
ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 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. Por solicitação da vereadora Professora Marisol, a Sessão é suspensa 

por 15 minutos para os vereadores atenderem os psicólogos, assistentes sociais e representantes do 

Sindicado dos Servidores Municipais. ...(SUSPENSA)... Reaberto os trabalhos após verificação do 

"quórum" o Sr. Presidente passa de imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

a Sra. Vereadora Professora Marisol, 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 17 de dezembro de 2019. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 23 de dezembro de 2019. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada 

no dia 23 de janeiro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

4º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de fevereiro de 

2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

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. 

Passamos aos Ofícios: 5º) Ofício Especial: Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de Dezembro de 2019. Autoria. Luan 

Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Ofício Especial: Apresenta ao plenário o balancete dos 

recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de janeiro de 2020. Autoria. Luan 

Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento nº. 002/2020.- Requer a Mesa da 

Câmara, em caráter excepcional, autorização para a realização de audiências públicas para prestação 

de contas do 3º quadrimestre de 2019, no período vespertino. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. Faz uso da palavra o vereador Tiago Fontolan Batista: “Apenas em caráter excepcional 

esse pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, e devido às informações do Fundo Municipal, 

Secretaria de Saúde e Secretaria da Fazenda chegarem a ultima semana de fevereiro. Nós temos um 

“nó” no final desse mês, que é o Carnaval, um ponto facultativo que é a quarta-feira de cinzas, e nós 

temos também a sessão da câmara que será realizada no dia 27 de fevereiro. Nós estamos pedindo 

para que pelo menos uma audiência pública, seja feita no período diurno que seria á da Secretaria de 

Saúde, que se realizaria no mesmo dia da sessão no dia 27 ás 9:00 horas, e a da Secretaria da 

Fazenda continuaria ás 19:00 horas, e a do Fundo Municipal seria no dia 04/03. Então é em caráter 

excepcional só, sem mudança da lei, pedindo á autorização por conta desse “nó” do final do mês.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 10/2020. 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 004/2020. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia 

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

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

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2020, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Cria e extingue cargos na estrutura administrativa da 



Prefeitura 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 05 de 

fevereiro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova 

por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 

11/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 009/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. As 

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

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria do Chefe 

do Poder Executivo que "Denomina via pública no Bairro de Eleutério.", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 05 de fevereiro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto 

Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem 

do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 10º) PARECER nº. 12/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 010/2020. RELATOR: 

Antonio Marangoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

010/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA..", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 05 de fevereiro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 13/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

011/2020. RELATOR: Tiago Fontolan. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura 

Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

011/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

repassar, durante o exercício de 2020, recursos financeiros à ASCORSI.", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 11 de fevereiro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Benedita Carvalho de Lima. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 002/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Inês Bosso Martucci. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 003/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Geraldo Ribeiro. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 004/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Leovaldo Santos 

Costa, mais conhecido como Léo Santos. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 005/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Francciozi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Carlos Barboza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 007/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Baggini Filho, mais conhecido como 

Bugija. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 008/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Cristina Trani Tognolo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 009/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Luiz Carlos Pires de Carvalho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0010/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdeir Olbi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0011/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Israel Estevam da Costa. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0012/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Alves Cordeiro. Autoria. 

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

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0014/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ricardo Baldassin Neto. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0013/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Naica Venturini 

Bitante. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Gonçalves, mais conhecido como Kalé Turmeiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0016/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alessandro de Paula Magalhães. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0017/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr Aurélio Daniel da Costa, mais 

conhecido como Aurélio Pintor. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0018/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Sebastiana de Lourdes da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 



fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0019/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Eduardo Tonini, mais conhecido como 

Dundun. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2020.- Voto de pesar pelo falecimento 

GCM Sr. André Alex Leme. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro 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. 32º) Requerimento nº. 00479/2019.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Lourdes 

Therezinha Pereira da Silva Guedes, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento, 

celebrado dia 2 de dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00480/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria Cândida Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de 

novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 34º) Requerimento nº. 00481/2019.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. 

José Aparecido de Souza (Pelé) e Sra. Maria de Souza, pelas comemorações de 43 anos de 

casamento, celebrado dia 07 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00482/2019.- Voto de 

Congratulação com o Pastor Evangélico Hélber de Almeida Silva pela sua recente ordenação como 

reverendo, ocorrida no domingo, dia 24, na Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Autoria. Beth 

Manoel. Fábio Galvão dos Santos Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, manifesta 

interesse em discutir a matéria. DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00483/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria da Seicho-No-Ie, pela 

celebração de 40 anos de atividades em Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o 

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

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00486/2019.- Voto de Congratulação com o 

jovem estudante Estevão Miguel Marques, do 5º ano da EMEB "Marco Antônio Libano dos 

Santos", pelo brilhante desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa 2019. Autoria. 

Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol, manifesta interesse em discutir a 

matéria. DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Requerimento nº. 001/2020.- 

Requer oficiar a empresa JF Telecom, para que promova estudos objetivando ofertar serviços de 

internet através de fibra ótica nos bairros rurais de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. 

Toninho Marangoni. Pela Ordem vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “Só para efeito de 

elucidação ao colega Toninho pela boa indicação. Tivemos uma reunião com a JF Telecom, e eles 

vão passar pela estrada interna da Itapirinha até o Barão para chegarem a Eleutério, porque vão 

fazer uma conexão de rede. Em dois meses no máximo, a internet já estará funcionando.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº. 00348/2019.- 

Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Antônia de Moraes, mais conhecida 

como Mimi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

40º) Indicação nº. 00349/2019.- Sugere denominar escola ou creche de nossa cidade de "Prof.ª 

Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 



dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Indicação nº. 00350/2019.- Sugere denominar rua ou praça 

pública de nossa cidade de "João Domingos Fontolan", mais conhecido como João Seleiro. Autoria. 

Beth Manoel. Pela Ordem vereador Tiago Fontolan Batista: Gostaria de agradecer a Vereadora 

Beth Manoel e demais vereadores pela lembrança em homenagear meu avo. Muto Obrigado." 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação nº. 00351/2019.- 

Sugere execução de limpeza, capina e roçagem de guias e sarjetas em todas as ruas de Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 43º) Indicação nº. 00352/2019.- Sugere construção de calçadas em todas 

áreas pertencentes ao município em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Indicação nº. 00353/2019.- 

Sugere limpeza e construção de calçadas na rua Ângelo Caio, no bairro dos Prados, próximo a NB 

Máquinas Agrícolas. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 45º) Indicação nº. 00354/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito a instalação de 

enfeites natalinos ou Árvore de Natal nos bairros Ponte Nova, Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) 

Indicação nº. 00356/2019.- Sugere implantação de UCI Neonatal - Unidade de Cuidados 

Intermediários no Hospital Municipal. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Indicação nº. 00355/2019.- Sugere estudos objetivando a 

instalação de academia ao ar livre no Conjunto Habitacional "José Pereira Lago", em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 00357/2019.- Sugere a revitalização de uma praça 

existente na rua da Imprensa, próxima a Rodoviária "José Benedito Coloço". Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 00358/2019.- 

Sugere execução de limpeza do córrego Soares, no Jardim Soares. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Indicação nº. 00359/2019.- 

Sugere serviços de roçagem, limpeza e dragagem do Ribeirão da Penha, nas proximidades da 

estação de captação de água. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 51º) Indicação nº. 00360/2019.- Sugere ao Prefeito, determinar aos 

departamentos de Fiscalização de Posturas e/ou Trânsito, que intensifiquem a fiscalização em 

relação ao tráfego de máquinas pesadas nas ruas do Jardim Santa Marta. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 52º) Indicação nº. 

00361/2019.- Sugere ao Prefeito, determinar ao departamento de Fiscalização de Posturas, que 

intensifique a fiscalização em relação ao descarte irregular de material lixo hospitalar na Praça 

"Francisquinha Ferreira Munhoz", próximo ao Fórum Municipal. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 53º) Indicação nº. 00362/2019.- 

Sugere estudos objetivando a instalação de aparelhos para barra fixa na academia ao ar livre de 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 54º) Indicação nº. 00363/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos 

departamentos competentes, a instalação de tampas de bueiros de concreto nas ruas Joaquim Vieira, 



Luís Molinari e Constantino Mazzer em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 55º) Indicação nº. 00364/2019.- Sugere poda de árvore na Rua 

Paulo Afonso Pereira Ulbricht, defronte a escola do SESI. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 56º) Indicação nº. 00365/2019.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao departamento competente, que promova a sinalização de solo nas ruas Itália, 

França e Alemanha, no Jd. Raquel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Indicação nº. 00366/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar ao departamento competente, que promova a sinalização de solo nas ruas Luiz Galdi, 

Luís Pereira e Ezequiel Pereira, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Indicação nº. 00367/2019.- Sugere execução de 

melhorias que especifica na Rua José Benedito Mari, bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 59º) Indicação nº. 

