
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de fevereiro 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, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Pela ordem o vereador Tiago Fontolan Batista solicita que o pequeno 

expediente seja suspenso, em homenagem póstuma ao GCM André Alex Leme e Leovaldo dos 

Santos da Costa nosso querido Leo Santos. Mediante a solicitação do Vereador o Sr. Presidente 

suspende o Pequeno Expediente deixando a Tribuna livre para as homenagens: Faz uso da palavra 

em Homenagem Póstuma, a Vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Uso esta tribuna hoje, 

em sentimento com o ocorrido com o Guarda Civil Municipal Alex. Foi um fato chocante para toda 

a cidade e região. Sempre digo que se o funcionário municipal tivesse mais valor na remuneração, 

não precisaria sair do seu trabalho e fazer bicos para aumentar a renda. Perde o tempo com a 

família, e seu bem-estar. Eu e o Carlinhos fizemos o mesmo pedido, para que á aposentadoria dos 

Guardas Civis Municipais sejam iguais á dos Policiais Civis e Militares. É um pedido que faço com 

a voz da população, diretamente ao prefeito Paganini. Sabemos que se ele quiser, ele poderá fazer 

isso. Muito obrigada á todos.” Faz uso da palavra em Homenagem Póstuma, o Vereador Mauricio 

Cassimiro de Lima: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de começar pelo Léo Santos. Acho 

que todos nós “temos”, pois, ainda não consigo colocar isso no pretérito, um carinho pelo Léo. 

Conheço o Léo desde que eu era pequenininho, e lembro que ele fazia fotografias na escola e tinha 

“Foto Léo”. É um dos poucos que fazia fotografia, e lembrando também do Sr. Armando Mantuan, 

que também era um grande fotógrafo, Zalberto que também trabalhou com fotografia um bom 

tempo. O Léo não era só um fotógrafo, era um comunicador, jornalista, uma pessoa que cobria 

eventos, e se destacou principalmente dentro do esporte. Atuou em Itapira e região, era um expoente 

jornalístico em nossa cidade. O bacana do Léo era como ele transitava, sempre sorrindo, 

independente dos problemas que poderia o afligir, ele sempre trazia uma mensagem positiva para 

nós. Lembro que ele chegava à Câmara com o seu sorriso aberto, sempre tratando muito bem os 

vereadores e funcionários da Casa, daquele jeitinho dele que era quietinho, numa boa, trabalhando. 

Trabalhando muito para dar sustento á sua família, com honra. É uma pessoa realmente do bem, e 

trabalhando para o bem do município, pela sociedade de uma forma geral. Uma pessoa 

diferenciada. Quando soube da morte dele, foi uma grande tristeza, que deixou uma lacuna, que fica 

á sensação de estar faltando alguém aqui. Principalmente na Câmara. Léo, onde você estiver, e sei 

que esta em um lugar bem mais privilegiado que o nosso, Deus o acompanhe, e você faz muita falta 

entre nós, e vai deixar saudades. Essa pessoa Mauricio Lima, com toda certeza tem saudade de 

você. Gostaria de me estender ao Alex. Foi uma figura muito importante em nosso município, e 

para aqueles que não o conheceram, o Alex foi um grande atleta em nosso município no atletismo. 

Quem era o Alex? – Uma pessoa do bem, uma pessoa muito religiosa sendo Testemunha de Jeová, 

em todos os pontos ele levava o nome de Deus, tentando passar uma mensagem para ás pessoas, e 

fatidicamente, como um defensor da Lei, acabou sendo assassinado de uma forma covarde em 

nosso município levando tiros pelas costas. Estava na defesa do seu trabalho, pai de quatro filhos, e 

tenho o prazer de conhecer dois deles que tem a idade de três anos, meninos lindos. A Angélica é a 

minha amiga de infância, crescemos juntos na Vila Boa Esperança. O que fica é o adeus, o 

sentimento de tristeza com mais uma vitima, principalmente por ser uma pessoa que vem para 

