
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 de março 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. 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 6ª Sessão Ordinária, realizada 

no dia 10 de março de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de março de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 8ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de março de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de março 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. 4º) Projeto de Resolução nº. 001/2020.- 

Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. 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, uma vez que o 

projeto independe de parecer por se tratar de autoria da Mesa da Casa. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Pareceres. 5º) PARECER nº. 34/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 020/2020. 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 Lei nº 

020/2020, de autoria do Sr. Prefeito José Natalino Paganini que "Dá nova redação ao artigo 2º da 

Lei nº 5.777, de 23 de maio de 2019.", 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, pois, deixam a 

deliberação do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 

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

por unanimidade, para que o presente Projeto de lei 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 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) 

PARECER nº. 35/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 021/2020. 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 021/2020, de autoria do 

Sr. Prefeito José Natalino Paganini que "Denomina próprios públicos municipais da Secretaria 

Municipal de Promoção Social.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura 

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

legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a deliberação do 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de março de 



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

unanimidade, para que 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 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 38/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 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 Complementar nº 008/2020, de 

autoria do Sr. Prefeito José Natalino Paganini que "Cria e regula a possibilidade de concessão de 

férias coletivas, em caso de decretação de estado de emergência, calamidade ou caos financeiro, 

para todos os servidores municipais ou de determinadas secretarias ou setores e departamentos da 

municipalidade.", 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, pois, deixam a deliberação do Colendo Plenário. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 de março de 2020. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 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 31 de março de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 39/2020.- ASSUNTO: 

EMENDA MODITIFICATIVA nº 01/2020 ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2020. 

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 à 

EMENDA MODIFICATIVA nº 01/2020 ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, de autoria 

do vereador Fábio Galvão dos Santos que "Altera o Art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 

007/2020, que "Altera a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais 

efetivos, em respeito ao art. 3º da Lei Federal nº 9.717/98 e § 4º do artigo 9º da Emenda 

Constitucional nº 103/19"", acordaram pelo que segue: A Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer após minudentes e apurados estudos 

averiguou que o texto original do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, visa 

alterar a alíquota das contribuições mensais previdenciárias de todos os servidores públicos 

municipais para 14% sobre seus vencimentos. A Emenda Modificativa nº 01/2020 em estudo busca 

alterar essa alíquota de forma escalonada, com 3 padrões de contribuição: 12%, 14% e 16%, em 

função do valor dos vencimentos que cada servidor público recebe. No entanto, tal Emenda não 

apresentou, em sua justificativa, qualquer cálculo detalhado atuarial com os vencimentos de cada 

servidor individualmente (ou cada categoria de servidores) dispondo quanto seria a média final real 

de contribuições previdenciárias, se aplicada escala de padrões gradativa, como proposto. Deste 

modo, não tendo como esta Comissão de Finanças e Orçamento averiguar se a alteração proposta 

ensejaria arrecadação previdenciária menor, igual ou maior que os 14% propostos no Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2020, opinou-se pelo arquivamento da Emenda Modificativa nº 01/2020. As 

Comissões de Justiça e Redação e de Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio Ambiente 

seguiram o mesmo entendimento, opinando pelo arquivamento de plano, nos termos do artigo 35, 

segunda parte do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Itapira. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 de março de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 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 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão por 5 minutos para organização da pauta da Ordem do Dia e reunião de bancada. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara 

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

Lei Complementar nº 007/2020.- Altera a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores 



públicos municipais efetivos, em respeito ao art. 3º da Lei Federal nº 9.717/98 e § 4º do artigo 9º da 

Emenda Constitucional nº 103/19. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: VISTAS AO 

VEREADOR FÁBIO GALVÃO DO SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de março 

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

Complementar nº 008/2020.- Cria e regula a possibilidade de concessão de férias coletivas, em 

caso de decretação de estado de emergência, calamidade ou caos financeiro, para todos os 

servidores municipais ou de determinadas secretarias ou setores e departamentos da municipalidade. 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei Complementar. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo 

Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2020. 

Aprovado por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Justificativa de voto Vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Boa noite presidente, boa noite demais colegas, boa noite funcionários da 

Casa, boa noite imprensa, boa noite internautas. A justificativa minha referente ao voto a favor do 

projeto, não que eu seja a favor das férias coletivas. Gostaria que o prefeito tivesse um bom senso 

aqui, não se precipitando de mais na concessão das férias. Até mesmo porque pode prejudicar certos 

funcionários nos direitos deles, que é de gozar as férias deles no tempo real. Mas como nós sabemos 

que estamos em uma época de pandemia e não sabemos o reflexos dessa crise, e tomara que seja 

pouco que vamos ter, sabemos disso. Por isso meu voto foi a favor. Esta é minha justificativa 

Presidente, obrigado”. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2020.- Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Projeto de Resolução nº 001/2020. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 0020/2020.- Dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 5.777, 

de 23 de maio de 2019. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 020/2020. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 

março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0021/2020.- Denomina próprios públicos municipais da Secretaria Municipal de Promoção 

Social. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 21/2020. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo 

Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 21/2020. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as 

matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores 

vereadores, 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. 