00368/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Educação, estudos para 

contratação de um Tutor Educacional para a rede municipal de ensino. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 60º) Indicação nº. 001/2020.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Educação, estudos para implantação de 

Escola em Tempo Integral na EMEB "Sebastião Riboldi Guerreiro", na Ponte Nova. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 61º) Indicação nº. 

002/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal e Secretaria da Saúde, estudos objetivando a aquisição 

de um aparelho para exame de ressonância magnética para o Hospital Municipal. Autoria. Toninho 

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

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 62º) Indicação nº. 

003/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Educação, estudos para 

contratação de um Tutor Educacional para a rede municipal de ensino. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro 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: 63º) Convite: A 

Diocese de Amparo, convida os Srs., vereadores para participar da Celebração Eucarística onde, o 

Sr. Reginaldo Aparecido Grilo, receberá o primeiro grau do Sacramento a Ordem, o Diaconato, a 

realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2020, na Igreja Matriz Santo Antonio Itapira. DESPACHO: 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 64º) Ofício nº 158/2019 SAAE: Em Resposta ao 

Requerimento nº 262/2019, que Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

solicitando reparos na estação elevatória de esgoto localizada no final da Av. Lions Club, esquina 

com as rua dos Jasmins e das Hortências, no Jd. Santa Marta, o SAAE informa que já vem 

realizando reparos para a melhoria operacional da EEE Santa Marta, como conserto de portas e 

tampas e estrará realizando também a limpeza do poço de sucção da estação. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 65º) Ofício nº 159/2019 SAAE: Em Resposta ao 

Requerimento nº 301/2019, que Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

solicitando informações sobre a qualidade do abastecimento de água da cidade nos últimos dias, o 

SAAE informa que atualmente não possui reclamações quanto à água com coloração anormal, 

estando a mesma em perfeitas condições de qualidade. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 66º) Caixa Econômica Federal: Ofício nº 0610/2019/GIGOV/PK. 



Comunicado de liberação de recursos financeiros no valor de R$ 3.381.130,00, referente à parcela 

do Contrato de Financiamento nº 0530085-42/2019, assinado no âmbito do Programa FINISA. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 67º) Caixa Econômica Federal: 

Ofício nº 0687/2019/GIGOV/PK. Comunicado de liberação de repasse no valor de R$ 477.500,00, 

com a finalidade de Execução de Obras de Pavimentação asfáltica no município. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 68º) Câmara Municipal de Santo Antonio do Jardim. 

Moção de repúdio à BAND TV junto ao jornalista Eduardo Oinegue Fulfaro, em virtude da 

declaração do mesmo durante o Jornal da Band que disse “vereador é aquele tipo de animal, que se 

um dia disser para você que está em extinção, fica quietinho, que vai que eles desaparecem de vez”. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 69º) Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente. Resposta à Indicação 267/2019, que sugere estudos para a adoção do Programa 

ITPU Verde que incentiva a sustentabilidade urbana e descontos deste imposto. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 70º) Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em que o Conselho reitera junto ao Executivo o 

pedido de apresentação de um cronograma de substituição das espécies Leucena e abrir uma 

possibilidade de discussão junto à sociedade civil sobre os andamentos dessa ação, assim como a 

Câmara Municipal. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 71º) 

Secretaria de Cultura e Turismo. Em resposta ao Requerimento 295/2019, que solicita estudos 

objetivando a criação de uma feira de artesanato às margens da rodovia que liga a Ponte Nova à 

Águas de Lindóia, informa que esta analisando a situação, contudo informa que é inviável a 

implantação de uma feira de artesanato, uma vez que temos a vila do artesanato às margens da 

rodovia SP 147. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 72º) SAMA. 

Informa em atenção a Indicação 271/2019 que sugere firmar parceria com a Embrapa para 

utilização do Fertmóvel, agilizando o processo de análise do solo, que esta de pleno acordo com a 

propositura em questão e que vai fazer parceria com a Embrapa. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 73º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício 

FMAP nº 670/2019. Informa que a prefeitura efetuou o paramento das parcelas vencidas no mês de 

novembro, correspondentes aos parcelamentos firmados com este FMAP. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 74º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. 

