
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de julho 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. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, ANTONIO 

MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e TIAGO 

FONTOLAN BATISTA. Ausentes os vereadores Srs., LUIS HERMÍNIO NICOLAI e 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a Vereadora PROFESSORA MARISOL, para 

que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de 

imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho me manifestar sobre o 

fechamento da empresa Dayco, aqui no município. Deixamos centenas de pessoas desempregadas e 

famílias desesperadas, além, é claro, dos comércios que fecharam suas portas, devido a várias 

atitudes tomadas para o combate a Covid-19. Mas, quero que conste nesta sessão, que na campanha 

eleitoral do prefeito Paganini junto com o deputado Barros Munhoz, prometeram 3 mil empregos 

aos itapirenses, criando até uma secretaria exclusiva para esse assunto, cujo secretário ganhou por 

aproximadamente 6 anos, mais de 8 mil reais, e eu pergunto a vocês: Para quê?. Estamos fechando 

mais um mês com déficit em relação a empregos no município em 2019. Fiz uma indicação em 

plenário, para que a mesma secretaria junto com a administração, fizessem em projetos de isenções 

e incentivos às empresas itapirenses. Está aqui o documento, que falo é pautado em documento. 

Jornal Tribuna também traz aqui: “Emprego recua pelo terceiro mês seguido”, o jornal de domingo, 

e quando o Paganini conversa com o pessoal da Dayco, ele vai na Rádio Clube e fala que as 

empresas estão livres para fazer o que quiserem, inclusive para deixar nossa cidade. Gostaria 

também de falar um assunto muito importante, e que está crescendo muito devido ao isolamento 

social, a violência contra a mulher. Na semana passada tivemos um caso em Itapira, que repercutiu 

negativamente a nível nacional, onde a advogada Kelly Jugni foi brutalmente espancada pelo então 

marido, mas corajosamente denunciou às autoridades competentes e está se mostrando uma 

verdadeira guerreira, inclusive incentivando outras mulheres a denunciaram esse ato inaceitável e 

repugnante. Deixo aqui também à Kelly e a todas as mulheres o meu apoio e solidariedade. Aqui 

em Itapira temos a Delegacia da Mulher, cuja delegada Dra. Cíntia, juntamente com sua equipe vão 

te dar todo o apoio, e a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Itapira. Lembrem-se, estamos 

juntas. E por último, não menos importante, venho aqui mais uma vez falar sobre a ilegalidade 

quanto a acumulação de três cargos públicos, da nobre vereadora Marisol, o que é proibido diante 

da nossa Carta Magna, a Constituição Brasileira. Como denúncia falada, não tem valor para os 

senhores, trago hoje por escrito, e assinado e já entreguei nas mãos do presidente, senhor Luan, para 

que as providências sejam tomadas, e que não compactuem com essa irregularidade, se tornando 

omissos e corresponsáveis pelos danos aos cofres públicos. Também quero deixar falado aqui, que 

todos nós, povo itapirense, estamos sendo ridicularizados e enganados, porque aqui nada se fez para 

legalizar esta situação, sendo que tem uma fila de pessoas que passaram em concurso público de 

professor, e não podem ser chamadas, devido a este ato ilegal da nobre vereadora Marisol, que 

insiste em ficar com os três cargos, isso porque sua bandeira de campanha era a defesa dos direitos 

dos professores. Bom, então, nobre vereador Tiago Fontolan, quem está sendo massa de manobra 

são vocês, que compactuam com essa pouca vergonha, não fazendo nada para que tudo seja 

regularizado, inclusive pondo venda nos olhos, fingindo não enxergarem, se fingindo de mortos. 

Vereadora, você disse na sessão anterior que não votou em mim para ser presidente desta casa, e eu 

digo hoje muito bem para senhora, porque se eu fosse presidente, se tivesse presidindo a sessão, a 

senhora não estaria com seus três cargos públicos porque eu não admitiria. Obrigada a todos. Boa 

noite.” Faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. 

