no novo CAAMI, Centro de Acolhimento de Animais de Itapira, localizado às 

margens da SP-147, próximo ao almoxarifado da prefeitura. Tudo isso e muito mais está 

acontecendo hoje em Itapira, sem custar nada ao cidadão itapirense. No total, de março de 2019 a 

dezembro de 2020 serão 118 obras entregues, mais de 76 milhões em investimentos. Itapira 200 

anos, o orgulho de ser itapirense.” “Orgulho de ser itapirense, orgulho de fazer parte dessa história. 

Boa noite.” 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: Pela Ordem o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima: Requeiro dois requerimento a V.Exa., o primeiro para que seja suspensa a Sessão por 10 

(dez) minutos, para reunião da bancada e o um segundo requerimento, usando o Artigo 80, 

Parágrafo 4º, para que seja retirada da Pauta a representação ora versada, pelos motivos do 

Regimento Interno.” A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o primeiro requerimento para a 

suspensão dos trabalhos. Aprovados por todos vereadores. Em relação ao requerimento dirigido à 

presidência, a presidência informa que através do Artigo 80, que a proposição é matéria sujeita à 

deliberação do plenário, que deverá ser redigida com clareza em termos explícitos e sintéticos e 

assinada pelo autor. No Parágrafo 4º, ocorrendo a existência de duas proposições que tratam da 

mesma matéria, tem-se como válida a que tiver sido protocolada em primeiro lugar. Tendo em vista 

que temos duas matérias correlatas, um requerimento no expediente e essa primeira representação, 

essa presidência arquiva a representação e deixa o requerimento a critério do plenário. Sessão 

suspensa por 10 minutos.” ...(SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após verificação de "quórum" o 

Sr. Presidente reinicia o Expediente, passando a leitura da 1º) Representação, de autoria. Beth 

Manoel. Oferece REPRESENTAÇÃO em face de nomeação do Sr. Vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA como membro do Gestor do Comitê de Crise da Síndrome Gripal (Comitê 

COVID-19). DESPACHO: ARQUIVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Decreto Executivo nº 128/2020. Autoriza a 

alteração orçamentária no valor de R$ 178.440,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de 

Lei nº. 0038/2020.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre o Programa de Fomento de Startups no âmbito do Município de 

Itapira DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0094/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Antônio Antonelli. Autoria. Carlos Alberto 



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

16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0095/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Luiz Rogatto. Autoria. Carlos Alberto 

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

16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0096/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Loide Rodrigues Toledo. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, seguindo o 

que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede 

homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. 

A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 7º) Requerimento nº. 0088/2020.- 

Oficiar à direção da Viação Mirage, empresa responsável pelo transporte público municipal, para 

que estude a possibilidade de retornar com o horário das 16h40 da linha do Istor Luppi. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento nº. 

0089/2020.- Voto de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do Rotary Clube de 

Itapira, pelos 67 anos de fundação em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem 

o vereador Carlos Alberto Sartori, manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento nº. 0090/2020.- Voto de Congratulação com 

o presidente, diretores e integrantes do Lions Clube de Itapira, pela comemoração dos 65 anos de 

fundação em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o vereador Carlos 

Alberto Sartori, manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento nº. 0091/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Antônio Gonçalves Fontes, o Antônio Canfoneiro, pelo transcurso de seu 91º aniversário de 

nascimento celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento nº. 0092/2020.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e Setor de Engenharia, solicitando informações quanto à necessidade de novas 

obras na rotatória localizada entre as avenidas Brasil e Governador Mário Covas, bem como 

informar o custo total desta obra. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Pela ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima, requer e a Casa 

aprova por unanimidade, somente a leitura da Ementa do Requerimento nº 093/2020. 12º) 

Requerimento nº. 0093/2020.- Requer nos termos do Art. 24, parágrafo 4º da LOMI, a instalação 

de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta ilegalidade na nomeação do 

vereador Maurício Cassimiro de Lima como gestor do Comitê de Crise e Enfrentamento do 

Coronavírus, conforme os fatos narrados na Representação impetrada pela vereadora Beth Manoel. 

Autoria. Beth Manoel. Isto feito o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento, o qual é 

rejeitado menos quatro (04) votos, da vereadora Beth Manoel e dos vereadores César Augusto da 

Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Indicação 

nº. 0075/2020.- Sugere construção de galerias de água fluvial, bueiros, guias e sarjetas na rua José 

Benedito Mari, no bairro dos Prados. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Indicação nº. 0076/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, conceder aos 

proprietários de vans do transporte escolar, 50% de desconto no pagamento do ISS (Imposto sobre 

Serviços) em 2020 e isenção do pagamento em 2021, devido à crise econômica e paralisação das 

atividades decorrentes da Pandemia do Coronavírus (Covid-19). Autoria. Tiago Fontolan Batista. 

Toninho Marangoni DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Indicação 



nº. 0077/2020.- Sugere reforma e instalação de academia ao ar livre na praça "Manoel Miguel 

Pereira", no Jardim Itamaracá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Indicação nº. 0078/2020.- Sugere dotar-se de iluminação 

pública a Praça dos Ferroviários, localizada entre a Rua Visconde R Cairú e Av. Brás Aires, na Vila 

Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

17º) Indicação nº. 0079/2020.- Sugere melhorias e reparos nas ruas do Condomínio Recanto do Bié 

I e II. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

18º) Indicação nº. 0080/2020.- Sugere recapeamento asfáltico da rua Emílio Ribas, na Vila Boa 

Esperança. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 19º) Indicação nº. 0081/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando 

a antecipação de 50% do 13º salário para os Servidores aposentados e pensionistas do FMAP, como 

auxílio, tendo em vista o estado de Calamidade Pública e Pandemia do Covid 19, a exemplo do 

Governo Federal. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 0082/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento competente, que realize poda de árvores e roçagem de guias e calçadas, bem como 

melhorias na iluminação na rua Inhambu e suas adjacências. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 0083/2020.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, promover a desinfecção diária de ruas e calçadas do centro da cidade nas 

duas primeiras semanas de cada mês. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 

1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 22º) Câmara Municipal de Campinas - 

Ofício 83/2020-CE.CMC.- Carta aberta em prol da Democracia. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) 

Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício nº 161/2020.- Resposta ao Requerimento nº 69/2020, de 

autoria dos Nobres Vereadores Tiago Fontolan Batista e Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 24º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício nº 162/2020.- Resposta ao 

Requerimento nº 76/2020, de autoria da Nobre Vereadora Professora Marisol. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 25º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício nº 163/2020.- Resposta ao 

Requerimento nº 75/2020, de autoria do Nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício nº 164/2020.- 

Resposta ao Requerimento nº 70/2020, de autoria da Nobre Beth Manoel e do Nobre Vereador 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, 

o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 0013/2020.- Autoriza a alienação de área de terreno de 212,40 m² localizada 

na Rua Elias Moyses, no bairro de Eleutério. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

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

Lei Complementar nº 13/2020. Aprovado menos quatro (04) votos da vereadora Beth Manoel e dos 

vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. Tendo o Projeto 

recebido votos contrários, o Sr. Presidente despacha o mesmo à ordem do dia da próxima sessão. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o 



Requerimento nº 0089/2020.- Voto de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do 

Rotary Clube de Itapira, pelos 67 anos de fundação em nosso município. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0090/2020.- Voto de Congratulação com o presidente, 

diretores e integrantes do Lions Clube de Itapira, pela comemoração dos 65 anos de fundação em 

nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de junho 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. 