Ofício FMAP nº 024/20120. Informa que a prefeitura efetuou o paramento das parcelas vencidas 

no mês de novembro, correspondentes aos parcelamentos firmados com este FMAP. DESPACHO: 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 75º) Secretaria de Promoção Social. Ofício nº 

12/2020. Informa ações realizadas pela Secretaria através dos serviços do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 76º) Associação dos Coletores de Resíduos sólidos de Itapira. Informa a prestação de 

contas referentes ao segundo trimestre de 2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 77º) Associação dos Coletores de Resíduos sólidos de Itapira. Informa a 

prestação de contas referentes ao terceiro trimestre de 2019. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan 

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

suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 



Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente 

e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em segunda 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 segunda 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: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

segunda 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 segunda votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2020.- Cria e extingue cargos na estrutura administrativa da Prefeitura e dá 

outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 009/2020.- 

Denomina via pública 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 nº 09/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, 

requer e a Casa aprova por unanimidade que a matéria seja encaminhada a segunda votação. Isto 

feito o Sr. Presidente acatando o requerimento do nobre vereador coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 09/2020. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Gostaria de falar que o homenageado nasceu e viveu em Eleutério. Ele trabalhou 

por longos anos, até aposentar-se. É uma justa homenagem. A Zilda esposa dele também já faleceu, 

e tiveram apenas um filho que se chama Fábio. Foi uma família que viveram e ajudaram Eleutério a 

crescer. Esta Casa Legislativa faz com grande honra, essa singela homenagem para o Pedrinho 

Nicioli (Dinho).” DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0010/2020.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA. Autoria: Prefeito 

Municipal. Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Gostaria de dizer, 

que longe de qualquer conotação politica, ao repassarmos esse valor para UIPA, e tenho certeza que 

será aprovado, pois, é uma luta de muitos anos. Sempre que isso acontecesse. Temos que agradecer 

e sabendo que tudo o que vem em ajuda pelo trabalho e esforço do grupo, vem para ajudar. Sempre 

digo que quando fui presidente, naquela época foi uma luta enorme para conseguirmos aterrar uma 

grande parte da UIPA. Não existia os postes de iluminação, não existia caixa d'água, aos arredores 

não tinham as bocas de lobo para a contenção da sujeira que saía de lá. Hoje, sempre quando lavam 

lá, chega á entupir os lados externos, e tem que ser tomada as atitudes. A gente liga, pede para a 

prefeitura que isso seja feito. Como naquela época foi feito alguma coisa, as que vieram depois 

fizeram alguma coisa, hoje esta sendo feito alguma coisa e isso é concreto. São coisas que estão 

sendo feitas, independente do seu tamanho e volume, á administração esta colaborando com isso. 

Nós tivemos no ano passado um estardalhaço no jornal, imprensa e então quero deixar claro que 

não é nenhuma conotação politica, e principalmente com os vereadores desta Casa que são os 

vereadores da situação. O deputado Barros Munhoz fez um estardalhaço dizendo que ele já tinha 

conseguido um terreno para construir uma nova UIPA, que era tantos mil, milhões como ele sempre 

fala. O tempo esta acabando, e esse é um ano eleitoral, e as coisas acontecem dessa forma, e não se 

falou mais nada á respeito daquilo. Não é uma crítica ao prefeito Paganini e aos vereadores que aqui 

estão. Sempre digo que na vida de um ser humano, pior que prometer e principalmente na politica, é 

não cumprir. Existem muitos políticos que não cumprem aquilo que prometem e fazem. Temos que 

tomar um cuidado enorme com aquilo que pedimos, falamos e prometemos. Quero comentar 



também, que não é uma critica direta á vereadora Marisol, que quando abraçamos uma causa, e 

queremos ser o “padrinho” de algo, e aqui encaixa sobre o assunto do Castramóvel. Chegou uma 

informação pra mim, que esta sendo tudo preparado para que o Castramóvel comece á funcionar. O 

grande problema é que eu não sei se os senhores pegaram os procedimentos que vem. Sabe quantos 

funcionários vereadora, precisam para funcionar? - São nove funcionários. Vão precisar de três 

veterinários, três assistentes e três motoristas. Sabe por quê? - Por causa dos turnos que vão ter. E 

pior do que isso, o Castramóvel veio e ele é como se fosse um baitacão, não tem locomoção própria. 

A prefeitura de Itapira vai ter que arrumar um trator, caminhonete alguma coisa para que possa 

puxar o trailer que será feito a castração. É para depois não dizerem aqui, que a gente fala que é 

uma crítica. Peço a Deus e rezo que isso funcione vereadora. Como é um ano político, tenho certeza 

que vai ser uma luta, não sei se vão ter os nove funcionários que serão necessários. É importante 

que a gente explique, porque eu quero ver quando vai começar a funcionar o Castramóvel. Isso vai 

ajudar a UIPA de uma forma imensa. É mais um apoio da administração com o pedido da vereadora 

que fez tudo isso. Quero ver funcionar, e peço a Deus que não seja uma coisa politiqueira. Que não 

funcione apenas antes das eleições, e depois peguem esse Castramóvel e joguem lá. Não vai ser 

fácil manter uma estrutura dessas. Quando reivindicamos, saímos na frente, e na situação do nosso 