Hoje eu venho aqui, também, deixar lástima para a Dayco ter abandonado a nossa cidade, sendo que 

a gente sempre propõe aqui, não só nós da oposição, como os vereadores da situação também, que 



seja sempre que o prefeito contribua de alguma maneira, para as empresas. Mas lastimável, foi-se 

embora a empresa, deixando mais desemprego. Mas hoje eu queria focar aqui, referente ao Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões. A nossa administração atual, não está fazendo um repasse 

para o Fundo. Tenho o ofício que foi encaminhado ao nosso ilustre presidente, datado do dia 17 de 

junho 2020, recebi no dia 23 junho, onde a chefe de contabilidade com o Presidente do Conselho de 

Previdência, deixou bem atestado, que o município está com pendência de pagamento da 

contribuição patronal do fundo de capitalização para este fundo, ou seja, onde está o dinheiro? 

Poxa, foi vendido ainda nessa legislatura, dois terrenos já foram vendidos, contra voto nosso, mas 

foram, que toda a mensagem disse que é para ser destinado ao Fundo. Foi feita a reforma, semana 

retrasada vendemos outro, agora essa semana tá aqui para ser vendido um terreno de 1.800 e poucos 

metros dentro da cidade. Onde está indo o dinheiro? Fora o detalhe, que é descontado do 

funcionalismo, tá? Há correntes, quem diga, que isso chama-se até de crime de apropriação 

indébita, tá? Recolhe e não repassa. Então eu quero uma justificativa, uma prestação de contas do 

nosso prefeito para nós aqui, ou a secretaria competente, para justificar para nós essa falta de 

recolhimento, porque o funcionalismo público tá sabendo, tá? Vieram atrás de nós, e eu falei que 

lógico, eu quero uma resposta sobre isso. Querendo ou não, é o futuro do funcionalismo que tá aí, 

tá? Não nossos já aposentados, mas o que irão aposentar. E o Fundo, em contato também, acho que 

com nossa prestação de contas a gente já venha vendo isso daí, só que confirmando, os repasses 

estão sendo feitos para pagar, simplesmente, os juros dos empréstimos, mas a dívida da prefeitura 

para com o Fundo, não tem pagamento algum. A dívida continua e não diminuiu em nenhum 

momento nessa legislatura, e o pior de tudo agora, não está sendo feito nem os repasses, ou seja, 

isso aqui vai aumentar. E cadê o dinheiro de todas as vendas, o dinheiro da arrecadação, o dinheiro 

dos impostos, e principalmente, do desconto do funcionalismo? Bom, tá aqui o meu pedido, peço 

encarecidamente que venha alguém aqui dar essa resposta para nós, porque não só eu, como meus 

colegas da oposição querem, acredito que o pessoal da situação também quer, porque o 

funcionalismo público não merece isso. Aparte, Vereadora Elizabeth Donizete Manoel: “Boa 

noite. Gostaria, que não deu tempo no meu tempo, de a falar com o vereador Tiago, que o pessoal 

das vans, que prestam serviço para a prefeitura, escolar, estão esperando a sua resposta, porque nós 

ajudamos os perueiros da Mirage, do Toninho, do Zé Branco, e o pessoal da van está aguardando, 

está cobrando e eu não sei o que eu digo. Disse que está nas suas mãos, as mãos do Toninho e do 

Luan, só que até a minha sabedoria, nada foi feito. É só isso o meu recado. Boa noite.” Continua 

com a palavra, Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Está certo vereadora. Então está aí. Hoje a 

minha fala é referente a isso daí. Quero muito sim, que seja regularizada que seja regularizada essa 

situação. Porque assim não pode continuar. Obrigado presidente.” Faz uso da palavra o Vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Eu gostaria de falar que, o Fábio vereador 

que me antecedeu aqui na fala, eu também vou procurar ver essa questão do Fundo, é um assunto de 

suma importância, e quantos servidores, né, dependem dessa aposentadoria, mas, eu vou até a sede 

do Fundo amanhã, para também buscar essa informação, porque eu acho que é de interesse de todos 

os servidores públicos municipais. E eu gostaria de falar também que, eu estive nessas semanas 

passadas visitando e aproveitando as entregas das reformas de escolas, estive lá na Maria Luíza 

