
ATA DA 1ª Sessão Extraordinária, realizada aos 23 de janeiro 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 

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. Em 

seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício SG-DAO nº 024/2020. Convoca a 

Câmara Extraordinariamente. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Ofício 

SG-DAO nº 025/2020. Solicita retirada de Projetos de Lei. Autoria. Prefeito Municipal 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Passamos à leitura do Projetos. 3º) Projeto de Lei Complementar 

nº. 001/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a redação do artigo 33, da Lei Complementar 3.774, de 06 de julho de 

2005. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, 

para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à 

Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 002/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei Complementar Municipal 3.792/2005, que 

dispõe sobre os incentivos ao desenvolvimento econômico e social do Município de Itapira e dá 

outras providências A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de 

hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à 

Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 003/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura e do Magistério. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na 

sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 001/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera a Lei 2.698/95 alterada pela 5.035/13 que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal de Assistência Social. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e 

que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 002/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

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

de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. A seguir, o Sr. Presidente 

acatando o Ofício SG-DAO nº 25/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, retira da pauta o 



presente projeto de Lei. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

003/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento 

do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. ... 

Durante a leitura da mensagem o projeto de Lei supra, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima, 

requer que a leitura dos projetos se atenham ao teor dos mesmos não sendo lidas as mensagens, uma 

vez que já foi dada ampla divulgação dos projetos e para um andamento mais ágil da sessão. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do vereador Maurício Cassimiro de 

Lima. Aprovado menos quatro (04) votos dos vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos 

Santos, Mino Nicolai e vereadora Beth Manoel. Isto feito o Sr. Presidente salienta que doravante 

serão lidos somente os textos do Projetos de Lei. Pela ordem a vereadora Beth Manoel se pronuncia 

dizendo que gostaria que revertesse a situação pois a população não acesso às mensagens. Pela 

Ordem o vereador Mino Nicolai, solicita ao presidente que a leitura da presente mensagem seja 

efetuada até o seu final, uma vez que a mesma foi interrompida. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

ao 1º Secretário para que continue com a leitura da mensagem. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e 

que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 004/2020.- 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$ 1.800.000,00. A seguir, o Sr. Presidente acatando o Ofício SG-DAO 

nº 25/2020, de autoria do sr Prefeito Municipal, retira da pauta o presente projeto de Lei. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 005/2020.- Em que o Sr. 

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

SAAE a fazer repasses à Prefeitura Municipal de Itapira, pelo prazo que estipula e dá outras 

providências. A seguir, o Sr. Presidente acatando o Ofício SG-DAO nº 25/2020, de autoria do sr 

Prefeito Municipal, retira da pauta o presente projeto de Lei. DESPACHO: RETIRADO PELO 

AUTOR.. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 006/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do artigo 1º, da Lei 5.729, 

de 30 de outubro de 2018. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na 

sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

12º) Projeto de Lei nº. 007/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a contratar com a 

Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de 

garantia e dá outras providências. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e 

a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda 

na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

13º) Projeto de Lei nº. 008/2020.- 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$ 

2.500.000,00. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, 

para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à 

Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, o 

Sr. Presidente nomeia "ad hoc" às comissões para exarar parecer aos projetos, mantendo as mesmas 

condições de 2019, em virtude de nós não termos iniciado o ano legislativo e se fará em fevereiro. 

Ficando a COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Carlos Alberto Sartori - Presidente, 

Professora Marisol e Toninho Marangoni. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL: Professora Marisol - Presidenta, 

Carlos Alberto Sartori e Toninho Marangoni. COMISSÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: Tiago Fontolan Batista - Presidente, 

Professora Marisol e Toninho Marangoni. Isto feito, o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 

minutos para que as comissões se reúnam. ... Reiniciada a Sessão após verificação de "quórum", o 

Sr. Presidente passa a leitura da Emenda Modificativa. Pela ordem a Vereadora Beth Manoel: 

