
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 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 faz o seguinte 

pronunciamento: “Boa noite a todos. Antes de fazer a chamada gostaria de desejar boas vindas nesta 

nova Casa. Uma Casa que já é antiga, mas agora reformada. Gostaria também de agradecer a 

compreensão dos vereadores, que neste período de reforma passamos no Clube da Saudade, e 

também a colaboração e compreensão de todos os colaboradores e funcionários da Câmara 

Municipal. Foram dois meses muito intensos, onde conversamos, mudamos as coisas, surgiram 

vários imprevistos, mas entregamos dentro do nosso cronograma, e ainda com uma sessão de 

antecedência. Hoje ainda não entregamos 100%, mas estamos hoje aqui com 90% da obra 

concluída. Ainda falta a plataforma de acessibilidade, algumas adequações, transmissão que 

também contará com libras, mas acredito que nas próximas semanas estará tudo resolvido. A 

Câmara Municipal também não deixa na mão se vim alguém com mobilidade reduzida. Nós temos 

uma rampa na área externa para acomodar essas pessoas até a chegada da plataforma de 

acessibilidade. E mais uma vez gostaria de agradecer todos vocês pelo apoio, compreensão... Foram 

dois meses felizes, nós apresentamos mudanças e tudo pensando na população. Nós estamos aqui de 

passagem, somos dez vereadores que estamos aqui para trabalhar e lutar, e temos um ano todo pela 

frente. Mas agora é uma Câmara Municipal que pode receber todos os cidadãos. Temos um total 

atendimento para quem tem mobilidade reduzida, com banheiros acessíveis, acesso acessível... 

Tudo isso é muito importante para nós, e conta para todos os vereadores. Foi um grande desafio, e 

nós o vencemos. Nas próximas semanas estaremos fazendo a entrega oficial da reforma. Que 

tenhamos um bom trabalho á frente dessa nova Casa, que esta totalmente remodelada para receber 

todos vocês. Muito obrigado.” A seguir o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite 

a todos. Começo a minha fala dizendo que fico arrepiada quando certo vereador sobe aqui na 

tribuna, com posse de um jornalzinho desse aqui agradecendo ao deputado e prefeito por essas 

obras, que nada mais é que uma obrigação. Vejo em outras cidades bem menores que Itapira, o 

prefeito ir atrás de verbas e conseguir verbas milionárias para a cidade deles. E aqui é um “tal” de 

falar que o vereador deve recorrer a isso ou aquilo, mas acredito que também deva sim, e nós 

fazemos isso. Falo com maior segurança porque no ano de 2017, protocolei junto ao gabinete do 

Totonho Munhoz, um pedido igualzinho ao que fiz no ano de 2019 para o prefeito que é: “Sugiro 

sugestões junto ao Governo Estadual, objetivando a disponibilidade de recursos para construção de 

uma ponte de concreto, ampla e moderna no bairro da Ponte Nova, substituindo a ponte antiga de 

madeira.” Fiz outra também em 2019, esta aqui também para os colegas verem, porque passou pelo 

plenário, foi aprovado e até hoje não tivemos resultado e nem resposta do deputado Barros Munhoz 

e do Paganini. Só uma vez ele foi à rádio e me chamou de louca por ter feito esse pedido. Fiquei 

mais abismada ainda, porque chegou uma verba de um milhão e quatrocentos mil para reforma da 

ponte da Ponte Nova. E o nosso prefeito achava que não precisava vereadores, e disse que devolveu 

esse recurso. Acho que ele estava louco nesse momento, porque eu não peguei não pego e não 

pegarei nenhum dinheiro que me for oferecido, mas eu viro ao avesso para recuperar um dinheiro 

que veio, e que jamais devolveria. Faria esse dinheiro voltar para o povo. Ele achando que a ponte 

estava boa, então achou melhor não ficar com esse dinheiro, e “disse” que devolveu, mas nós já 

estamos vendo esse processo aí. É assim pessoal. O pessoal da Ponte Nova está lá, tem que fazer o 

maior tour para chegar ao local de trabalho, para voltarem para suas casas, às pessoas estão 

passando a maior dificuldade porque a estrada também esta ruim. E os nossos políticos maiores aqui 

da cidade, fizeram um vídeo no qual o deputado vereadores, um prefeito acuado precisando falar 



tudo aquilo para defender o deputado. É uma judiação o que este homem esta fazendo com o 

prefeito Paganini, e o que mais me indigna, é que o prefeito já deixou o deputado montar a cavalo. 

Quem tem cavalo não anda a pé né vereador?! Na próxima sessão vai entrar um voto de repúdio, e 

peço que os dez vereadores assinem, porque ele não falta com educação só com a gente, com o 

prefeito ou com outras pessoas, falta com respeito também com o nosso judiciário, delegacia de 

policia e com o ministério público. Ele fala as maiores... Não tenho palavras para expressar o que 

essa pessoa que senta em uma cadeira de deputado, representa tão mal a nossa cidade de Itapira. 

Obrigada a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: 

“Boa noite a todos. Gostaria de começar a minha fala, relacionada ao que a Beth acabou de dizer 

referente à ponte. Tenho ouvido muitas críticas referentes a essa ponte, e o que achei absurdo é que 

todo mundo começou a dizer que a prefeitura iria reverter isso daí, e que entraria uma medida 

judicial para derrubar o pedido. Gente, nós estamos falando de vidas. Hoje mesmo parece que caiu 

uma ponte, e o motorista perdeu a vida. Nós temos excelentes procuradores na prefeitura, que 

lógico, tem argumentos, fatos, e que tem capacidade de reverter essa decisão, mas não é assim. Em 

minha opinião nós temos que pegar um laudo, ver o que esta acontecendo, justificar e fazer o reparo 

que há necessidade. Não só chegar e fazer argumentos e colocar a ponte novamente para funcionar. 

E se perder alguma vida? Em minha opinião não é assim que funcionam as coisas. Como a Beth 

ressaltou, que o pedido já vem há tempos, os moradores falaram que já fizeram até abaixo assinados 

ao prefeito. Não tive acesso a esse abaixo assinado. Nós, usuários da ponte, também víamos que 

necessitava de um reparo, só que quem tinha que ver isso era o órgão competente. Então a minha 

opinião é essa. Vamos reparar o que esta acontecendo. Se teve a suspensão, um fundamento como 

ouvi de um colega que os argumentos do ministério público foram excelentes, é porque há 

necessidade. Vamos reparar o que esta acontecendo, e depois sim, devolver a ponte para a 

população. Referente à prestação de contas que tivemos aqui na semana passada, muito bem feita 

pelo Secretário Municipal da Fazenda e seu auxiliar, porém, vamos lá aos números. Nós fechamos o 

ano com sessenta e nove milhões novecentos e quatro mil e duzentos e noventa e seis reais em 

dívida. Nesta dívida só esta quatro milhões e pouco referente ao empréstimo dos trinta milhões. 