Cruz Coelho, o espaço muito bonito, acho que tão bem vai atender as crianças do município, como 

também é um local de trabalho em condições de servidores, professores, todo servidor, condições 

de prestar um serviço ainda melhor, com qualidade, porque o espaço que ajuda até né, a pessoa 

prestar um serviço ao servidor com qualidade. Ficou muito bom, parabéns aí a todos envolvidos, 

Secretaria de Educação, Obras, o prefeito Paganini, e também o Ginásio de Esporte Coutinho 

Nogueira, que ficou muito bonito, que é lá no Flávio Zacchi, foi uma reforma muito grande, a 

população sempre clamava por essa reforma chegou o dia da entrega. Eu acho que é um local 

grandioso, vai atender uma grande parte dos jovens e todos aqueles adeptos as práticas esportivas, 

assim como a piscina tem ao lado né, também ela está bonita, toda bem cuidada. Então a gente tá 

vendo que as obras estão acontecendo. Estive visitando também a Praça da Justiça, no Figueiredo, 

que está sendo remodelada aquela praça, com calçamento, uns quiosques, onde as famílias poderão 

utilizar aquele espaço, ainda serão colocados bancos, vai ser colocada a iluminação né, de acordo 



com a necessidade do espaço. É um local muito bonito, está ficando muito bonito o espaço lá. É um 

é um pedido meu que já tem alguns anos, e daquela população que lá vive né, eu acho importante a 

gente frisar que estão muito felizes com as obras que estão sendo realizadas lá. Estive também na 

Istor Luppi, vendo onde vai ser o parque linear lá embaixo do, a gente fala do linhão né, da energia 

elétrica, então já tá tudo preparado lá, para receber as melhorias, tem uma parte do calçamento já foi 

realizada, e as pessoas estão fazendo caminhada no entorno lá. Acho que as melhorias estão 

acontecendo, assim como ali, em frente à Etec né, também está muito bonito espaço, o parque linear 

Doutora Kátia Stevanatto, então acho que as melhorias estão acontecendo, assim na parte da escola, 

educação, na parte do esporte, na parte do lazer, acho que são sempre bem-vindos. Acho que as 

pessoas também necessitam sim, de emprego, de hospital, mas necessitam de lazer, necessitam de 

transporte, necessitam de tecer o momento de descontração. Então nós, pensando nisso, estamos 

ainda melhorando esses espaços, eu acho que é importante uma cidade bonita, uma cidade 

acolhedora, uma cidade com qualidade de vida, com saúde, com segurança, com educação, porque 

aqui educação nós temos, de zero até o nível universitário gratuito, creche e até a faculdade, né, 

então a gente preza por isso, porque não são tantas cidades, e eu conheço muitas por sinal, que não 

tem esse essa gratuidade. Aqui a gente tem a Fatec, né, que também, esses cursos são gratuitos, eu 

acho que é importante a pessoa que hoje em dia não tem condição de pagar, que a gente sabe que é 

caro, que é oneroso, mas temos aqui a Fatec, então, estudos da creche até o nível superior gratuito. 

Também eu gostaria de falar hoje, que eu estive no velório de um grande amigo, do “neguinho dos 

teclados”. O neguinho faleceu num acidente né, numa corrente elétrica, na casa dele mesmo, 

infelizmente veio tirar a vida dele. Uma pessoa assim, que eu tenho muita amizade, era uma família 

e sempre viveram lá na usina, mas propriamente no Bairro da Meia Lua. Então conheci seus pais, 

irmãs, irmãos, todos aqueles da família, e também veio tocar em algumas festas para nós, né, 

alegrar a nossa festa, e hoje ele já não faz mais parte dessa vida, está junto de Deus. Estive lá, 

muitas pessoas passaram por lá, para dar o seu adeus ao “neguinho dos teclados”, e falando na parte 

alegre, quero hoje mandar um grande abraço aqui, no Martucci, da guarda municipal, é aniversário 

do comandante. Um grande abraço, felicidades, saúde e que cuide bem da guarda municipal e da 

segurança nossa, de Itapira. Muito obrigado.” Faz uso da palavra a Vereadora Sra. PROFESSORA 