“Solicito que seja colocado em Ata a minha impugnação da comissão, porque não vi nenhum 

membro se reunir e discutir os assuntos, e tendo pessoas querendo participar e ouvindo. Não vi isso, 

então quero que seja lavrado em Ata a minha impugnação.” O Sr. Presidente informa que já esta 

constado em Ata. 14º) EMENDA MODIFICATIVA nº. 01/2017 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2020. Art. 1º Altera o artigo 2º do Projeto de Lei Complementar nº 02/2020, 

que preceitua sobre o “caput” do artigo 9º da Lei Complementar nº 3.792, de 26 de agosto de 2005 

e seu parágrafo 1º, propondo a seguinte redação: “Art. 9º) O pagamento integral de aluguel previsto 

no inciso XII do art. 1º desta lei, será pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável por mais 05 anos, 

desde que comprovada a criação de pelo menos 40% a mais de empregos em relação ao primeiro 

ajuste. § 1º - O pagamento de alugueres será mensal, feito diretamente ao locador e corresponderá 

a 100% (cem por cento) do valor contratado.” Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 

23 de janeiro de 2.020. Autoria. Fábio Galvão dos Santos e demais vereadores. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

sessão seja suspensa para que as comissões exarem o parecer sobre a emenda. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 

minutos. ... Reiniciada a Sessão após verificação de "quórum", o Sr. Presidente passa a leitura dos 

pareceres. Pela Ordem Vereadora Beth Manoel. “Solicito aos senhores vereadores, que impugnem 

esta comissão, e seja feita uma nova comissão neste momento.” Em resposta o Sr. Presidente 

salienta que "é um pedido sem cabimento". Pela ordem Vereador Maurício Cassimiro de Lima. 

“Gostaria que a vereadora fundamentasse regimentalmente onde ela encontrou isso.” Faz uso da 

palavra a vereadora Beth Manoel. “Olha, eu estou pedindo no meu direito de vereadora. Eu quero 

uma impugnação da comissão que atuou agora”. O Sr. Presidente pergunta a vereadora se ela esta 

requerendo isso? Em resposta a vereadora diz que "sim". A seguir pela ordem vereador Maurício 

Cassimiro de Lima: “Não há em base regimental o pedido. Mas caso a vereadora encontre em base 

regimental, gostaria que apresentasse para que possamos ter uma decisão correta, principalmente 

em relação ao requerimento dela. Se requerer que de repente façamos uma sessão debaixo d'água, 

não é possível! Temos que seguir o regimento.” A seguir pela ordem vereador Fábio Galvão dos 

Santos: “A colega Beth pediu uma ajuda para mim, e eu gostaria de ler onde ela esta 

fundamentando o pedido dela. Ela esta fundamentando o pedido dela no § 1º Art. 21 do Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores de Itapira, onde diz: Far-se-á a votação nominal, na hora do 

expediente da primeira sessão de cada ano legislativo. Essa é a fundamentação dela.” A seguir o Sr. 

Presidente faz uso da palavra: “Sobre então ás comissões, e o que foi decidido. Lei Orgânica do 

Município de Itapira Art. 15- Independente de convocação, a sessão legislativa iniciar-se-á em 1º de 

fevereiro encerrando-se em 17 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Regimento Interno Art. 

21- § 1° - Far-se-á a votação nominal na hora do Expediente da primeira Sessão de cada ano 

Legislativo. Portanto o nosso ano legislativo começa em 1º de fevereiro". Passaremos aos pareceres. 

Ato continuo o Sr. Presidente da início à leitura dos Pareceres: momento que há uma manifestação 

de pessoa presente ao recinto, que coloca uma cadeira onde estavam as mesas dos Srs. vereadores 

representando o Plenário da Câmara Municipal e se assenta na mesma. Instante em que o Sr. 

Presidente, “Solicita o silêncio da plateia. Sessão suspensa até a retirada, por favor, do 



manifestante.” ... Reiniciada a Sessão após verificação de "quórum", o Sr. Presidente passa a leitura 

dos pareceres. 15º) PARECER nº. 001/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 

001/2020. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. As Comissões "ad hoc" 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 001/2020, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Altera a redação do artigo 33, da Lei Complementar 3774, de 06 de julho de 

2005", 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. 

Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado 

pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) PARECER nº. 

002/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 002/2020. RELATOR: Carlos Alberto 

Sartori. As Comissões "ad hoc" 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 

002/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera a Lei Complementar Municipal 

3.792/2005, que dispõe sobre os incentivos ao desenvolvimento econômico e social do Município 

de Itapira e dá outras providências", 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 

23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em 

atendimento ao requerimento já aprovado pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) PARECER nº. 003/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2020. RELATOR: Tiago Fontolan. As Comissões "ad hoc" 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 003/2020, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Aumenta e extingue cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura e do Magistério", 

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. 

Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. 

Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado 

pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) PARECER nº. 

004/2017.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 001/2020. RELATOR: Antonio Marangoni Neto. As 

Comissões "ad hoc" 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 001/2020, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo que "Altera a Lei 2.698/95 alterada pela 5.035/13 que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal de Assistência Social", 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro 

di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. Presidente despacha a matéria para a Ordem do 

Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos 



Rostirolla - Presidente. 19º) PARECER nº. 005/2017.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 003/2020. 

RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. As Comissões "ad hoc" 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 003/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o 

Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano 

XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. Presidente despacha a matéria 

para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado pelo Douto Plenário. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) PARECER nº. 006/2017.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 006/2020. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões "ad hoc" 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 006/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera 

a redação do artigo 1º, da Lei 5.729, de 30 de outubro de 2018", 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano 

XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. Presidente despacha a matéria 

para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado pelo Douto Plenário. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) PARECER nº. 007/2017.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 007/2020. RELATOR: Tiago Fontolan. As Comissões "ad hoc" 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 007/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

"Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do 

Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", 

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. 

Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. 

Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado 

pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) PARECER nº. 

008/2017.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 008/2020. RELATOR: Antonio Marangoni Neto. As 

Comissões "ad hoc" 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 008/2020, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

2.500.000,00", 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, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. 

Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em atendimento ao requerimento já aprovado 

pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) PARECER nº. 

009/2017. ASSUNTO: Emenda Modificativa nº 001/2020 ao Projeto de Lei Complementar nº 



02/2020. RELATOR: Antonio Marangoni Neto DATA: 23/01/2020. As Comissões "ad hoc" 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 Emenda Modificativa nº 001/2020, ao Projeto de Lei Complementar 

nº 02/2020, de autoria do Vereador Fábio Galvão que "Altera o artigo 2º do Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2020, que preceitua sobre o “caput” do artigo 9º da Lei Complementar nº 

3.792, de 26 de agosto de 2005 e seu parágrafo 1º, propondo a seguinte redação: O pagamento 

integral de aluguel previsto no inciso XII do art. 1º desta lei, será pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

prorrogável por mais 05 anos, desde que comprovada a criação de pelo menos 40% a mais de 

empregos em relação ao primeiro ajuste”, 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. Círcolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, 

23 de janeiro de 2.020. A seguir, o Sr. Presidente despacha a matéria para a Ordem do Dia, em 

atendimento ao requerimento já aprovado pelo Douto Plenário. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos 

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

imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente 

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

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

3.774, de 06 de julho de 2005. Autoria: Prefeito Municipal. Pela Ordem o vereadores Fábio Galvão 

dos Santos solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

002/2020.- Altera a Lei Complementar Municipal 3.792/2005, que dispõe sobre os incentivos ao 

desenvolvimento econômico e social do Município de Itapira e dá outras providências. 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 02/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 

01/2020. Aprovada 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 Complementar e a Emenda Modificativa. O 

senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir 

o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2020. Aprovada por 

unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa tarde a todos. Gostaria 

de justificar a emenda que foi proposta. Por entendimento nosso e de comum acordo coma bancada, 

agradeço a cooperação. Aumentamos de 20% á 40% o período de prorrogação da gratuidade da 

isenção do aluguel. No projeto constava que a empresa precisaria contratar 20% a mais, e esses 20% 

seriam mais quatro funcionários para ganhar isenção, e depois desfazer desses quatro funcionários 

sairia barato para empresa, mas o mais fácil é ganhar a prorrogação e depois dispensar os 

funcionários e a prefeitura ficaria com mais cinco anos de ônus. Então agradeço os demais colegas, 

e a intenção foi essa. Somos sim a favor do incentivo para á industrialização em nossa cidade. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR E A EMENDA MODIFICATIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) 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. Pela Ordem o vereadores Fábio Galvão dos Santos 

solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 001/2020.- Altera a Lei 2.698/95 alterada 

pela 5.035/13 que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência Social. 



Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 003/2020.- 

Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado 

de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Autoria: 

Prefeito Municipal. Pela Ordem o vereadores Fábio Galvão dos Santos requer vistas da matéria. O 

Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Rejeitado menos 4 votos, dos Srs., César Augusto 

da Silva, Fábio Galvão dos Santos, Mino Nicolai e da Sra. Beth Manoel. A seguir não havendo 

nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Lei. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2020.- Altera a redação do artigo 1º, da Lei 5.729, de 

30 de outubro de 2018. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por 

Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão 

o Projeto de Lei nº 007/2020.- Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá 

outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Pela Ordem o vereadores Fábio Galvão dos 

Santos requer vistas da matéria. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Rejeitado 

menos 4 votos, dos Srs., César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos, Mino Nicolai e da Sra. 

Beth Manoel. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde a 

todos. Pertinente ao gigantesco projeto aqui, o prefeito vem pedir autorização para contrair nove 

empréstimos, mais um nessa legislatura. Não bastando no ano passado onde foi aprovado pela 

câmara, menos os quatro votos da oposição, onde foram aprovados os trinta milhões. E novamente 

o prefeito manda mais um empréstimo para nós. Qual a intenção? A construção do novo aterro 

sanitário. Isso já esta em questão há anos. E sempre falando que irá fazer melhorias, melhorias e 

nada foi feito. Engraçado que no ano da eleição vem o projeto. O projeto tem uma carência de doze 

meses para pagar, ou seja, essa legislatura não vai pagar esse empréstimo. Além do mais, fica 

autorizado o chefe do pode executivo abrir créditos especiais. Novamente um cheque em branco na 

mão do prefeito. Quero deixar registrado novamente, que somos contra esse projeto, primeiro por 

ser ano eleitoral, e segundo porque é mais um empréstimo para a nossa cidade pagar. Obrigado a 

todos.” Faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa tarde a todos. Peço desculpas á 

população que estão presente, e pelo ocorrido aqui. E peço também que o Sr. Presidente tenha um 

pouquinho de paciência, que eu vou falar, mas chegando ao que pretendo falar. Isso que todos nós 

assistimos aqui, e o que o João Marquezini fez existe um pouco de excesso, mas a população esta 

com vontade fazer a mesma coisa, tirar as calças pela cabeça. Questão de Ordem Presidente 

vereador Luan Rostirolla: “Enquanto aqui for sede do Poder Legislativo, aqui não vai ser feito 

isso vereadora. E a senhora se atente a matéria, por favor.” Continuação da fala da Vereadora 

Beth Manoel: “Passados três anos e pouco, quantos empréstimos foram aprovados nesta Casa? Foi 

aprovado não sei quantos milhões, e todos esses eu e meus companheiros da dita oposição fomos 

contra. Fomos enxotados, xingados pelo povo que puxam sardinha para o lado do prefeito e 

deputado. Passou-se 2019, achei que tivéssemos livres de empréstimos, aí vem o prefeito com uma 

convocação de uma sessão extraordinária para aprovar mais milhões. Há vinte dias, procurei o 

serviço de transporte municipal, pedindo uma condução com uma carta para uma pessoa que faz 

tratamento de câncer, e a pessoa é funcionária nossa. Trabalha também no Estado, e eles oferecem 

para ela um tratamento em um hospital particular em Campinas. Até onde ela pôde andar com as 

pernas dela, ela foi. Agora a família não tem mais da onde tirar. Fui procurada pela família, para 

tentar conseguir uma condução para ela porque se trata de uma pessoa debilitada que faz 

quimioterapia e radioterapia, onde passa muito mal e recebi um “não”. Fui até a secretária. Eu não 

tenho livre acesso ao hospital como tem um tal de “Zé Ruela”. Questão de Ordem Presidente 



vereador Luan Rostirolla: “Vereadora Beth, peço que a senhora se atente ao projeto 07/2020. Não 

vou permitir que a senhora fuja da matéria vereadora.” Continuação da fala da Vereadora Beth 