Fora o que passou os doze, os quatro, os sete milhões, ou seja, em conversa com eles, o ano se 

encerrará com uma divida na prefeitura mais ou menos com cento e dez milhões de reais. Isso 

porque é um ano eleitoral. É referente, lógico, mas nesse valor de quase cento e dez milhões de 

reais, não esta incluso o dinheiro do SAAE, que vai ter que ser devolvido para a SABESP. Então 

pasmem, a administração esta endividando. Fora ainda, que graças ao REFIS, e na pergunta que fiz 

ao secretário, ele disse que a arrecadação chegou a quase um milhão e oitocentos mil reais, ou seja, 

era um dinheiro que não estava previsto para entrar no orçamento e entrou graças a votação aqui, 

em favor ao município. A administração precisa saber usar esse dinheiro muito bem usado, porque a 

divida é grande. Para pagar não vai ser fácil. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar referente aos festejos de 

carnaval. Que transcorreu de uma forma muito boa, bem feita. A Secretaria de Cultura mais uma 

vez desenvolveu um trabalho contento a população. E acho que tem que resgatar o carnaval, e dessa 

forma vem resgatando com a formação dos Blocos, Banda Lira, Zézo Marconi, o Bloco do Sr. 

Adilson Raveta, o Bloco do Tola Cavalo... Teve algumas animações e a banda também que tocou 

durante os quatro dias e noites do carnaval. Houve um congraçamento da população, e também a 

querida Banda do Nhéco que também trouxe alegria no parque na terça-feira de carnaval, e no 

sábado foi uma alegria muito grande a União dos Blocos. Teve um bloco também que nós 

organizamos que era uma homenagem para a Sra. Diva Riciluca, que hoje tem noventa e quatro 

anos de idade, e foi rainha do carnaval em 1952. E hoje com todo vigor e saúde, ela acompanhou o 

bloco, veio junto desde o Pátio do IESI até o Parque Juca Mulato. Foi uma homenagem justa, foi 

homenageada com a medalha dos 200 anos da cidade. E também a família do nosso querido amigo 

Henricão, que também foi homenageada nesses festejos carnavalescos. Tudo é importante. É 

importante ter saúde, cultura, educação mas o povo também gosta da alegria, as pessoas gostam 

também do carnaval. Aos poucos temos que ir fazendo da nossa cultura ainda melhor. As pessoas 

pedem, e julgam a necessidade de ter festejos carnavalescos. Parabenizo a Secretária Tamiris, a 



equipe da Cultura, e todos aqueles que participaram do carnaval. Foi uma festa muito boa. No 

primeiro dia a Banda Lira Itapirense liderou, e vem sempre abrilhantando as nossas festas. Foi um 

sucesso, cada ano vem melhorando. Gostaria também de fazer uma homenagem para o Sr. Hélio 

Tolotto. Ele viveu oitenta e três anos da sua vida em Eleutério, e faleceu nessa ultima terça-feira, e 

foi sepultado ontem. Ele era viúvo, deixou a filha Márcia, deixa genro, netos, bisnetos, irmãos o 

João e a Maria Tolotto. Trabalhou a vida inteira na Fazenda dos Vieira, e sempre foi gentil, 

carinhoso, era um líder da comunidade. Sempre cuidou dos feitos da Igreja. A gente vai lá hoje, fica 

até meio triste porque o relógio tá parado. Quando o Hélio estava lá o relógio estava sempre 

trabalhando. Foi uma pessoa voltada para a comunidade. Sempre se dedicou com respeito, carinho 

ao próximo, e sempre estendeu as mãos aos menos favorecidos. Hoje ele esta junto de Deus. Foi 

uma pessoa que viveu e praticou o bem na comunidade em que viveu com os seus pais, esposa, 

filhos, sobrinhos, irmãos. Só tem que ganhar os céus né?! Deixo aqui um grande abraço a família do 

Hélio Tolotto, e que Deus o tenha em um bom lugar. Meus sentimentos a família. Muito obrigado a 

todos.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. 

Ouvi atentamente as pessoas que me antecederam, e tenho que falar sim, das coisas boas que tem 

acontecido aqui, na nossa cidade. Acredito que todos vocês puderam presenciar os recapeamentos 

nos bairros onde vocês vereadores, estão morando, e fiquei muito feliz vereador Mauricio, porque 

semana passada foi próximo ao meu bairro. E quantas pessoas vieram me agradecer: “Olha, manda 

essa mensagem para o deputado Barros Munhoz e diz que o nosso bairro esta um tapete.” Ainda 

falta a Rua do Léo, que não vai ver, mas acredito que onde quer que ele esteja ele vai ficar contente, 

porque era um dos pedidos dele. Semana que vem será feita. Esta a coisa mais linda aqueles 

arredores, esta um tapete. E eu gostaria de agradecer a nós, os seis vereadores que votamos. Isso é 

importante. Quero agradecer ao Presidente Luan Rostirolla, o 1º Secretário Carlinhos, 2º Secretário 

Toninho Marangoni, Vereadores Tiago, Dr. Mauricio e eu. Se esta acontecendo essas benfeitorias 

em nossa cidade, foi através desses seis vereadores que aprovaram. - Ah, mas é um empréstimo! 

Quem nunca fez um empréstimo?! O empréstimo é pra fazer mesmo, foi criado pra ser feito e ser 

bem aplicado na nossa cidade. Nós não podemos falar que o Brasil esta em crise, que deve isso e 

aquilo. Realmente deve, mas nós não podemos parar. E aqui graças a Deus temos um deputado sim, 

que vai buscar emendas, recursos... Essa semana mesmo fiquei muito feliz, porque sou da área da 

educação e saiu em uma imprensa, vou ler para vocês: “Totonho Munhoz consegue ônibus escolar 

para Itapira. Por meio dos esforços do deputado Totonho Munhoz, na semana passada o município 

recebeu um ônibus escolar 0 km. A chegada do veiculo ajudará na segurança e na logística dos 

alunos itapirenses. O veiculo que tem a capacidade para quarenta e quatro passageiros é 100% 

acessível, e custa em torno de duzentos e vinte e sete mil reais. Faz parte do Programa Caminho da 

Escola, uma parceria entre os Governos Estadual e Federal.” E depois vem falar que não tem 

importância um deputado. Olha a importância de ter um deputado estadual para o município. 

Quantas e quantas cidades, que infelizmente não tem um deputado a essa altura. O que acontece? – 

Fica mendigando emendas, emendinhas para que a cidade seja beneficiada. Graças a Deus sim, 

temos. Tem defeito? –Tem. Ele é perfeito? – Não, mas é trabalhador. Isso ninguém pode falar. O 

deputado Barros Munhoz trabalha. Esse trabalha mesmo. E faço questão de falar, e agora também 

vou andar com o jornalzinho, é muito bom para esclarecer as pessoas. Itapira é um verdadeiro 

canteiro de obras. Aqui comprova. Obras executadas em 2019: Investimentos são mais de 19 

milhões, Obras que estão em andamento são 36, Investimentos são 39,1 milhões, Obras que serão 

iniciadas próximo a sessenta dias são 36, Investimentos são 15,8 milhões, Total de Obras 110, 

Investimento total mais de 74 milhões. Não é importante um deputado estadual?! Meu Deus hein! 