defender os interesses da sociedade. Tenho um irmão que é delegado, meu pai foi policia militar 

durante muitos anos, e tenho tios e primos que também são militares, e da aquela sensação de 

tristeza e impunidade. Hoje o que eu mais desejo, é que essas pessoas possam ser responsabilizadas 

pelo ato que fizeram, e que Deus conforte o coração dessa família, e que principalmente trilhe um 

caminho para essas crianças que ele deixou. Independente de como seja, ele deixou um bom 



exemplo de pai. O seu velório refletiu aquilo que a população sentiu. Sentiu-se magoada, 

entristecida, e realmente comoveu todos de uma forma geral. Gostaria de deixar um abraço á 

família do Alex, e entender ao seu irmão Anderson que trabalha com a gente no Almoxarifado do 

Hospital Municipal. Que Deus conforte todos os familiares, e principalmente a Angélica nessa 

difícil luta árdua, que vai criar essas crianças, que ficaram sem um pai, sem o seu herói. Assim 

deixo minhas palavras. Boa noite.” Questão de Ordem, Vereador Mino Nicolai: “Não sei se 

existe a possibilidade de acrescentar o nome do João Coragem em ata, para fazer homenagem 

póstuma. Que nesses dias atrás, também nos deixou. Foi uma pessoa conhecida, e também fez parte 

da politica itapirense.” Faz uso da palavra em Homenagem Póstuma, o Vereador Fábio Galvão 

dos Santos: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar minhas condolências ao nosso grande e amigo 

Léo. O Mauricio citou que ele fazia as fotos das crianças, quando éramos pequenininhos, e após o 

falecimento dele meu pai até achou uma fotografia em casa. Meu pai e ele eram muito amigos. Foi 

uma pessoa fantástica, que registrou momentos bons, e sempre procurou fazer o bem. Que Deus o 

tenha. Também gostaria de deixar os meus sentimentos aos familiares do Sr. João coragem, que foi 

bem lembrado pelo Mino. E em especial, pelo fato acontecido com o Guarda Civil Municipal Alex. 

Foi um crime covarde, sendo cometido pelas costas. Infelizmente a criminalidade esta em peso em 

nossa cidade, e como estou sempre no fórum, sempre vejo a atuação da Guarda Municipal. Os 

parabenizo por isso. O Alex era meu amigo antes de ser Guarda Municipal, o conheci no 1º 

Cartório, ele sempre fazia trabalho com a gente. Foi uma grande perda, lastimável, fico sem 

palavras. Deixou quatro filhos, esposa, e o sentimento de revolta aumenta. Que Deus abençoe o 

Alex e a família dele, que aqui ficou. E que Deus também proteja os Guardas Municipais pelo 

trabalho que é desenvolvido por eles, e também a Policia Militar, e todos os que trabalham na 

detenção da criminalidade. Obrigado.” Faz uso da palavra em Homenagem Póstuma, o Vereador 

Carlinhos Sartori: “Boa noite a todos. Gostaria de falar um pouquinho dos nossos amigos 

falecidos recentemente. Eu e o Alex tínhamos uma amizade ao longo desses anos, á mãe, o pai e 

irmã trabalhavam na prefeitura, e o Anderson que trabalha no Almoxarifado do Hospital Municipal. 

O Alex era uma pessoa sensata, do bem. Lembro-me dele e dos seus familiares quando moraram 

nos Leme, e depois moraram na Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva. Foi uma pessoa que sempre 

serviu bem a população na função que ele exercia. Sempre defendeu com muita honra os direitos da 

população. Um guarda exemplar, que hoje deixou essa lacuna tão cedo em nossa sociedade. E pelos 

relevantes serviços prestados á nossa comunidade, deixo um grande abraço aos familiares, e a todos 

os companheiros da Guarda Municipal, que tiveram o privilegio de trabalhar junto com o Alex, e 

conhecer a pessoa dele. Também gostaria de falar do Léo. O Léo sempre estava nas sessões desta 