Manoel: “Vamos entrar na matéria. Esqueçam a moça, pois, é isso que o poder público faz com os 

funcionários. Tenho certeza que o guarda municipal sentiu-se constrangido em tirar esse rapaz 

daqui. Outra coisa, você vai ao CAIS e não tem médicos. Não esperem que eu venha aprovar mais 

esses milhões que é você, eu, funcionários e população que iremos pagar por isso. O CAIS esta lá 

sem médicos, o hospital esta lá...” Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa tarde a 

todos. Um pouco tumultuada a sessão, já tivemos que mudar de lugar, enfim, os ânimos tem que ser 

colocados no lugar. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas aos companheiros que na 

rapidez das coisas, um empréstimo de setecentos e cinquenta mil reais passou aprovado, e em nome 

do pessoal da oposição eu já peço desculpas, pois, foi uma falha nossa pelo decorrer da rapidez que 

foi colocado em votação. Em relação a esse projeto que é de um milhão e quatrocentos, e vai ter um 

de dois milhões e quinhentos. É aquela história, onde parece que a oposição é contra tudo, e vai ter 

cada um com a sua ideia, pensamento, e isso é para o bem, é isso e aquilo. O que nos preocupa, é 

todo esse montante de empréstimos que estão vindo, e pra mim particularmente conversando com 

vários colegas vereadores, para uma lei federal onde se colocou e infelizmente não serve para os 

municípios ainda. Mas nenhum prefeito, deputado, governador, senador e todos aqueles que tem a 

batuta nas mãos e podem votar, destinar, por verbas é um absurdo mais empréstimos há nove meses 

de uma eleição. Como disse o vereador Galvão: Isso aí vai ter uma carência de doze meses. A nossa 

preocupação é se vai ter benefícios, e provarem isso por a + b após esse dinheiro estar nas mãos da 

prefeitura. O vereador Mauricio sempre esclarece que é um dinheiro que esta sempre á disposição, 

não pode se perder. Mas as formas ás vezes, é da forma que ele vem. A primeira parcela será paga 

pelo próximo prefeito, e independente de quem seja ele. Sou suspeito em falar, porque sou irmão do 

ex-prefeito. Podem achar que estou preocupado que isso sobre para o meu irmão, mas não existe 

isso. Nós somos representante da população. Foram dois projetos retirados, um de um milhão e 

oitocentos, e um de seiscentos e cinquenta mil, e mais um de dois milhões e quinhentos que será 

votado, mais um de um milhão e quatrocentos, mais um de setecentos e cinquenta mil reais , são 

quase sete, oito milhões de reais. Já emprestou quatro, quinze e a coisa esta indo. E tudo isso esta 

ficando na carência para o ano que vem. É uma preocupação gente! Mencionaram que o aterro 

sanitário precisa. Sim, precisa, mas já foi um dilema em nosso primeiro ano, onde tentou instalar a 

taxa do lixo, aquilo já foi uma coisa repudiada pela população. Então, se esse dinheiro vai vir e é 

para o beneficio da população, vamos ver a destinação. Como sabemos, pela forma que o plenário 

esta composto, independente da oposição votar á favor ou contra, serão aprovados esses projetos de 

empréstimos. O que não podemos esquecer, é que nós votando isso, somos os responsáveis por 

esses empréstimos. Nós estamos dando alvará para o uso desses dinheiros. Talvez possam dizer que 

estamos em um país que as leis não são cumpridas, e muitas vezes as pessoas tem medo de falar, e 

aqueles que matam, roubam, aqueles que desviam dinheiro... Muitas coisas que ouvimos por aí, e 

acabam tudo em pizza. Então, emprestar dinheiro fica muito fácil. Mas quero acreditar que as coisas 

deverão chegar em seus lugares, e aqueles que fizerem empréstimos, respondam por isso. Porque aí 

a “casa da mãe Joana” vai acabar. Muito dinheiro que já chegou á prefeitura esta sendo transferido 

de setor, porque o projeto da câmara permite isso, os vereadores da câmara permitem isso. Então 

gente é complicado. Ah, o pagamento é garantido por aquilo que vai entrar, pelas coisas que a 

prefeitura vai ter de impostos. E se não tiver? E se a arrecadação cair? Aí a culpa é de quem? Se não 

tiver o dinheiro para poder bancar, assumir com esses empréstimos, imagina o caos que pode 

acontecer em uma cidade. Em Itapira como muitos sabem, jogam-se a culpa para um, jogam-se a 

culpa para outro. A continuidade da politica deveria ser diferente, e não depender de quem esteve lá 

trás, se foi o meu irmão, se foi outro, se quem vai vir á amigo do meu irmão ou amigo do outro. É a 

consciência de todos nós aqui. Se nós da oposição tivermos votando contra, é porque na verdade o 

dinheiro vai vir, mas a destinação correta para isso, que seja o bom senso do prefeito, porque os 

vereadores estão aqui para fazer a sua parte. Muitas vezes somos contra, e isso não quer dizer que 

somos contra o prefeito, mas sim, contra as atitudes e os valores absurdos que estão sendo 

emprestados, e que terão que serem pagos. Alguém vai ter que pagar. E quem vai pagar é a 



população de Itapira. Então, que o bom senso esteja sempre á frente de todos nós. Obrigado.” Faz 

uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DA LIMA: “Boa tarde a todos. Cada um 

tem uma forma de analisar, e respeito á análise da oposição. Não vou negar que os empréstimos são 