Graças a Deus aqui temos um deputado estadual. Então fica aqui, andarei sim com muito orgulho 

com o jornalzinho para esclarecer os cidadãos itapirenses. Muito boa noite.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de 

cumprimentar o Presidente, pelo excelente resultado dessa Câmara Municipal. Ficou muito bonito, 

bom gosto, um trabalho que sei que teve a participação de todos os funcionários para que pudesse 

acontecer, estão de parabéns pela obra realizada. Acessibilidade é uma coisa que hoje todo prédio 

publico ou todo prédio de uma forma geral deve se adequar. Aproveitando e falando do 



empréstimo, ou dos financiamentos públicos. Gostaria de fazer a parte politica do ônus e o bônus da 

história. Às vezes o ônus, bônus é aprovar discussão, dificuldades, e eu entendo quando falam em 

endividamento e depois vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aí sempre estou fazendo um 

pedido para o prefeito, e dessa vez foi sobre a Rua José de Alencar. – Prefeito, tá difícil lá. – Ó 

Mauricio, vai fazer no Finisa 3. – Beleza, população, Boa Esperança, vai fazer. Rua José do 

Patrocínio, Rua Dr. Norberto da Fonseca, Rua Osvaldo Cruz ali em volta do cemitério. Passei ali 

esses dias esta verde gente, tá parecendo um tapete! Fui conversar com o prefeito ele disse que ia 

ver se dava pra encaixar no Finisa 3. Aí eu já quis abusar um pouquinho e disse que já foi aprovado, 

teve um desgaste, e que o povo já bateu em nós, e pedi a Rua 13 de maio também. Ele ficou de 

analisar esse pedido, porque ainda precisa conversar com os moradores, pois, não é uma coisa tão 

simples. Gostaria de aproveitar dentro das minhas indicações e requerimentos, tem um tio meu e do 

César, o Sr. Moacir que fez cinquenta e dois anos de Santa Casa e esta aposentando. Então é um 

voto de congratulação pelos cinquenta e dois anos de trabalho em prol a saúde de Itapira. Vou até 

pedir uma oportunidade de vistas, para que ele esteja aqui presente. Ele realmente é um monumento 

a saúde pública, do município. Mas não pude convida-lo para estar aqui. Quando a gente falou um 

pouquinho sobre endividamento público, financiamento perto de cem milhões. Sabe Faustinho, eu 

chamo a atenção por alguns detalhes. Primeiro que o dinheiro esta sendo bem aplicado, seja nas 

escolas que estão sendo reformadas, nas UBS... Mas se você dividir esse valor que você falou que 

chega a cem milhões por vinte anos que são os tempos de empréstimos, lembra-se de todos os 

prefeitos que fizeram, sem fazer críticas. Nós temos aproximadamente 1,6 orçamentos mensais 

investido em pagamento de financiamento. Será que o município não tem capacidade de pagar 

1,6%? Essa dívida não macula ninguém. Sem contar, que para que consiga os financiamentos existe 

uma análise toda criteriosa da Caixa Econômica Federal. Não é assim, sai dando dinheiro e você 

não vão poder pagar. Você tem análise. É muito importante falar sobre esses endividamentos, 

porque as coisas estão acontecendo. Logicamente, falando em financiamento, sabemos que não sai 

tão fácil assim. Precisa de ajuda politica para poder fazer. Sabe Marisol, a gente falou sobre o 

deputado e eu acho muito incoerente, acho que as diferenças devemos deixar de lado, e até 

comentei no facebook esses dias com uma pessoa. Muito cuidado! A gente tem que deixar o lado 

esquerdo, o lado direito. Se o deputado Barros Munhoz esta trazendo dinheiro, deixa que traga. A 

vereadora pediu para ele, porque ele é um ícone, eu observei os seus requerimentos. Nós não temos 

outra pessoa para pedir. Nessa Casa todos nós pedimos para ele. Que bom. A ponte realmente foi 

uma coisa muito ruim, admito. Era uma coisa que deveria ter sido corrigida, o Rafael já pediu em 

outras legislaturas. Não vamos fugir dos problemas que acontecem, foi uma falha. O que eu peço 

aos companheiros, é que a gente não falhe nas divididas nossas. Vamos somar com o deputado, 

vamos pedir para ele, vamos largar direita e esquerda e fazer uma coisa central. Falou em devolver 

dinheiro público, mas poderia ter falado que o prefeito anterior devolveu dinheiro da barragem. Já 

passamos quase um momento de seca no município. Vamos parar com isso gente, vamos admitir a 

importância de ter uma pessoa forte para trazer recursos para Itapira e deixar as coisas de lado. Seja 

o pessoal da oposição ou situação. Vamos aproveitar o que nós temos de bom, nós temos uma 

pessoa de força no poder que pode trazer recursos públicos. Essa politica de da aqui, pega ali, 

chega! Vamos aproveitar, vamos pegar, é da nossa cidade. O nosso estado tem seiscentos e poucos 

municípios, tem cinquenta deputados do interior e Itapira é uma cidade que tem um deputado que 

trás recursos independentemente do jeito que for. Esses ataques que são muito mais de cunho 

pessoal e tem que acabar. “Vamos fazer politica em prol o povo e em prol Itapira.” Não havendo 

nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020. 

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

Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de fevereiro de 2020. 



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

Antonio Caio", aos 27 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 ao Relatório: 3º) RELATÓRIO Nº. 002/2020.- Ata da Prestação de 

Contas do Poder Executivo referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2019, apresentada em 

Audiência Pública no dia 20 de fevereiro de 2020, na Sala de Reunião César Bianchi da Câmara 

Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 

havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 

0014/2020.- Em que a Sra. vereadora Professora Marisol submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Campanha 

Dezembro Verde – Não ao abandono de Animais no município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

5º) PARECER nº. 14/2020.- ASSUNTO: Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2019. 

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 Decreto 

Legislativo nº 09/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadã Itapirense à renomada Professora e Regente de Coral Sra. 

Marcela Cristina Pereira" após minuciosa análise à biografia da Professora e Regente de Coral Sra. 

Marcela Cristina Pereira, opinam favoravelmente à tramitação da propositura, eis que inexiste óbice 

de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, a Sra. Marcela Cristina 

Pereira, nascida em 22 de março de 1974, na cidade de Águas de Lindóia, filha do Tenente da 

reserva Joaquim Francisco e dona de casa Maria Cecília Valezi Pereira, sendo a filha do meio de 

dois irmãos: a progênita Maristela da Conceição Pereira e o caçula Marcio Alexandre Pereira. 