MARISOL: Boa noite a todos. Bom, primeiramente, a nobre vereadora precisa se informar melhor, 

que a Dayco foi embora, infelizmente, da nossa cidade por motivo de logística, é, por motivo de 

logística, mas também vamos relembrar alguns assuntos. Assim que o prefeito Toninho Bellini 

assumiu a prefeitura, uma das grandes obras que ele fez foi espantar a Nogueira, daqui, da nossa 

cidade, uma empresa, realmente, que prestava muitos empregos, muito serviço a todos da nossa 

população. E eu quero fazer uma pergunta: Qual empresa que o ex-prefeito trouxe? Qual? Pode 

citar, qual foi a empresa? Nenhuma, nenhuma, não trouxe e eu quero anunciar, já foi, é público e 

notório, nos jornais, que vamos ter sim uma empresa aqui, o “Shopping das Utilidades”, que 

atacado e varejo, que vai empregar 70 empregos aqui, para nossa cidade. Essa é uma conquista sim, 

porque estamos em meio de uma pandemia, onde o mundo, não só Itapira, o Brasil, o mundo está 

vivendo uma fase muito difícil, muito difícil mesmo, e nós conseguimos. Quando eu falo nós, é 

com apoio do deputado, com apoio do prefeito, de nós vereadores, que queremos o bem da nossa 

cidade, queremos o bem da nossa cidade. Realmente, ouvir a verdade dói, né, e a pessoa acaba 

saindo do ambiente, mas tudo bem, depois ela assiste, ou assiste, ou escuta lá dentro, tudo bem. 

Outra coisa, outra coisa, modestas favas, eu engraçado, né, como que eu fico até, como que que eu 

vou usar as palavras, chateada, vereador Tiago, esse eu acho que é uma palavra, chateada, porque 

como mulher, como vereadora, a outra vereadora me atacar, tão brutamente, é, falar, em vez dela 

trabalhar, conquistar obras, não, ela fica me atacando. E as pessoas comentam: Oh, a outra 

vereadora acabou de sair falando mal da sua pessoa”. Que coisa feia, realmente, olha, é feio mesmo 

sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu fui a principal testemunha dela, é, lá no fórum, eu fui a 

principal testemunha dela, e ela foi muito ingrata. Infelizmente, gratidão, ou tem ou não tem, mas 

tudo bem, o que você faz de bem, um dia você recebe, e eu tenho certeza que eu vou receber. E eu 

fui testemunha dela. Mas voltando outro assunto, também referente, ela tá tão preocupada com a 

minha vida, mas tão preocupada, que ela não fala ou esquece, ou esqueceu, ou acha que as pessoas 



não sabem que a família dela toda trabalhou na prefeitura. O pai, já falecido, que Deus o tenha, a 

mãe, o irmão, todos trabalhavam e passavam chapeuzinho para o deputado, é, tudo, ali era bom, né, 

quando deu para sustentar, quando você trabalhou, quando serviu, era tu maravilhoso, e agora fala 

mal. Realmente, gratidão, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, infelizmente, a nobre vereadora não 

tem. Mas tudo bem, tá, tudo bem. Referente ao Fundo Municipal, realmente nós temos que avaliar, 

sabe por que vereador? Porque é o nosso dever de fiscalizar, e teve no último dia, na última 

audiência, infelizmente eu não pude estar aqui, e só estava o vereador Tiago, né, não tinha mais 

nenhum outro vereador para fiscalizar, exatamente. Então temos que fiscalizar, o senhor tem todo o 

direito e o dever de fiscalizar sim, para ver se tá tudo ok as contas, porque eu como funcionária 

pública, não é só o meu, eu e mais 2 mil funcionários públicos. Então, só quero deixar só um 

recadinho para vereadora: “Agarra na capituba, viu vereadora? Agarra na capituba”. Boa noite.” 