á futuro. As opiniões podem ser divergentes entre si, dentro das correntes filosóficas que nós 

entendemos. Vimos isso muito no Direito, as interpretações das leis ás vezes variam. Gosto de dar 

outro posicionamento, em relação a tudo o que você falou. Ouvi atentamente o vereador Fábio 

Galvão falando sobre o endividamento, como vai ficar a situação? Para quem vai ficar a situação? 

Ouvi o Mino falando exatamente sobre o mesmo ponto, que essa conta vai ficar para um próximo 

prefeito seja lá quem for. Ouvi também a vereadora Beth, falando sobre essa situação. 

Orçamentariamente sabemos que o orçamento do município é justo, por todas as peculiaridades que 

existam dentro de um orçamento. Se o orçamento é justo, a capacidade do município é pequena. 

Particularmente vejo que o município tem que dar um jeito de desenvolver. Foi falado de muitos 

empréstimos. Vou fazer umas menções, para chegar exatamente neste projeto de lei. Realmente, 

vocês foram contra os empréstimos, respeito e entendo a corrente filosófica. Porém, as creches e 

escolas em nossa cidade, trinta e uma delas foram reformadas, estavam em situações decadentes e 

precisavam de reformas. Onde foi o dinheiro público? – Para ás crianças. Alguém é contra usar 

dinheiro público para criança? As quadras escolares estão no processo de licitação, a cobertura de 

cinco quadras. Será que alguém aqui é contra que as crianças tenham o direito de brincar, ou terem 

atividade física sem o sol? Nós recapeamos muitas ruas da nossa cidade, quase todas. É um dos 

maiores programas de recapeamento da nossa cidade. As pessoas pagam os seus impostos. A 

prefeitura não tem capacidade de investimento em relação a isso. Esta feito. A maior parte das ruas 

da cidade e outras ainda vão continuar, e vão falar que estão fazendo por ser ano Político. Por um 

acaso a gente pode parar de fazer obras? É pra isso que á administração esta, não fazer obras mais 

porque é ano eleitoral? Ou nós temos que dar continuidade do primeiro ao ultimo ano? E quando a 

gente fala de aterro sanitário, estamos falando de algo muito delicado. Creio que todos os 

vereadores tenham assistido aos programas na televisão. O assunto é o problema sanitário. O 

governo esta fazendo incentivos, para que possam criar aterros. Nossa cidade é privilegiada e já 

teve aterro há muito tempo, na vanguarda de todas as cidades da região. Nós não estamos 

construindo outro, estamos ampliando este aterro. Nós deveríamos nos orgulhar disso. A não 

confecção desse aterro sanitário, não poderá ser mais depositado lixo no aterro. Hoje 

aproximadamente são coletadas sessenta e uma toneladas por dia de lixo em Itapira. Vocês sabem o 

que terão que fazer com esse lixo? Esse lixo terá que ser mandado para outra cidade, tendo gastos 

com translado, e serão gastos em media de trezentos mil reais com esse lixo. O empréstimo de um 

milhão e meio é muito menos que aquilo que se vai gastar em relação á construção do aterro. Por 

que gastar dois milhões e meio para transportar e enterrar os lixos em outra cidade, sendo que nós 

criando essa nova célula do aterro vai ter capacidade por muitos anos. O próximo prefeito será 

privilegiado, ele vai ter um aterro pronto. É necessário. Teve algumas condições em outras 

legislaturas, e não vou ficar falando isso porque não acho legal, mas um ex-prefeito atrás parcelou 

as contas da CPFL em novembro porque não tinha condição. Esse tipo de conta que acho errado 

deixar para outro prefeito. É verdade, a câmara aprovou esse parcelamento de duzentos e cinquenta 