Iniciou seus estudos de música aos 7 anos de idade em Águas de Lindóia, em piano e violão; Aos 

17 anos iniciou estudos no conservatório estadual de Pouso Alegre JK, cursando iniciação de violão 

erudito e flauta transversal; Em 1.995, participou como bolsista do Festival de Inverno núcleo Tatuí, 

estudando regência coral. Em 1.996 formou-se na Universidade São Francisco, em Ciências Físicas 

e Biológicas e no mesmo ano participou como bolsista do festival de verão de Curitiba, regência 

coral adulto e infantil. Ainda em 1.996 passou no concurso público, promovido pela UNB, para 

professora de Educação Musical em Brasília-DF, onde manteve estudos de canto erudito. Em 1.997 

retornou para Águas de Lindóia e iniciou trabalhos com corais na cidade e na região; Em 2.001 

passou no concurso para Professora Municipal de Águas de Lindóia, na área de Ciências, onde 

ministra suas aulas até os dias atuais; Em 2.008 terminou seus estudos de canto no conservatório 

integrado de Amparo; Em 2.011 fez pós-graduação em Arte, Educação e Terapia. Atualmente é 

regente do Coral Cidade de Itapira, Coral Municipal Veredas de Águas de Lindóia e Coral 

Municipal da Estância de Socorro. Simultaneamente se dedica ao ensino de música a jovens, através 

do Coral Infanto-Juvenil da E.M. "Dr. Geraldo Mantonvani" em Águas de Lindóia. Possui 45 anos 

e continua seus estudos sendo aluna de canto lírico da Escola de Música do renomado Professor 

Maurício Martinazzo, aperfeiçoando-se sempre em conhecimento e técnicas na área de canto. Diante 

do inestimável currículo de vida e serviços prestados ao Coral de Itapira é merecedora, portanto, de ser 

agraciada com o Título de Cidadã Itapirense. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 19 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 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 15/2020.- ASSUNTO: Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

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

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem instadas que foram a exarar parecer ao 



Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2019, de autoria do vereador Maurício Cassimiro de Lima, 

que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomada Reverendo Sr. 

Gerson Braga Pereira" após minuciosa análise à biografia do Reverendo Sr. Gerson Braga Pereira, 

opinam favoravelmente à tramitação da propositura, eis que inexiste óbice de qualquer natureza que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito: O Sr. Gerson Braga Pereira, nascido em 18 de fevereiro 

de 1957, na cidade de Iguape, é casado com Marlene Barreto Leandro Braga, professora. O casal 

possui 2 filhos: Lukas Barreto Leandro Braga, publicitário e Thomás Barreto Leandro Braga, 

estudante de Direito. É formado Técnico em Contabilidade pela SCELL SUL - Cidade de Registro - 

SP. Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul em 1.985 com Complementação 

Teológica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, em 2.016. Formado em 

Mediação e Arbitragem pelo IMAB (Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil) e pelo INAMA 

(Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem), em São Paulo. Após conclusão do curso Seminário 

Presbiteriano do Sul em 1.985 foi ordenado ao sagrado Ministério pelo Presbitério do Vale do 

Rebeira - PRVB, pelo qual foi mandado ao Seminário. Na oportunidade recebeu sua carteira de 

Ministro, válida até os dias atuais, em sua 2ª edição, 34 anos depois. Em janeiro de 1.986 foi 

designado a pastorear nas igrejas Presbiterianas do Cedro, em Juquiá e a de Vila São José, em 

Miracatu - SP; EM 1.988 foi designado a pastorear as igrejas Presbiterianas de Pariquera-Açu e 

Cananéia - SP. Em 1.990 foi pastorear em Registro - SP, a principal igreja do PVRB, durante 6 

anos, iniciando trabalhos de recuperação de jovens do mundo das drogas. Em 1.996, foi transferido 

para Ribeirão Preto, pastorear a 2ª igreja Presbiteriana da cidade, a nova Canaã, onde ficou por 5 

anos, com reconhecimentos da Câmara local. Em 2.001 organizou, desde o início, uma igreja 

Presbiteriana em Santa Rita do Passa Quatro - SP, onde permaneceu por 9 anos, contando com a 

ajuda do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Em 2.010 

começou novo trabalho pastoral em Porto Ferreira - SP, pelo Presbitério de Ribeirão Preto, 

laborando durante 6 anos. Em 2.016 chega à Itapira, no primeiro momento para conhecer a igreja 

Presbiteriana Boa Esperança, onde atualmente pastoreia até os dias atuais. Foi acolhido pela cidade 

de Itapira, onde escolheu viver com sua família, Realiza trabalho social, presta auxílios de cestas 

básicas e remédios e prega a palavra do Evangelho. Tem profunda admiração por sua esposa, 

Marlene Barreto Leandro Braga, a qual coopera em seu trabalho evangélico dentre as mulheres, em 

todas igrejas que passaram desde o casamento em 10 de dezembro de 1.988. Também estima 

agradecimentos a seu filho Thomás que labora na área musical e de multimídias da igreja. Diante do 

inestimável currículo de vida e serviços sociais e religiosos prestados aos munícipes de Itapira é 

merecedor, portanto, de ser agraciado com o Título de Cidadão Itapirense. Pela aprovação, pois. É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 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 27 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º)PARECER nº. 16/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 005/2020. 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 005/2020, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo que "Cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal 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", 19 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 27 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 17/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 012/2020. 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 012/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o 

Município de Itapira a contratar plano de saúde parcialmente subsidiado e destinado aos 

servidores públicos, aposentados e dependentes.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 

da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 de 

fevereiro de 2020. Pela Ordem vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de apresentar um 

requerimento para ser votado em plenário, referente a esse parecer para que seja enviado o 

requerimento para um parecer técnico do procurador desta Casa, bem como para o parecer do 

departamento competente da prefeitura que seria a Secretaria da Fazenda. Referente à da Secretaria 

da Fazenda que seria sobre o impacto no orçamento, pois, não veio esse estudo para nós. 

Lembrando que nós temos responsabilidade sobre isso, como legisladores aqui também. E também 

gostaria de ter a orientação do procurador sobre a inconstitucionalidade dessa lei, por se tratar de 

um subsídio em ano eleitoral. É esse o meu requerimento ao Sr. Presidente.” A seguir o Sr. 

Presidente coloca em votação do requerimento e a Casa rejeita menos quatro votos dos vereadores 

Fábio Galvão dos Santos, César Augusto da Silva e Mino Nicolai e da vereadora Beth Manoel. A 

seguir, p. ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova menos quatro votos dos 

vereadores Fábio Galvão dos Santos, César Augusto da Silva e Mino Nicolai e da vereadora Beth 

Manoel para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

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

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 18/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 013/2020. 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 013/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Empresa SEICON.", após 

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

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

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

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 de 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 19 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Passamos ao Votos de Pesar. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0044/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olga Pires Ferreira. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

Pesar nº. 0045/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adelardo Marcondes Nascimento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a)  Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.  