País hoje, nós políticos temos que ter um cuidado enorme. Ás vezes acreditamos em um político, 

em alguma coisa, dizendo que tudo vai acontecer, e as coisas não acontecem. Sou suspeito em falar 

porque sou irmão do ex-prefeito Toninho Belini. Não concordo com as coisas que o deputado faz, 

não tem nada a ver com o Paganini. Quero deixar isso bem claro, pois, sempre falei do meu respeito 

por ele, sei da pressão que ele sofre em muitos assuntos. Mas quero acreditar que isso venha 

funcionar em conjunto com a UIPA, que tem todo o seu sofrimento. Vai ser no valor de cento e 

cinquenta e seis mil reais, para ser dividido durante o ano. Pouco ou muito, é o que vai ter. Que esse 

Castramóvel realmente venha. Se isso acontecer e depois pararem, a conotação vai ser política. Eu 

acho que foi a mesma coisa que aconteceu, e gostaria de queimar a minha boca, em relação ao 

terreno que ele arrumou quando eu disse para todo mundo que não era verba, e que tinha 

conseguido uma destinação de verba e teria que ser aprovado. Foi um empenho, e não vi acontecer 

mais nada em relação a isso daí. Aquela promessa que teria um novo terreno, que o deputado 

conseguiu quatrocentos mil, mais um milhão e mais seiscentos mil. Tomara que não seja garganta e 

balela do deputado. Não quero que isso chegue de forma alguma ao prefeito e aos vereadores desta 

Casa. Mas pior do que prometer presidente, é não cumprir, e o deputado tem feito isso 

seguidamente de uma forma errônea. Deixo aqui o meu protesto em relação às atitudes do nosso 

deputado estadual Barros Munhoz. Boa noite e obrigado.” Faz uso da palavra o vereador TIAGO 

FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Luís acredito que sua fala é pertinente, mas cabe a 

nós vereadores a fiscalização de tudo isso. Todos iremos cobrar, e até mesmo a professora Marisol 

que conquistou essa emenda junto ao deputado Ricardo Izar para a conquista do Castramóvel, acho 

que ela é a maior interessada de que isso funcione, e funcione muito bem. Mas pedi a palavra, 

porque retornei da Secretaria de Governo para á Câmara Municipal no dia 13 de agosto de 2019. 

Quando retornei, conversei com os vereadores, mas principalmente com os funcionários da Casa, e 

vem a calhar neste momento que a gente faça essa fala, e com a autorização do presidente, que a 

gente coloque a Câmara Municipal á disposição. Vi pelas redes sócias que a UIPA vem arrecadando 

tampinhas, as tampinhas solidárias. Quando retornei, a cargo dos funcionários, toda a Casa ficou a 

Cargo bem mais do Beto e Zalberto, das meninas e todos os funcionários se empenharam. E hoje 

nós temos lá, como ponto de arrecadação mais de três mil tampinhas. Gostaria que essa primeira 

remessa, assim que retornarmos ao novo plenário, as meninas da UIPA pudessem participar com a 

gente, para podermos fazer a nossa primeira doação das tampinhas á UIPA. E assim transformar a 

Casa em um ponto de arrecadação, para que essas tampinhas sejam de verdade solidárias e possam 

ajudar as nossas entidades como a UIPA. O projeto tem o meu voto favorável, é claro. Sabemos 

quanta diferença faz esse recurso para UIPA, e para todas as entidades que recebem esse tipo de 

concessão. Então gostaria muito que pudéssemos fazer esse ato solidário. Obrigado.” A seguir o Sr. 

Presidente salienta que: “Já esta atendido o seu pedido, e assim que voltarmos ao nosso plenário, 

será doada a UIPA, essas tampinhas. E que vire um tradição, e que vire referencia para outras 



entidades esse recolhimento.” Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de lembrar o cerne do projeto. É um projeto que 

esta em discussão, e que vem aumentando talvez menos que mereça o subsídio que é repassado á 