mil reais. Na época passou pela câmara isso, ouvi pelo rádio. Mas em nosso caso é diferente, 

estamos colocando dinheiro público em benfeitorias para o município. Ou alguém é contra que faça 

isso? A fiscalização é nossa, é fato. Sou contra os outros tipos de situação de desperdício de 

dinheiro. Se eu pudesse voltar atrás, e se pudéssemos fazer isso, e sei que a lei de responsabilidade 

fiscal não permite, mas poderíamos partir para uma municipalização do lixo, merenda para que nós 

não tenhamos mais escândalos, como esta acontecendo em nosso município. Isso acontece de 

verdade. O dinheiro emprestado pelo município, esta sendo colocado no município. E se o prefeito 

não fizer isso, ele vai pagar por isso. Ao contrário do que vereador Mino que acha que acaba em 

pizza, eu não acho que acaba assim. O governo e o país mudaram muito. Nunca vi tantos prefeitos 

estarem em condições tão difíceis como estão. Muitos presos inclusive, pela má gestão de dinheiro 

público. Conheço um prefeito de São João da Boa Vista, que até a pouco tempo aconteceu isso com 

ele. Não acredito que o dinheiro público não esteja sendo fiscalizado, não só pelos vereadores, mas 



também pelo ministério público e justiça de uma forma geral. A minha ótica é a seguinte: Para 

desenvolver o dinheiro público tem que ser bem aplicado, nós temos que desenvolver. Hoje ando 

pelo nosso município, e vejo as ruas recapeadas, não vejo buracos. Claro, tem pontos específicos 

que tem que ser melhorados. Vejo nossa estação de esgoto que ainda esta meio lerda em relação 

aquilo que foi votado, mas esta sendo construída. Vejo o dinheiro público sendo colocado para á 

população. Vejo as escolas, e as crianças estão sendo bem cuidadas. Vejo creches bem feitas, 

escolas sendo construídas. Nós temos nos Istor Luppi duas novas escolas sendo construídas mais de 

dez milhões de reais do governo do estado sendo colocado no nosso município. Nós temos que 

fazer gestão. Um bom prefeito faz gestão, e aquilo que é bom para á população, quando o dinheiro 

público é colocado realmente onde precisa, essa Câmara Municipal tem que apoiar. Olha vereadora 

Beth, a gestão esta para á população. E as opiniões são diversificadas. Eu não votei contra as 

reformas de escolas, as coberturas de quadras para as crianças não tomarem sol, aos recapeamentos 

para que as pessoas possam ter. A senhora votou contra essas crianças, á senhora votou contra! A 

senhora votou contra e as crianças ficariam no sol, á senhora é contra ter reformas para ás crianças. 

Só estou respondendo ao que a senhora esta falando. Eu peço aos companheiros que analisem para 

o futuro, que analisem que a capacidade econômica é fielmente analisada pela Caixa Econômica 

Federal, por um sistema rígido que a cidade tem capacidade de pagar, e não entrar no buraco. “E 

que a gente vá para o desenvolvimento, e não fiquemos no ostracismo.” A seguir não havendo mais 

nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Lei. Aprovado menos 4 votos, dos Srs., César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos, Mino 

Nicolai e da Sra. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 008/2020.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.500.000,00. Autoria: 

Prefeito Municipal. Pela Ordem o vereadores Fábio Galvão dos Santos requer vistas da matéria. O 

Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Rejeitado menos 4 votos, dos Srs., César Augusto 

da Silva, Fábio Galvão dos Santos, Mino Nicolai e da Sra. Beth Manoel. A seguir não havendo 

nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Lei. Aprovado menos 4 votos, dos Srs., César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos, Mino 

Nicolai e da Sra. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de janeiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Fala do Sr. Presidente: Esta 

Presidência que se desculpar com todos. Porem eu acho, eu acho não, tenho certeza que esta câmara 

tem que ser respeitada, mesmo não estando no nosso recinto. Agradecer o Circulo Italiano em nome 

do Carlos Sartori Presidente e toda sua Diretoria. Obrigado a todos vereadores por comparecerem, 

agradecer a todos os nossos colaboradores da Câmara Municipal publico aqui presente. E 

novamente falar que a Câmara Municipal esta disposição de todos vocês mas com respeito e 

dedicação. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA. 
 