Casa. O conheço há muito tempo, desde que ele começou a namorar com a Penha, que hoje é a sua 

esposa. Foi uma pessoa muito querida, praticava o budismo, e sempre quando tinham as reuniões 

ele me convidava. E um dia á convite dele, fui conhecer a sede em Mogi Mirim, quando teve uma 

inauguração. Ele deixou marcas indeléveis. Tinha a Foto Léo, onde hoje é a Loja Cem. Foi uma 

perda muito grande, de pessoas que tinham muito á oferecerem as pessoas, a cidade e foi embora 

tão cedo. E como o vereador Mino relatou, gostaria de falar do Sr. João Coragem. O João Coragem 

exerceu o cargo de vereador, morou na Ponte Nova, e ultimamente residia na Vila Bazani. Era 

casado com a Lu, uma pessoa muito legal. E ele sempre trabalhou á favor do povo da zona rural. 

Lembro que quando eu trabalhava no jurídico da prefeitura, ele sempre buscava recursos e 

melhorias para o pessoal da zona rural. E depois ele também teve por muito tempo a casa de show, 

onde tinha o forró do João Coragem. Sempre foi muito querido pela população. Deixou o seu 

legado por tudo o que fez pelo povo. Essas pessoas aqui mencionadas recebam os nossos 

sentimentos, pois, merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Que Deus os tenha, e ampare os 

seus familiares. Obrigado.” Faz uso da palavra em Homenagem Póstuma, o Vereadora Professora 

Marisol: “Boa noite a todos. Não poderia deixar de falar do meu vizinho o Léo. Ele foi umas das 

primeiras pessoas que conheci quando vim para Itapira. Acho que a maioria deve ter uma foto que 

foi tirada pelo Léo. Conheço os seus familiares, e fiquei muito triste quando soube pelo Facebook a 

noticia do seu falecimento. Fiquei muito chateada, porque todas as terças-feiras ele estava aqui com 

a gente, do jeitinho dele, sempre de bem com a vida, alegre, sorridente. Foi uma perda muito grande 



para nós. E sobre o Guarda Municipal Alex, que não o conhecia?! Também foi uma tarde muito 

triste para Itapira. E o nosso colega, parceiro João Coragem. Ó João, quanta falta você faz! Sempre 

contente, de bem com a vida. Deixo os meus sentimentos para os familiares dessas três pessoas 

queridas que nos deixaram. Que Deus conforte os vossos corações, só ele poderá dar essa força para 

vocês. E fica a saudade, as lembranças e carinho. Que possamos ter um ano abençoado por Deus, e 

pedir para ele livrar-nos de todo o mal. Que Deus abençoe o nosso ano legislativo, para fazermos 

sempre o melhor. Boa noite.” Faz uso da palavra em Homenagem Póstuma, o Vereador Toninho 

Marangoni: “Boa noite a todos. Gostaria de falar primeiramente do Léo. O Léo era um grande 

companheiro, conheci ele há muito tempo. Ele que fez as fotos do meu casamento. É muito triste 

falar do falecimento dele, não é isso que nós queríamos. Sempre foi uma pessoa muito educada. 

Aqui na Câmara, também sempre estávamos juntos. É uma tristeza muito grande sua perda. E o 

João Coragem, nós tivemos muita amizade. Lembro-me do tempo que tinha os bailinhos dele, e ele 

nos convidava para ir. O Alex morreu de uma forma triste, era um servidor, uma pessoa 

competente, defendia o seu pão de cada dia. E em uma covardia perdeu a vida. E se Deus quiser 

essas pessoas serão punidas. Que Deus conforte as famílias neste momento de tristeza! Boa noite.” 

Não havendo mais nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A 

seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a 

Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2019. DESPACHO: VISTAS 

AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita 

do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de dezembro de 2019. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida 

o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. 3º) Ofício SG-DAO nº 045/2020. Em que o Sr. Prefeito Municipal envia ao Nobres 

Edis as congratulações e os votos de profícuos trabalhos, que com certeza, sob o comando do Sr. 