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 Senhor Presidente passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária, 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) 

Em discussão e votação a Ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de junho de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

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

Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) 

REQUERIMENTO Nº. 00106/2020.- Licença pra tratamento de saúde. Autoria: Mino Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no 

recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador Sr. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, o Sr. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. 4º) REQUERIMENTO Nº. 00107/2020.- Licença para 

tratamento de saúde. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 5ª) DECRETO EXECUTIVO nº 133/2020. Abre crédito extraordinário no 

orçamento vigente no valor de R$ 310.000,00 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

6º) Projeto de Lei nº. 0040/2020.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina única rua existente no loteamento Cercado Grande I de 

“Sebastiana Vieira – Dona Taninha. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 0041/2020.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Estradas Rurais Públicas com início na Estrada 

Aparecido Topan com saída na altura do IPI 344: Estrada que dá acesso às propriedades das 

famílias Canella e Campanini de “Aleixo Canella”; e Estrada que dá acesso às propriedades das 

famílias Rezende, Rodrigues e Campanini, de “José Campanini - BEPE”. DESPACHO: ÁS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0042/2020.- Em que o Sr. Beth Manoel 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre os direitos dos 

usuários do Serviço de Saúde de Itapira, para assegurar aos internados o direito de receber visitas, 

nos termos que especifica DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de 

Lei nº. 0043/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina Loteamento Popular que está sendo implantado em Eleutério. 

DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0044/2020.- Em 

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

Altera o caput do art. 2º da Lei 4.817, de 18 de novembro de 2011, alterada pela Lei 4.887, de 05 de 

abril de 2012, e os incisos I e II do art. 2º da mesma lei, que dispõe sobre a composição do 



Conselho Municipal de Cultura. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 

Projeto de Lei nº. 0045/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$18.500,00. 

DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0046/2020.- Em 

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

Revogam as Lei nº 4.688, de 27 de dezembro de 2010 e Lei 5.285, de 25 de junho de 2014. 

DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 65/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 014/2020. 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 Complementar nº 014/2020, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Autoriza a alienação de área de terreno de 1.116,75 m² localizada na esquina da 

Rua João Batista Rovaris com a Avenida Braz Ayres.", acordaram por exarar parecer favorável, eis 

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

Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 24 de junho de 2020. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 14º) PARECER nº. 66/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 039/2020. 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 

039/2020, de autoria da nobre vereadora Professora Marisol, que "Institui no âmbito do Município 

de Itapira, o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson denominado “Tulipa Vermelha”, e dá 

outras providências.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam 

pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 24 de junho de 

2020. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00101/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neuza de Fátima Maggi 

Francisco. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Clovis Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Ex-vereador Sr. Jurandir Benedito Siqueira, mais conhecido como Cabo 

Siqueira . Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ana Scoton Riberti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Alves de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Janyr Justino Maniezzo, mais conhecida como Dona Geni. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 07 de julho 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. Justificativa 

ao Voto de Pesar de nº 00103/2020, Vereador André Siqueira: “Boa noite a todos. Queria agradecer 

ao vereador, a homenagem ao Cabo Siqueira, mais conhecido na família, pelos amigos, fiquei muito 

feliz em ver tantas pessoas no dia do velório, a turma dando carinho e atenção, uma pessoa que foi 

para mim praticamente como um pai. Tive toda a oportunidade do mundo em ser um vagabundo, 

um marginal, e fui criado com a minha vó, e meu tio, todo o carinho que ele pode me dar, me 

mostrava o caminho certo, então eu tenho muito a agradecer a pessoa que sou hoje, essa pessoa que 