12º)   Requerimento   Voto   de Pesar nº. 0046/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Fernando Medina. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0047/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Adolphina Pereira dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2020.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Bueno da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 



nº. 0049/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Tavares Bezerra. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0050/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vilson Gotardi Scarpioni. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Maria 

Coghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sinésio Donizete Miguel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0054/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Hélio Tolotto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0055/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Luiz Silva Nascimento. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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 e Indicações. 22º) Requerimento nº. 0021/2020.- Voto de 

Congratulação com a Profª. Benedita Aparecida Tozini Campanini, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade e ao Estado. 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 27 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 0022/2020.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Moacir Silvério da Silva, pela conquista de sua merecida aposentadoria, 

após 52 anos de serviços prestados à municipalidade na área da Saúde. Autoria. Maurício Cassimiro 

de Lima. Pela ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima, manifesta interesse em discutir a 

matéria. DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº. 0023/2020.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Paula Zago Soares, pelo transcurso de seu 80º aniversário 

de nascimento celebrado dia 25 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento nº. 0024/2020.- Voto de 

Congratulação com o Sr. José Carlos Galdeano Fernandes, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 25 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento nº. 0025/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Zuleide Araújo Fernandes, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 7 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 0020/2020.- Sugere pavimentação 

asfáltica na estrada do Graví, acesso ao Condomínio Recanto do Bié. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 0021/2020.- 

Sugere revitalização da Praça Maximiliano Setti, no Jardim Itamaracá. Autoria. Fábio Galvão dos 

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



aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Indicação nº. 

0022/2020.- Sugere recapeamento asfáltico rua José Cintra Machado, no bairro da Santa Cruz 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

30º) Indicação nº. 0023/2020.- Sugere denominar academia ao ar livre localizada na Praça Ana 

Maria de Godoi Pizzi (Aninha) de "Leovaldo Santos Costa (Léo Santos)". Autoria. Professora 

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

aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Indicação nº. 

0024/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, instituir no calendário oficial do município, o Dia dos 

Protetores de Animais, a ser comemorado anualmente no dia 17 de janeiro. Autoria. Professora 

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

aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Indicação nº. 

0025/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de sistema de energia solar nos 

prédios públicos municipais. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 33º) Indicação nº. 0026/2020.- Sugere implantação de faixa elevada para 

pedestres defronte todas as escolas do município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº. 0027/2020.- Sugere execução de 

recapeamento asfáltico da rua José de Alencar, no bairro Vila Boa Esperança. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) 

Indicação nº. 0028/2020.- Sugere execução de recapeamento asfáltico das ruas José do Patrocínio, 

Dr. Norberto da Fonseca e Oswaldo Cruz, na Santa Cruz e Nova Itapira. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) 

Indicação nº. 0029/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de calçadão e ciclovia no 

canteiro que segue as ruas Alzira Martinez Moro e José Arthur Miranda, nos bairros Nosso Teto e 

Assad Alcici. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação nº. 0030/2020.- Sugere construção de rotatória defronte a 

portaria da Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação nº. 0031/2020.- 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 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº. 0032/2020.- 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 27 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: 40º) Ofício SG-DAO nº 057/2020.- Resposta ao Requerimento nº 389/2019, de autoria 

do vereador Carlos Alberto Sartori, que solicita informação sobre o andamento das obras de 

reforma do Parque Juca Mulato. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

41º) Ofício SAMA.- Resposta a Indicação nº 340/2019, de autoria da vereadora Beth Manoel, que 

sugere execução de limpeza e serviço de draga no córrego localizado entre as avenidas Alzira 

Martinez Moro e José Arthur Miranda, no bairro Antonio Assad Alcici. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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 única discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 009/2019.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à 

renomada Professora e Regente de Coral Sra. Marcela Cristina Pereira. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2019. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 0010/2019.- Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itapirense ao renomado Reverendo Sr. Gerson Braga Pereira. Autoria: Maurício 

Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2019. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020.- Cria e extingue cargos no 

Quadro de Pessoal da Prefeitura e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o 

vereador Fábio Galvão dos Santos, solicita vistas da matéria. DESPACHO:  COM VISTAS 

AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0012/2020.- Autoriza o Município de Itapira a contratar plano de saúde parcialmente 

subsidiado e destinado aos servidores públicos, aposentados e dependentes. Autoria: Prefeito 

Municipal. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer vistas da matéria. A seguir o Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento de vistas. Rejeitado menos 4 votos da vereador Beth 

Manoel e dos vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. Isto 

feito o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº12/2020. Faz uso da palavra o 

vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Novamente boa noite a todos os presentes. Venho 

reiterar o meu pedido referente aos demais colegas, se poderíamos estar revendo o pedido que fiz 

dos pareceres, visto que é nítido que a lei esta sendo votada em ano eleitoral, e não tem 

possibilidade de continuação. Outra coisa, não são todos os servidores que possuem plano de saúde, 

ainda mais o servidor braçal que tem o piso salarial de R$ 2.500,00, nem com intenção de serem 

subsidiados, eles não terão capacidade. Todos eles falaram para mim: - Dr. Não é obrigação do 

Governo da Saúde? Agora ele vem para nós praticamente nos obrigando a aderir um plano de saúde 

em formato de subsídio, querendo ou não é um incentivo, só que a maioria me disse que se a saúde 

fosse boa não era necessário. Os mais esclarecidos ainda me falaram que o próprio órgão municipal 

tem obrigação de te dar a saúde, e ainda oferecem um plano á ser subsidiado sem apresentar 

valores. O que nós sabemos dos planos de saúde, é que quanto mais tempo você tem, menos fica o 

seu valor. Essa mudança que esta sendo proposta, não foi questionada ao servidor, e muito menos 

foi feito esse levantamento. Acredito mesmo nesse subsidio que a prefeitura esta oferecendo aqui, 

mas em minha opinião é um risco. Temos a nossa responsabilidade de estar aderindo em favor 

desse plano, vereador tem as responsabilidades deles, vocês sabem tanto quanto eu, e não tem um 

parecer da constitucionalidade desse projeto. Por isso deixo o meu pedido mais uma vez. Podemos 

sim postergar esse projeto, em uma analise mais profunda e não a toque de caixa como esta sendo 

feito. Conto com a colaboração de todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. De uma forma bem direta a respeito desse projeto que é bem difícil, 

eu estava conversando com o Dr. Mauricio agora, até porque ele é da área de saúde, e a Beth e o 

Carlinhos também são. Houve um pedido para mim, para o nosso grupo por intermédio do 

sindicato, para que adiasse por uma semana, e pudéssemos discutir mais. Até gostaria de pedir isso 

ao Mauricio que é o relator, mas tenho certeza que ele irá fazer isso aqui depois se puder usar a 

palavra. Esse projeto irá trazer um impacto muito grande para a prefeitura. Não é a minha área 

chegar aqui e falar números exatos, mas vai ser um impacto muito grande esses subsídios para 

funcionários, aposentados e dependentes. Como é uma coisa de grande valor e importância, como a 

gente vai chegar aqui e falar que não vai beneficiar os funcionários públicos da área da saúde de 