Presidente Luan Rostirolla, se desenvolverão com muita competência. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. A seguir o Sr. Presidente passa para eleição de formação das Comissões Permanentes. 

Pela Ordem o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para 

que a sessão seja suspensa por dez minutos. ...(suspensa) ... Reiniciada a sessão após a verificação 

de "quórum" o Sr. Presidente, salienta que atendendo ao Regimento Interno Art. 21 - A eleição das 

Comissões Permanentes será feita por maioria simples, considerando-se eleito, em caso de empate, 

o mais votado para Vereador. A seguir o Sr. Presidente solicita aos vereadores interessados em 

compor a Comissão de Justiça e Redação se apresentem como candidatos. Momento em que os 

vereadores Carlos Alberto Sartori, Fábio Galvão dos Santos, Professora Marisol e Toninho 

Marangoni, se manifestam para a eleição. Isto feito o Sr. Presidente salienta que a votação será 

nominal e caso haja empate o eleito será o vereador mais votado nas eleições municipais. Vereador 

César Augusto da Silva: Vota em Fábio Galvão dos Santos, não votando em mais nenhum 

candidato. Vereadora Beth Manoel: Vota em Fábio Galvão dos Santos, não votando em mais 

nenhum candidato. Vereador Mino Nicolai: Vota em Fábio Galvão dos Santos, não votando em 

mais nenhum candidato. Vereador Fábio Galvão dos Santos: Vota em Fábio Galvão dos Santos, não 

votando em mais nenhum candidato. Vereador Carlos Alberto Sartori: Vota em Carlos Alberto 

Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni. Vereador Toninho Marangoni: Vota em Carlos 

Alberto Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni. Vereador Tiago Fontolan Batista: Vota 

em Carlos Alberto Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni. Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima: Vota em Carlos Alberto Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni. Vereadora 

Professora Marisol: Vota em Carlos Alberto Sartori, Professora Marisol e Toninho Marangoni. A 

seguir o Sr. Presidente informa que os vereadores Carlos Alberto Sartori, Toninho Marangoni e 



vereadora Professora Marisol, obtiveram 5 votos e o vereador Fábio Galvão, obteve 4 votos. 

Portanto a Comissão de JUSTIÇA E REDAÇÃO será composta pelos seguintes membros: 

CARLOS ALBERTO SARTORI, PROFESSORA MARISOL E TONINHO MARANGONI. 

Isto feito, o Sr. Presidente passa a eleição da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde e Assistência Social, Esporte e Lazer, solicitando aos vereadores interessados em 

compor referida comissão se apresentem como candidatos. Momento em que as vereadoras Beth 

Manoel e Professora Marisol, o os vereadores Maurício Cassimiro de Lima e Tiago Fontolan 

Batista, se manifestam para a eleição. Isto feito o Sr. Presidente passa ao processo de votação, 

procedendo a chamada dos Edis: Vereador César Augusto da Silva: Vota em Beth Manoel, não 

votando em mais nenhum candidato. Vereadora Beth Manoel: Vota em Beth Manoel, não votando 

em mais nenhum candidato. Vereador Mino Nicolai: Vota em Beth Manoel, não votando em mais 

nenhum candidato. Vereador Fábio Galvão dos Santos: Vota em Beth Manoel, não votando em 

mais nenhum candidato. Vereador Carlos Alberto Sartori: Vota em Maurício Cassimiro de Lima, 

Tiago Fontolan e Professora Marisol. Vereador Toninho Marangoni: Vota em Maurício Cassimiro 

de Lima, Tiago Fontolan e Professora Marisol. Vereador Tiago Fontolan Batista: Vota em Maurício 

Cassimiro de Lima, Tiago Fontolan e Professora Marisol. Vereador Maurício Cassimiro de Lima: 

Vota em Maurício Cassimiro de Lima, Tiago Fontolan e Professora Marisol. Vereadora Professora 

Marisol: Vota em Maurício Cassimiro de Lima, Tiago Fontolan e Professora Marisol. A seguir o Sr. 