se foi e deixou-nos, nesta triste realidade, mas fiquei muito feliz porque deixou as pessoas boas, os 

filhos, a família, e graças a Deus, ele estava sofrendo esses dias, mas somos bem unidos e é isso, 

tem que tocar a vida, temos nossos filhos, temos nossos primos, netos, e vamos em frente que, 

tenho certeza que lá de cima ele vai estar orando por nós, vai estar vendo nós, ai, encaminhando a 

gente por um caminho certo. Obrigado também ao presidente, que deixou essa casa a disposição e 

obrigado a todos pelo carinho, vereador, vereadoras aí, muito obrigado. Obrigado também a família 

Siqueira que, se uniram lá, está unida, mas se Deus quiser vai passar, é uma tempestade aí, e vai dar 

tudo certo. Boa noite, obrigado.” Justificativa ao Voto de Pesar de nº 00103/2020, Vereadora 

Marisol de Fátima Garcia Raposo: “Boa noite a todos. e essa presidência também pede as bênçãos 

de Deus para todas essas famílias que perderam seus entes queridos, que só Deus pode confortar o 

coração nesse momento tão triste, somente o Senhor Jesus.” 21º) Requerimento nº. 0098/2020.- 

Voto de Congratulação com a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, pela comemoração dos 146 

anos de fundação em nossa cidade, celebrado no dia 26 de junho. Autoria. Maurício Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento nº. 0099/2020.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por "Charlô", 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00100/2020.- Voto de Congratulação com a Dra. Ana Teresa Miranda Schneider, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00101/2020.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Heraldo Peres, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 25º) Indicação nº. 0093/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, reforma do muro da 

Escola Municipal "Gilmery Vasconcelos Pereira Ulbricht", fundos com a Av. Cira Aparecida Vieira 

Serra, no Assad Alcici. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 0094/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, que providencie 

em caráter de urgência, a contratação de uma recepcionista e um vigia para atuar no Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO). Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 0095/2020.- Sugere instalação de redutores de 

velocidade tipo lombada na estrada municipal "Osvalter Crico", próximo a Fazenda Palmeira, bairro 

da Ponte Funda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

28º) Indicação nº. 0096/2020.- Sugere reparos e melhorias no sistema de iluminação do jardim 

localizado entre a Av. Benedito Bataglini e a rua Prefeito João Ribeiro Pereira da Cruz, na Vila Boa 

Esperança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) 

Indicação nº. 0097/2020.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Júlio 

Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A 

seguir o Sr. Presidente passa a leitura dos Ofícios: 30º) Prefeitura Municipal de Itapira Ofício 

SG-DAO nº 183/2020.- Resposta ao Requerimentos nº 81/2020. De autoria da Vereadora Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Prefeitura Municipal de Itapira Ofício SG-DAO nº 

186/2020.- Resposta ao Requerimentos nº 74/2020. De autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Companhia Paulista de Força e Luz - Ofício 

n20052645/DPCA.- Assunto Resolução 878/2020 da ANEEL.DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Ofício CCA nº 1377/2020.- Processo eTC-

0017766.989.18-0. envia cópia das decisões proferidas noa autos em epígrafe, para fins do disposto 

no artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar Estadual n° 709/93, alerta de que o decidido não é 

suscetível de revisão por esse Legislativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Câmara Municipal de 

Serra Negra Ofício nº 1304/2020.- encaminha Moção de Repúdio a ser enceminhada à Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante 

do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00473/2019.- Voto de Congratulação com a equipe SEL/Itapira de vôlei 

feminino adaptado pela conquista do Título de Campeã da Série Diamante da Copa Regional da 

Liga Sanjonense. Autoria: Beth Manoel e Fábio Galvão dos Santos. Nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por 

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

Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00474/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Santa Fé/SEL de Basquete 

Feminino, campeã invicta na categoria sub-14 do Circuito Regional da ADR. Autoria: Fábio Galvão 

dos Santos. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 3º) 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. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) 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. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho 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. 