Itapira?! Não quero de forma alguma constranger ninguém, vereadores, para dizerem que a gente é 

contra ou á favor, e que isso não deveria ser feito. Acho que não teria problema nenhum que se 

esperasse uma semana a mais. Parece que viria todo um parecer do sindicato, com base em coisas 

jurídicas. Poderíamos sim, ter pedido para a Casa como o nosso líder pediu um parecer jurídico, e 

principalmente eu acho que teria que ter aqui acompanhando esse projeto, um parecer do setor 

financeiro da prefeitura que trouxesse em palavras claras o quanto seria isso em uma forma 

percentual, de quantas adesões, quanto isso custaria, porque se fala aí em torno de um milhão e 

oitocentos a dois milhões de reais que a prefeitura estaria assumindo. Não estou dizendo que é, 

quero dizer que aqui não consta, e não tem nada de objetivo dentro do projeto. Fica uma dúvida 

muito grande. Também gostaria de pedir de uma forma coletiva, que a gente pudesse adiar essa 

votação por uma semana. Mas conversei com o Mauricio e ele acha melhor votar, e não quero de 

forma alguma entrar em combate com nenhum companheiro Vereador. Mas, além disso, nós 

teremos toda uma responsabilidade em cima do valor que será provado, podendo depois sim, 

independente do que acontecer esse ano ou ano que vem, quero deixar bem claro o que eu falei com 

o Mauricio, que isso não é politica, que se nós ganharmos ou não ano que vem isso aqui terá um 

impacto. Quando ele diz que o impacto dos empréstimos é um meio, dois por cento em vinte anos a 

gente sabe, mas vai ter agora um impacto de mais dois milhões ao ano. Existem outras coisas. Só 

lamento que não veio de uma forma que pudesse elucidar todas as nossas dúvidas. Não se fala em 

números, esta apenas autorizando a fazer um convênio onde precisará de dinheiro e subsidiar 

parcialmente, mas esta dizendo aqui: “Funcionários aposentados e dependentes.” Quantos são hoje? 

Poderia ter esse número aqui. Não tem o valor que será pago, e baseado em que. Esses dias eu 

estava vendo um plano de saúde da UNIMED que esta em promoção, e o Dr. Mauricio explicou que 

será feito uma licitação de qual empresa ganhará, tudo certo até ai. Mas um plano da UNIMED 

estava em promoção até o dia 29 por R$525,00 e se utilizar isso nos próximos seis meses, uma 

consulta de R$80,00 pagaria R$40,00, ou seja, pagaria R$525,00, mais metade de outras consultas, 

isso se aderir até dia 29 se não, tem outra possibilidade de R$625,00 para se pagar 20% do valor da 

consulta, ou seja, isso vai acontecer aqui? Se for pelo valor mínimo do plano, vamos dar um numero 

porque aqui não tem, a consulta do funcionário vai ser paga integralmente ou também vai pagar 

20% ou 50% da consulta? São coisas que não vieram para nós. Tem que ser uma coisa em aberto. E 

se for um plano integral hoje para uma pessoa, aí depende da idade até 25,35,46 e acima de 50. Foi 

uma coincidência eu ter visto isso, porque fui tentar ajudar uma pessoa próxima de mim. Se nós 

votarmos e for aprovado aqui, e com certeza será porque tem seis votos, e não posso falar pelos 

meus companheiros. Só quero dizer que Deus permita que dê certo, porque não fico a vontade para 

votar, nem favor, e nem contra. Como vou ser contra aos funcionários? Como vou ser contra um 

beneficio para a saúde? Mas não tem nada gente, só esta autorizando a fazer um projeto, onde 

autoriza um plano de saúde para funcionários públicos, aposentados e dependentes. O resto não tem 

nada. É um projeto que não trás base nenhuma, e estrutura para que a gente possa discutir sim ou 

não. E se não pode ser adiado, se não vai ser dessa forma, se não vai ter um parecer de ninguém 

sobre impacto, sobre nada, eu particularmente não posso dizer nem por vocês e nem pelo nosso 

grupo. Então, terei que me abster de uma votação dessas porque não vou me sentir bem. Ah, mas se 

amanhã der certo? - Que me critiquem. Não sou contra de forma nenhuma, mas acho que poderia 

ter aqui um esclarecimento maior, algo que pudéssemos visualizar e ter certeza daquilo que estamos 

fazendo. Espero que eu tenha me expressado bem, em meu nome, não sei se posso falar pelos meus 

companheiros, mas não base de nada. Pode ser uma coisa que amanhã ou depois tenham 

consequências muito graves, e não sei até onde vai a nossa responsabilidade como vereadores 

aprovar isso, e o que pode vir a nos comprometer aqui pela votação. Então deixo bem claro, não 

existe nada politico, tomara a Deus que se aprovado de certo, mas deixo aqui o meu sentimento. Foi 

pedido o adiamento de uma semana para votar. Se não puder ser dessa forma, então agradeço da 

mesma forma a atenção de vocês e deixo aqui o meu ponto de vista que vou me abster desse projeto 

por não ter base nenhuma pra mim respaldar aqui, e realmente dar um parecer crítico, uma posição 

firme. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: 

“Boa noite a todos novamente. Ouvi atentamente a explanação e as dúvidas do vereador Mino. Nós 



temos o direito e liberdade de expressar nossas opiniões, e respeitarmos as opiniões alheais. Isso é 

um exercício da cidadania, isso é democracia. Ainda não temos vereador Mino os cálculos ou uma 

projeção, porque é de livre e espontânea vontade. Primeiro tem que ser aprovado o Projeto de Lei, 

para depois fazer essa projeção, porque da mesma maneira que um servidor não é obrigado a ser 

sócio do sindicato, assim também será com o plano de saúde. Vou falar como servidora, na minha 

casa só eu tenho, porque não tenho condições de pagar para todos. Infelizmente plano de saúde é 

muito caro em nosso Brasil. Sou a favor, votarei sim, sou a favor dos funcionários públicos, sou 

professora e vejo a necessidade. Tem cidades vizinhas que subsidiam bem mais que aqui, e tenho 

certeza que será aprovado nesta noite. Tudo vai do começo. Gera medo, consequências (vamos 

torcer que não), porque a nossa intuição é fazer o melhor para cada servidor. Particularmente acho 

errado os aposentados não terem direitos de certas coisas, como a cesta básica que foi cortado. 

Quando aposentam, aí que precisam mais. Que nós tenhamos esse outro olhar. Entendo a sua 

preocupação. Nós também somos responsáveis, porque passa tudo por nós, mas não podemos ficar 

presos ao medo das coisas não acontecerem. Vamos olhar para o futuro e ter fé que tudo dará certo. 