Presidente informa que os vereadores Maurício Cassimiro de Lima, Tiago Fontolan Batista e 

vereadora Professora Marisol, obtiveram 5 votos e a vereadora Beth Manoel, obteve 4 votos. 

Portanto a Comissão de FINANÇAS E ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER, será composta pelos seguintes membros: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, TIAGO FONTOLAN BATISTA E PROFESSORA 

MARISOL. Isto feito, o Sr. Presidente passa a eleição da Comissão de Obras, Serviços Públicos 

e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, solicitando aos vereadores interessados em 

compor referida comissão se apresentem como candidatos. Momento em que os vereadores Carlos 

Alberto Sartori, Tiago Fontolan Batista, Fábio Galvão dos Santos e Toninho Marangoni, se 

manifestam para a eleição. Isto feito o Sr. Presidente passa ao processo de votação, procedendo a 

chamada dos Edis: Vereador César Augusto da Silva: Vota em Fábio Galvão dos Santos, não 

votando em mais nenhum candidato. Vereadora Beth Manoel: Vota em Fábio Galvão dos Santos, 

não votando em mais nenhum candidato. Vereador Mino Nicolai: Vota em Fábio Galvão dos 

Santos, não votando em mais nenhum candidato. Vereador Fábio Galvão dos Santos: Vota em 

Fábio Galvão dos Santos, não votando em mais nenhum candidato. Vereador Carlos Alberto 

Sartori: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni. Vereador Toninho 

Marangoni: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni. Vereador Tiago 

Fontolan Batista: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni. Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho 

Marangoni. Vereadora Professora Marisol: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e 

Toninho Marangoni. A seguir o Sr. Presidente informa que os vereadores Carlos Alberto Sartori, 

Tiago Fontolan e Toninho Marangoni, obtiveram 5 votos e o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

obteve 4 votos. Portanto a Comissão de COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 

MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, será composta pelos seguintes 

membros: CARLOS ALBERTO SARTORI, TIAGO FONTOLAN BATISTA E TONINHO 

MARANGONI. Isto feito, o Sr. Presidente passa a eleição da Comissão de Ética, solicitando aos 

vereadores interessados em compor referida comissão se apresentem como candidatos. Momento 

em que as vereadoras Beth Manoel e Professora Marisol e os vereadores Carlos Alberto Sartori, 

Tiago Fontolan Batista, Fábio Galvão dos Santos, Maurício Cassimiro de Lima e Toninho 

Marangoni, se manifestam para a eleição. Pela Ordem o vereador Mino Nicolai: “Gostaria de saber 

do jurídico. O por que não tem como agora dentre estes 5 vereadores não participar de três 

comissões". Resposta, Vereador Luan Rostirolla: “A Comissão de Ética é uma Comissão 

apartada das Comissões Permanentes Vereador. É regimental.” Questão de Ordem, Vereador 

Mino Nicolai: “Se me permite na condição de vereador, ao menos para poder esclarecer a todos. A 



minha sugestão é que tivesse no mínimo um de nós “dito” oposição, já que a Marisol foi para o lado 

da situação, e nem se quer deixou o partido. Ela esperava que fosse expulsa, e nós não cumprimos 

esse papel. O mínimo que ela poderia ter feito era ter se desligado, e deixar nós em uma situação 

que pudéssemos ter dignidade como vereadores nesta Casa. É um ano de eleição, e gostaria que as 

coisas mudassem, mas o mundo não é assim, e as pessoas também não. Então, nós não vamos 

conseguir mudar nada nunca. Nós não estamos dando um exemplo aqui de democracia, e respeito 

aos companheiros. Não é uma crítica destrutiva. Mas a proposta que nós fizemos de ter um com 

cada dois de vocês, seria no mínimo democrática, e não atrapalharia vocês em nada. Conversei com 

o Maurício e Carlinhos. Que amanhã também, independente de quem esteja aqui, torço para que as 

coisas não continuem dessa forma. Porque mudar regimento a gente não vai. Na minha 

interpretação isso aí esta errado. Lamento muito, que outra vez tenha sido dessa forma. Muito 

obrigado Presidente.” Isto feito o Sr. Presidente passa ao processo de votação, procedendo a 

chamada dos Edis: Vereador César Augusto da Silva: Vota em Fábio Galvão dos Santos e Beth 