UIPA. Sei que os gastos são enormes, os problemas são grandes e dentro da possibilidade do 

executivo, é onde o prefeito Paganini esta atendendo essa demanda, e aumentando aquilo que esta 

sendo repassado. Mas vou entrar um pouquinho além, sobre as coisas que foram ditas. Vou 

discordar de você Mino. Primeiro ponto que eu vou discordar é o seguinte: Eu acho que os assuntos 

particulares e familiares principalmente, deveriam ser deixados de fora. Se você tem um problema 

com o deputado Barros Munhoz, larga ele lá. Se ele vem somando coisas para nós, que bom. Acho 

que outros deputados deveriam fazer, e vocês deveriam trabalhar com os deputados próprios para 

trazerem recursos. Tenho em mãos, só pra ter uma noção, que através do trabalho junto com o 

deputado, nós tivemos nesses últimos dois anos setenta e dois milhões de reais em Itapira. Mostro 

ponto por ponto. Pode ser por empréstimo, financiamento? – Sim. Mas quem tem lobby pra fazer, e 

consegue ir lá em cima? Só em emendas dele, foi três milhões e seiscentos mil só esse ano. O 

assunto foi tão abrangente quando se trouxe o deputado, que ele prometeu sobre CAAMI, terrenos... 

Nós temos que elucidar sobre tudo isso, não pode ficar apenas uma vertente sobre essa situação. Se 

conseguiu uma emenda de quatrocentos e cinquenta mil. Olha, que bom! Para que meter o pau?! 

Nós estamos em um projeto extremamente positivo, que esta aumentando um pouquinho para á 

UIPA. Entrar contra o Castramóvel?! Meu Deus do céu... Se foi sicrano ou beltrano, eu só sei que a 

Marisol teve força. Eu vi ela conversando com o deputado Ricardo Izar várias vezes. Vai ser 

beneficiado a UIPA, ANJOS SEM ASAS. Se tem que contratar nove, que contratem. Qual o 

problema? São nove pessoas a mais trabalhando em nossa cidade. Tá preocupado com os custos? 

Eu estou preocupado com os cachorros. Minha praia não é a parte politica de animais, nunca foi. 

Minha parte politica é de uma forma geral. Se deu errado a promessa de um terreno, tudo bem, 

vamos concertar, vamos com outro. Já tem licitação pronta, a verba já esta na Casa. Sei que ela esta 

investida no assunto. Agora, nós não podemos deixar coisas particulares querer macular aquilo que 

esta sendo feito de bom. Esse projeto é bom. Tenho certeza que ninguém vai votar contra á um 

ajuste de verba. Agora subir aqui, meter o pau, meter o pau, por que o deputado é isso, o deputado é 

aquilo. Quem fez alguma coisa por Itapira a mais que ele? Você trouxe? Aqui todo mundo tem que 

se calar, porque não tem o que falar. Chega dessas picuinhas, dessa situação. Se ele esta falando 

sobre uma situação que esta acontecendo, que apareceu na EPTV apareceu no Ministério Público, 

que isso e aquilo, se ofenderam se pegou, se o bicho esta pegando... Não é algo que estamos 

tratando dentro desta Casa. Se os problemas individuais começarem a bater nesta casa, vai ser ruim, 

vai virar guerra. Vamos falar do projeto, vamos trazer para o cerne da nossa Casa. Em cinco vezes 

que o senhor tem subido aqui, cinco vezes o senhor tem falado mal do Totonho. Vamos trazer o 

recurso que ele trás e beleza. Eu gosto de você Mino, não tenho nenhum problema contra você, só 

que faz parte do meu grupo politico, o trabalho vem sendo gerenciado. A única coisa que se sabe 

fazer é bater, bater... Vamos trazer fazer, falar - O projeto é bom, olha que legal Paganini, poderia 

ter aumentado mais, vamos tentar ajudar mais a UIPA, ANJOS SEM ASAS, vamos praticar a 

politica do bem. Bom senhores, eu gostaria de parabenizar quem esta recebendo o recurso. Espero 

que outras instituições possam receber recursos também nessa magnitude. Espero que nossa casa 

não turbilhone como aparentemente esta acontecendo, e realmente vai ser muito desagradável se 

nós todos tivermos que lavar roupas sujas aqui. E se tiver que lavar, a gente vai lavar. Sem 

problema nenhum. Nunca tive problema de falar a verdade e me expor, mas não gostaria que isso 

acontecesse nesta Casa. E queria que aquilo que é positivo, como um projeto de lei desses, fosse 

comemorado e não fosse ter que ser discutido pejorativamente. E sim, alegrado com a situação. 