Eu tenho fé que não vai acontecer nada, e vou fazer parte da aprovação desse projeto, porque faz 

falta. Vai ajudar muito o cidadão, o funcionário público. Vou antecipar que o meu voto é sim, para 

o funcionário público, pensionista e dependentes terem um plano de saúde. Boa noite.” A seguir faz 

uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos novamente. Gostaria de deixar 

bem claro, e como o Mino disse muito bem que nós não somos contra o projeto. O problema é que o 

projeto foi enviado para esta Casa, sem termos a oportunidade de estudarmos. Não apresentam 

números e outras informações. E para a pessoa que me antecedeu aqui, gostaria de deixar claro que 

nós não podemos, e nem devemos passar a carroça na frente dos cavalos. Peço a gentileza para os 

nove vereadores, que repensem o nosso pedido. Nós estamos pedindo só um tempo. É apenas uma 

semana para que possamos estudar o projeto, e quem sabe estudarmos juntos com os demais 

vereadores, e termos uma visão diferente. Se não existir esse tempo, eu também me abstenho, 

porque não posso votar uma coisa, sendo que não nos apresentaram números. Só sei que vai causar 

um impacto na folha, e isso não é legal. Já bastam as contas imensas que temos. Peço mais uma vez, 

que cada um repense, e atenda ao nosso pedido. É imoral nos mandar o projeto hoje, e nós 

aprovarmos sem podermos estuda-lo. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não ia falar sobre o projeto, pensei em ficar quieto, mas 

a discussão é salutar e boa, e o assunto é muito interessante. Primeiramente vamos por etapa. Nós 

estamos falando da possibilidade de um plano de saúde para os servidores públicos municipais. 

Vocês falaram sobre impactos, que não sabemos e não temos estudos. Falo para os companheiros da 

oposição, por quantas e quantas vezes quando chega à época de reajuste salarial dos servidores 

públicos municipais, e apesar de vocês não terem estudos algum de impactos orçamentários daquilo 

que será instituído, e vocês brigam de foice com a gente? Jogando o servidor público contra, 

falando que deveria dar mais, que deveria ser assim, aí não tem base de estudo de impacto, aí pode! 

São dois pesos e duas medidas. Quero falar para tentar convence-los, de que o projeto é bom. 

Porque se vocês votarem contra esse projeto, estarão votando contra 2.120 servidores. Vamos 

primeiro pelo projeto, que não da para colocar números porque depende do processo que vai 

acontecer de números de vidas envolvidas. No Bairral tínhamos um plano de saúde que era 

UNIMED, e eu na época aos 39 anos pagava R$ 230,00 que não era tão caro, e minha esposa que é 

servidora pública municipal e associada ao sindicato pagava R$260,00 se eu não estiver enganado, 

sendo dez anos mais nova que eu. Mesmo assim um valor bem abaixo daquele que você falou 

Mino. Quanto maior o numero de vidas envolvidas, maior é o beneficio que o prestador que ganhar 

vai oferecer. Inclusive no processo de licitação constará isso. Mas se analisarmos se fosse da forma 

que é no Bairral com valores atuais. Se existir um subsídio de 20%, eu passaria a pagar de R$ 

230,00 para R$ 180,00, seria uma diferença de R$50,00 para o meu plano de saúde. O subsídio será 

estendido aos aposentados e aos servidores. Os aposentados tema sua chance. Quando chegamos a 

conclusão de fazer um plano de saúde para os nossos servidores, pensamos em vários pontos. 

Primeiro que é um beneficio e tanto para eles, é uma luta. Nesta Casa se debate, se debate para ter 

uma situação melhor para o servidor que muitos deles ganham pouco. Faustinho falou aqui que 



existe uma faixa de salários entre dois mil e dois e quatrocentos, e falo até que tem gente que ganha 

menos que isso. E terá a chance sim de ter Faustinho. Se ele aumentar o número de vidas, o que 

pode acontecer é que esse plano de saúde pode ser extremamente baixo, coisa de cem reais, e sendo 

subsidiado pela prefeitura com esses 20%, ele poderá cair para uns oitenta reais ao mês.” Aparte 

Vereador Mino Nicolai: “Como é que a gente se encaixa na conversa? Você falou a palavra chave. 

Porque a gente não sabe o número de quantas pessoas vão aderir, e no processo de licitação esse 

número vai influenciar. Desculpe atrapalhar você, mas o projeto não veio muito claro. Mas a minha 

cabeça pensou isso. Quantos vão aderir? E nós não temos esse número, essa é a questão.” 

Continuação da fala, Vereador Mauricio Cassimiro de Lima: “A questão vereador, é que se 

ficar inviável não vai ter adesão. O plano de saúde não é burro. O plano de saúde que vai entrar para 

a licitação vai entrar para uma disputa. Ou você acha que outras empresas quando abrem um 

processo de licitação, não tem base de preço do mercado? Estou falando do Bairral porque trabalhei 

lá, e era assim. Não vai variar muito disso. Vamos conseguir produzir uma coisa que nunca 

conseguimos em nossa cidade, que é a possibilidade desses dois mil funcionários ou mais, 

estendidos aos pensionistas poderem ter esse plano de saúde. Sobre a legalidade, Mogi Mirim por 

exemplo, subsidia 90% do plano. Olha que beleza! Eles pagam uma coisa irrisória do plano. E 

dentro do processo apesar de não ter números, ele é democrático, a pessoa não é obrigada em 

momento nenhum aderir. A opção da prefeitura subsidiar é uma parte muito positiva. Enquanto nós 

estávamos falando fiquei pensando em varias situações em relação ao assunto passado do reajuste 

salarial. Nesta Casa a gente se debate, tentando colocar situações no orçamento, tentando fazer 

reajustes... Gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão para ajudar! Porque vocês querem ser 

contra? Nós podemos criar uma situação em que essas mais de duas mil pessoas possam ter uma 

condição melhor. Faustinho falou em relação ao Governo, que tem que dar saúde. Concordo com 

você, mas onde você vê acontecer isso na prática? Itapira é ótima na saúde, tem um baita de um 

hospital que sempre defendi e sempre vou defender naquilo que acontece. Tem problemas e nós 

sabemos, pois, tem doze Unidades Básicas de Saúde, mais de setenta médicos envolvidos e mais de 

setecentos funcionários, e haverá problemas. E temos ainda um sistema de transporte trabalhando 

concomitantemente. Vamos pensar mais além, estamos criando uma situação, mas estamos 

desafogando outra além de tudo. São mais de duas mil pessoas além de tudo, que podem gerar outro 

emprego. Nós temos em Itapira dois centros hospitalares, Hospital Municipal e Santa Casa. A Santa 

Casa esta em um momento difícil, de repente essa empresa vem e faz um acordo com a Santa Casa, 

e pode gerar empregos. Olha o que podemos proporcionar! E vocês podem estar votando contra. 

Hoje tem cento e poucos funcionários na Santa Casa, e de repente esse número pode dobrar. A 

demanda faz a contratação. Isso vai gerar benefícios para todo o comercio, toda roda econômica do 

nosso município. Sem contar o beneficio social que isso trás a população. Em relação também ao 

tempo que foi falado para ter estudo ao projeto, esse projeto esta andando na Casa há uma semana. 