Manoel, não votando em mais nenhum candidato. Vereadora Beth Manoel: Vota em Fábio Galvão 

dos Santos e Beth Manoel, não votando em mais nenhum candidato. Vereador Mino Nicolai: Vota 

em Fábio Galvão dos Santos e Beth Manoel, não votando em mais nenhum candidato. Vereador 

Fábio Galvão dos Santos: Vota em Fábio Galvão dos Santos e Beth Manoel, não votando em mais 

nenhum candidato. Vereador Carlos Alberto Sartori: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago 

Fontolan e Toninho Marangoni, Maurício Cassimiro de Lima e Professora Marisol. Vereador 

Toninho Marangoni: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni, 

Maurício Cassimiro de Lima e Professora Marisol. Vereador Tiago Fontolan Batista: Vota em 

Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni, Maurício Cassimiro de Lima e 

Professora Marisol. Vereador Maurício Cassimiro de Lima: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago 

Fontolan e Toninho Marangoni, Maurício Cassimiro de Lima e Professora Marisol. Vereadora 

Professora Marisol: Vota em Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni, 

Maurício Cassimiro de Lima e Professora Marisol. A seguir o Sr. Presidente informa que os 

vereadores Carlos Alberto Sartori, Tiago Fontolan e Toninho Marangoni, Maurício Cassimiro de 

Lima e Professora Marisol, obtiveram 5 votos e o vereador Fábio Galvão dos Santos e Beth Manoel, 

obteve 4 votos. Portanto a Comissão de COMISSÃO DE ÉTICA, será composta pelos seguintes 

membros: CARLOS ALBERTO SARTORI, TIAGO FONTOLAN E TONINHO MARANGONI, 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA E PROFESSORA MARISOL. Questão de Ordem, 

Vereadora Beth Manoel: “Na eleição do ano passado, nós não participamos por achar que nós não 

iriamos mesmo ter o voto, e aí me senti fracassada todo esse ano que passou, até chegar hoje. Hoje 

nós fomos candidatos e, porém não tivemos votos de nenhum dos vereadores. Digo a população, e 

aos presentes que aqui estão que a palhaçada continua. Por que os empréstimos que tiver neste ano, 

irão passar. Obrigada.” Questão de Ordem, Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Refutando 

á nobre colega que não se atenta ao Regimento Interno da Casa. Estritamente no seu Art.21, dentro 

do Art.24, §1º e § 2º. Que diz sobre as proporcionalidades, possibilidades e sobre todo o acontecido 

nesta Casa. Lembrando também, que até em legislaturas anteriores, e até o vereador Carlos Alberto 

Sartori ficou fora, e naquela legislatura o vereador Mino Nicolai fazia parte, e esta acontecendo à 

mesma coisa que aconteceu naquela legislatura. E de uma forma geral, quanto a minha humilde 

opinião, de quando os vereadores não desejam ou omitem aquilo. Não foi no caso de hoje, pois, 

existiu uma democracia. Aliás, não foi democracia, porque a democracia não é fazer aquilo que 

temos vontade, e sim fazer a vontade da maioria que prevaleceu nesta Casa. Mas quando acontece 

um caso de que se omite, não quer, e não vai participar como foi no ano anterior, o prejuízo é muito 

grande para a sociedade. Nós não fizemos isso, estamos com seriedade, e infelizmente aquilo que 

foi feito no passado, os reflexos estão sendo agora. Agora tenta correr atrás do prejuízo.” Isto feio, o 

Sr. Presidente passa a leitura das matérias constantes do Expediente. 4º) RELATÓRIO Nº. 