Vista que as meninas estão presentes, e outras pessoas também, é um motivo para que se alegre, não 

é um motivo para que se brigue e se desconcilie. Obrigado presidente.” Faz uso da palavra a 

vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, é lógico que nós vamos votar a 

favor, porque acima de tudo esta o amor aos animais. E eu como defensora luto e vou atrás. Talvez 

não como vocês, que põe as mãos na prática. Mas como legisladora, sou a vereadora que defende e 

que foi buscar, que esta lutando, e que estou sim á par, viu vereador Mino?! Para o seu 



conhecimento, estive presente, acompanhando á abertura dos primeiros envelopes na licitação dia 

04 de fevereiro. E vou acompanhar atentamente o Castramóvel, vou acompanhar tudo o que for do 

meu direito como vereadora sim. Infelizmente vou falar que você vai “quebrar a cara” em um bom 

sentido. Porque vai acontecer o CAAMI, acompanhei todo o projeto. Faço questão que os senhores 

vão lá prestigiar, a entrega que vai ser referência regional. O projeto esta lindo, maravilhoso e vai 

cumprir. Vocês sabem que os tramites são complicados. Infelizmente é em nosso Brasil, não só em 

Itapira. Olha o canteiro de obras. Quem não é contra nós, é por nós. Vai buscar com o seu deputado. 

O meu deputado trás recursos. O deputado estadual para quem votei, trás recursos, e vai trazer 

muito mais. Essa problemática que o senhor falou do Castramóvel, que precisa de um veículo para 

locomover-se. Eu como vereadora já fui fazer o pedido pessoalmente ao deputado Barros Munhoz, 

e ele vai trazer. Ele disse pra mim ficar sossegada. Vai atender a toda população. Fiz uma emenda 

de duzentos mil reais, só para castrações. Esta no orçamento. Ou o senhor esqueceu? Do jeito que o 

senhor sobe á tribuna, parece que esta torcendo contra, o que é isso?! Bem, tem que dar graças a 

Deus que o Castramóvel foi conquistado, cento e cinquenta mil, vai atender cães e gatos, várias 

pessoas que não conseguem castrar seus animalzinhos. É para o bem da população ou não é? Vou 

falar os valores que nós aprovamos. Ano passado foi para a UIPA, cento e trinta mil reais. É lógico, 

merecia bem mais, não só a UIPA, como as outras instituições, eu amo os animais. E agora com 

certeza para 2020, cento e quarenta mil reais ao ano. Olha como o nosso País esta! Olha como 

Itapira esta tendo esse olhar á defesa dos animais! Agora, vamos falar a verdade. Vamos unir as 

forças, parece que torce contra. Em Mogi-Mirim, o Castramóvel chegou dia 18 de outubro de 2019, 

e até agora não esta funcionando sabe por quê? – Porque tem que seguir os regulamentos do 

CRMV, e ser vistoriado por eles. E não é falha da prefeitura, são as normas. Se eu tivesse uma 

varinha de mágica, arrumava tudo na hora. Mas infelizmente nós somos limitados, dependemos de 

outros órgãos competentes. Vamos torcer á favor, é para o bem dos nossos animais. Quando o 

prefeito nos chamou para á reunião, concordamos, poderia até ser mais, só que o município tem 

outras coisas. O meu deputado trás, o seu trouxe? O deputado que eu votei Ricardo Izar trouxe, e 

vai trazer muito mais através dos meus pleitos, meus pedidos. E o deputado Barros Munhoz trás e 

vai trazer muito mais. Quem não é contra nós, é por nós. Que fique esse momento de reflexão. 

Vamos torcer pelos nossos animais. Não adianta só falar que ama, tem que fazer também. E 

politicamente teve um grande avanço, com a Lei de proibição contra os rojões. Foi um parto, mas 

saiu. Antigamente não tinha. Vossa senhoria já foi presidente aqui, por que não colocaram? Porque 

não tinha peito. Tem que ter uma vereadora que tenha peito realmente, isso em todos os sentidos, 

que vai que luta e que vai atrás. Deixa que falem, deixa que falem... Temos que mostrar em obras. 

Esse foi o meu desabafo, e que fique bem claro que eu torço para o bem da nossa cidade. 