Ele entrou semana passada, esta aí, esta tramitando. Senhores, eu vou clamar a vocês dessa vez! 

Vamos ajudar os servidores, vamos ajudar aquelas pessoas que a renda não é alta. Se tiver uma 

adesão grande em relação a isso, nós teremos um beneficio muito expressivo. Não há nada mais 

importante que a saúde e o emprego. Um pai de família que tem um filho doente, ou até mesmo esta 

adoentado terá uma possibilidade melhor. Volto a falar que nós temos um excelente sistema de 

saúde em Itapira, mas nós podemos criar uma situação de beneficio melhor, podemos ajudar o outro 

polo hospitalar em nossa cidade, podemos ajudar na criação de empregos, na relação econômica do 

município. Isso esta muito além de politica. Isso tem a ver com qualidade de vidas humanas. Nós 

que fazemos parte dos servidores públicos, temos que defender a classe, temos que estar juntos. O 

impacto orçamentário Mino, sou capaz de dizer pra você que é menor que o gasto que a prefeitura 

deixará de ter com insumos dentro do sistema de saúde. Olha o quanto isso pode estar andando! A 

prefeitura poderá fazer economia em relação a tudo isso. Falaram que por estar começando um 

plano seria mais caro. Não é assim. A empresa quando ganha um processo de licitação, ela vem de 

corpo. É a possibilidade da mudança, de ter um olhar diferenciado. Que gostoso eu poder estar 

falando aqui hoje sobre isso. Eu estou pedindo pelo amor de Deus, vamos ajudar o servidor público 

municipal! Não é possível que nós não tenhamos um olhar nesse momento que pode, onde dá para 



fazer isso. Eu poderia falar muitas coisas em relação a isso, mas esta bem explicado gente. Não da 

para ter uma questão de valores porque isso vai depender do numero de vidas. Essa diferença de 

20% pode não parecer precisa, mas para o servidor fará uma diferença enorme. E nós vamos dar a 

oportunidade para o servidor escolher. Não tem nada impositivo. E se tiver poucas vidas o 

investimento da prefeitura será pequeno também. O servidor será beneficiado, e todo mundo ficará 

feliz nessa história. Então senhores, essa é a minha posição, essa é a minha maneira de tenta-los 

convencer que o projeto é bom sem ataques. E que o impacto pode ser absorvido na mudança dos 

custos operacionais, nós poderemos gerar empregos, poderemos ajudar uma entidade do nosso 

município centenária. E com toda certeza a empresa que ganhar vai querer fazer um convênio 

específico com essa entidade. Muita gente estará envolvida, inclusive economicamente. Peço o 

convencimento de vocês e que votem com o coração. Tem duas mil pessoas no mínimo, olhando 

para esse projeto com muito carinho. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação do Projeto de Lei nº 12/2020. 

Aprovado menos 4 abstenções da vereador Beth Manoel e dos vereadores César Augusto da Silva, 

Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Gostaria de 

deixar bem claro, que eu me coloco Mauricio, na situação em que se fosse ao contrário, e nós 

fossemos seis a quatro, talvez o meu irmão lá, e o projeto muito bom e eu concordo. Quero deixar 

bem claro que não fui contra, só estou me abstendo pela forma que ele veio, é uma incógnita. 

Gostaria que tivesse um conteúdo melhor, uma base melhor. O que o senhor falou se acontecer vai 

ser muito bom, que isso aconteça e que tenha uma adesão enorme. Eu tinha comigo esse 

pensamento para me expressar, não quis me aprofundar. O senhor pegou na veia, mas é bem por aí. 

É um principio, nós estamos aprovando uma coisa que ainda não vai ter a sua base e seu calculo 

inicial para sabermos de que forma vai funcionar. Agradeço, e acho que ninguém aqui se digladiou 

de forma alguma, pusemos os nossos pensamentos. Agradeço o pensamento de vocês, e que 

também respeitem os nossos pela forma da nossa abstenção.” Justificativa de voto vereador 

Maurício Cassimiro de Lima: “Complementando a fala do vereador Mino, gostaria de dizer que 

entendo a sua posição fazendo a abstenção. Espero que esse Projeto de Lei aprovado pelos nobres 

colegas venha criar um beneficio ímpar para aos servidores públicos.” Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: “Parabenizo o Executivo pelo envio do projeto para esta Casa. Pensando 

na condição do servidor, a gente como servidor público também, é uma oportunidade de dar uma 

garantia melhor na condição de um plano de saúde para o servidor. Se ele vai ter condições de pagar 

menos, porque não termos essa possibilidade? A questão do impacto, só vamos saber quando 

tivermos pessoas inscritas no plano, e como também não é obrigado a se inscrever. Parabenizo a 

todos que votaram favorável o projeto. É uma nova situação, uma nova era. O servidor merece. É 

saúde para todos. Muito obrigado.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Fico 

muito feliz em participar dessa votação, e gostaria de agradecer aos vereadores que votaram o 

projeto. Infelizmente vocês quatro, não participaram desse beneficio para o funcionário público. 

Infelizmente.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Não é a primeira vez que 

ouço nesta Casa, que os projetos que dão entrada não deram tempo para serem discutidos. Então 

gostaria de convidar a todos nobres pares, para a reunião das comissões que são todas as quartas-

feiras às 11:30 horas. Estão todos convidados, assim acaba essa “lenga, lenga” que não deu tempo 

para analisar.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0013/2020.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

Empresa SEICON. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 013/2020. Aprovado por 

unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Bom, o voto agora foi a 

favor, o outro também seria desde que fossemos atendidos pelo pedido que fizemos. Tiago, não 

tinha o parecer técnico. Nós somos sim, a favor do funcionalismo público, quem nos conhece sabe 

muito bem disso. O projeto não esta completo com todas as informações necessárias. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) 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. 

Pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento 

da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 003/2020.- Voto de Congratulação com a Secretaria 

Municipal de Esporte pela realização do 46º Jogos de Verão. Autoria: Professora Marisol. Pela 

ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da 

matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

8º) Em única discussão o Requerimento nº 004/2020.- Voto de Congratulação com o prefeito José 

Natalino Paganini pelo esforço e sucesso em trazer a Copa São Paulo de Futebol Juniores para 

Itapira. Autoria: Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa 

aprova por unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO.SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2020.- 

Voto de Congratulação com a diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores da Sociedade 

Esportiva Itapirense, pela brilhante participação na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Autoria: 

Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa aprova por 

unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO.SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 008/2020.- Voto de 

Congratulação com a diretoria e funcionários da empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de 

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

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima 

sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 27 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0021/2020.- Voto de Congratulação com a Profª. Benedita Aparecida Tozini 

Campanini, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade e ao Estado. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: VISTAS A 

VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 

0022/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Moacir Silvério da Silva, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após 52 anos de serviços prestados à municipalidade na área da Saúde. 

Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 
 