001/2020.- Relatório das Atividades Legislativas do ano de 2019. Autoria. Mesa da Câmara. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 004/2020.- Em que o Sr. 

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria e extingue 



cargos na estrutura administrativa da Prefeitura e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0010/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos 

Animais - UIPA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei 

nº. 0011/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 

2020, recursos financeiros à ASCORSI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Pela ordem Vereador Tiago Fontolan: “Tendo em vista o horário regimental, e tendo chegado ás 

21:30 horas, e ainda na leitura o Projeto de Lei 11/2020, que se trata de subvenção social para á 

ASCORSI. Requeiro que ele possa ser lido na sessão de hoje, para que vá para ás comissões.” 

Questão de Ordem, Vereador Mino Nicolai: “Chegou pra mim a informação, que a UIPA esta com 

um ou dois meses sem o pagamento. Então eu acho que se tivesse um acordo de bancadas, o projeto 

iria para ás comissões hoje, fosse exarado um parecer e que ele voltasse a Ordem do Dia de hoje 

para que fosse discutido e votado.” A seguir o Sr. Presidente informa que não é regimental tal 

solicitação mesmo com acordo de bancada, uma vez que o regimento ja determina um tramite para 

as matérias que tratam desta matéria". Questão de Ordem, Vereador Tiago Fontolan: “Vereador 

Mino, diante do seu pedido para que o projeto da UIPA, e até mesmo da ASCORSI tendo em vista 

os atrasos ou o não pagamento, ele foi solicitado. Nenhum dos outros projetos, das outras entidades 

pulou essa etapa de ir para ás comissões. Não é uma questão especifica á UIPA, se não vai ficar 

parecendo que a gente esta sendo intransigente, mandando isso para ás comissões á revelia. E não é. 

Todas as outras entidades, também passaram por esse caminho que foi de leitura, ir para ás 

comissões e voltar para á sessão e ser votado. Se não fica parecendo que o Sr. Presidente esta sendo 

intransigente.” 8º) Projeto de Lei nº. 009/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina via pública no Bairro de Eleutério. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas o tempo regimental do 

Expediente passamos de imediato à Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2020.- Altera a redação do artigo 33, da Lei 

Complementar 3.774, de 06 de julho de 2005. 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 01/2020. Aprovado menos quatro votos dos vereadores Fábio Galvão dos 

Santos, César Augusto da Silva, Mino Nicolai e vereadora Beth Manoel. DESPACHO: Á 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2020.- Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura e do 

Magistério. 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 03/2020. 

Aprovado menos quatro abstenções dos vereadores Fábio Galvão dos Santos, César Augusto da 

Silva, Mino Nicolai e vereadora Beth Manoel. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Pela ordem o Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Gostaria 

que o nobre colega Presidente olhasse depois, á respeito de abstenção de voto. Estive esses dias 

observando o Regimento Interno da Casa, e abstenção de voto não é permitido para tudo. É 

regimentado é especifico. Nós, de uma forma geral e natural, há muitos anos estamos fazendo uma 

abstenção de forma alheia. Então minha sugestão é que possa olhar ou mudar regimentalmente, e 

acompanhar aquilo que a Casa já faz normalmente, ou então seguir a risca aquilo que o Regimento 

da Casa diz.” 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00468/2019.- Voto de Congratulação 



com a equipe de veteranos de Eleutério, pela conquista do título de vice-campeã do Quarentão de 

Futebol Amador 2019. Autoria: Beth Manoel. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00473/2019.- Voto de Congratulação com a equipe SEL/Itapira de vôlei feminino adaptado pela 

conquista do Título de Campeã da Série Diamante da Copa Regional da Liga Sanjonense. Autoria: 

Beth Manoel. Fábio Galvão dos Santos Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 

15 DIAS.SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla 

- Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00474/2019.- Voto de Congratulação com 

a equipe Santa Fé/SEL de Basquete Feminino, campeã invicta na categoria sub-14 do Circuito 

Regional da ADR. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos 

Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: 

ADIADO POR 15 DIAS.SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de fevereiro 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. 

 