Obrigada.” Faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Enquanto houve 

essa discussão, estive pensando é tanta discussão em cima de quem deu isso fez aquilo. Mas desde 

que me lembro, realmente foi prometido, e a Maísa esta aí, e também deve lembrar. Que foi 

prometido o terreno, e até hoje nada. Não é questão de torcer contra ou á favor. Simplesmente é 

acreditar naquele que prometeu que também tenha peito para cumprir. Esses cento e cinquenta e 

seis mil que esta sendo passado para á UIPA, nenhum vereador foi e vai ser contra. Vamos votar á 

favor, sim. Nós queremos que o Castramóvel funcione sim. Só que acho que esta faltando uma 

orientação á população, pois, tenho visto muitas cobranças nas redes sociais. A prefeitura tem uma 

rádio clube na mão, um jornal na mão, e poderia estar informando a população para estarem cientes 

das coisas que acontecem. Nós não damos conta de cada um ficar falando que tem que passar por 

isso, ou aquilo. Enquanto o jornal abrange uma quantidade de pessoas imensas. É muito ridículo o 

vereador usar o microfone para falar que fez isso e aquilo. A meu ver, e acho que o de muitas 

pessoas também, nós não estamos fazendo favor nenhum. Somos pagos para isso. O deputado é 

pago pra isso. Ninguém esta fazendo favor nenhum. Deveriam sim fazer muito mais, porque se 

falam muito, e não se cumpre um terço do que foi falado. Gostaria de estar usando esse microfone 

hoje, para parabenizar o pessoal que foi sim atrás do Castramóvel, que foi as meninas da UIPA, do 

ANJOS SEM ASAS, QUATRO PATAS. E quando a Marisol pegou isso aí, ela pegou o bonde 

andando. O Ricardo Izar só deu a ela, mas o pedido já tinha sido feito há muito tempo. Então 



Marisol, para de falar que fez isso e aquilo, que é muito feio. No papel tudo pode. Se contenham 

quando for falar, eu fiz, fiz aquilo, porque ninguém esta fazendo favor nenhum gente. Obrigada.” 

Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Vim aqui 

defender meu amigo e colega, o Mino. Eu acho que ele não foi bem interpretado. Primeira coisa, ele 

apoiou o projeto, até na ultima sessão se fosse um acordo de bancadas daria certo, mas não teve. O 

senhor estava certo na hora que indagou. Ele fez uma cobrança pertinente ao terreno, que foi uma 

promessa, e ele só veio aqui para cobrar. Acho vereador Mauricio, e concordo com você entre 

aspas. Aqui não tem que ser trazido roupas sujas para serem lavadas. Mas na hora que o colega 

falou principalmente do Castramóvel, eu entendi. Ele esta torcendo sim, nós sabemos disso, e a 

esposa dele aprova o projeto. Ele não esta contra, e ainda disse que tomara que ele “queimasse 

boca”. Ele só não quer que seja uma coisa de ano eleitoral, que funcione três meses, e tchau. E 

depois fiquem as contas para as entidades pagarem. Muitos sabem que se criam uma expectativa. 

Então, o que ele quis dizer foi isso, eu entendi muito bem. Aparte concedido ao vereador Mino 

Nicolai: “Deixa eu só responder o Mauricio. Em nenhum momento citei EPTV, não falei nada 

pessoal em relação a nada. Fiz um comentário ás promessas do deputado simplesmente. Não levei 

nada para o particular. Lamento que tenha sido compreendido dessa forma. Porque o que tiver que 

ser resolvido entre a minha família e o deputado fora daqui, vai ser resolvido com certeza. E o povo 

de Itapira vai dar razão a pessoa certa. Lamento que não fui compreendido, mas não tem nada para 

o lado pessoal. Agradeço a parte.” Aparte concedido ao vereador Mauricio Cassimiro de Lima: 

“Eu peço desculpa ao vereador Mino.” Continuando a fala, Vereador Fábio Galvão dos Santos: 

“Só recapitulando. Foi bem entendido sim Mino, eu tenho certeza que quem interpretou, foi 

interpretado. Esta torcendo sim, e todos nós estamos torcendo pelo Castramóvel. Como a Beth 

mesmo lembrou, que foi um pedido das entidades, e a Marisol encabeçou. Que funcione 

permanentemente. Estamos á favor do projeto. Gostaríamos que fosse mais, mas temos que 

entender. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 010/2020. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0011/2020.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2020, 

recursos financeiros à ASCORSI. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

011/2020. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 00482/2019.- Voto de Congratulação com o Pastor 

Evangélico Hélber de Almeida Silva pela sua recente ordenação como reverendo, ocorrida no 

domingo, dia 24, na Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Autoria: Beth Manoel e Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

8º) Em única discussão o Requerimento nº 00483/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria 

da Seicho-No-Ie, pela celebração de 40 anos de atividades em Itapira. Autoria: Carlos Alberto 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

9º) Em única discussão o Requerimento nº 00486/2019.- Voto de Congratulação com o jovem 

estudante Estevão Miguel Marques, do 5º ano da EMEB "Marco Antônio Libano dos Santos", pelo 

brilhante desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa 2019. Autoria: Professora 

Marisol. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 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. 


