
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de agosto 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, solicitando ao Vereador Tiago 

Fontolan Batista, 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 eu venho usar este 

espaço para falar sobre um ponto magnífico, o qual era um ponto de atração em Itapira, onde muitas 

famílias passeavam com seus familiares, com seus filhos, jovens, crianças. Estou falando da nossa 

Praça Central Bernardino de Campos, que exibia uma exuberante e imponente fonte luminosa, com 

águas coloridas, e era um encanto ver tudo aquilo, e aquela fonte luminosa estava protegida pela Lei 

2.315, que a constituiu como Patrimônio Público, e todo indivíduo, todo cidadão, servidores, 

agentes públicos, vereadores e prefeitos têm o dever de zelar por todo o Patrimônio Público, sendo 

esses cuidados elementares. Dizem os Artigos 5º e 6º desta Lei, que é indispensável ao processo de 

tombamento a notificação da pessoa, neste caso o povo, que os bens tombados deverão ser 

conservados, e em nenhuma hipótese devem ser demolidos, destruídos, mutilados, e desfigurados, e 

o Artigo 7º afirma que os bens tidos como patrimônios, ficam sujeitos à proteção e vigilância 

permanente dos órgãos competentes. Esta lei foi assinada em 16 de agosto de 1991, pelo então 

prefeito, diga-se de passagem, que eu gostava muito dele, Bebeto Munhoz. 13 anos mais tarde, em 

2004, esta magnífica fonte foi demolida, destruída, mutilada e desfigurada pelo então prefeito 

Totonho Munhoz, que agora, através de um vídeo publicado em suas redes sociais, anuncia de 

primeira mão que uma nova fonte luminosa ele irá erguer, nesse mesmo lugar, e faz questão de se 

desculpar com a população itapirense, por ter destruído a antiga fonte, assumindo que foi um dos 

maiores erros administrativos da sua vida pública. Eu somo a isso, vereadores, a venda do SAAE, 

que ele não assume como um erro, e não diz onde foi parar os 14 milhões da venda do SAAE para a 

Sabesp, e, como um político vaidoso, se diz estar arrependido. Como pode querer ludibriar o povo 

dessa forma? Agora uma pergunta que não quer se calar. Gostaria muito que o Deputado Totonho 

Munhoz viesse a público nos informar, de que forma ele vai arrumar o dinheiro, se vai usar recursos 

de empréstimos abusivos, se vai utilizar recursos da própria cidade e do imposto do cidadão, visto 

que haverá queda de arrecadação para o próximo ano, se vai fazer campanha para arrecadar o 

dinheiro, ou se vai fazer com o dinheiro do seu próprio bolso, como eu acredito que seja o mais 

correto. Estou sentindo um perigoso “aroma de sem-vergonhice”, de um Deputado que tira, põe, faz 

e desfaz, prometendo um paraíso para o povo aqui na Terra. E por fim, deixo aqui o meu recado, 

que o povo não caia na ladainha, nas promessas, nos contos de um Deputado ultrapassado como o 

Barros Munhoz. Obrigada a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje eu venho fazer o meu discurso com o que está se 

refletindo na cidade. Eu fiquei sabendo, mas não sei se vai ter esse discurso, ou não, mas será 

enaltecida aqui a semana da inauguração que tivermos em Itapira, na semana passada. Até nós da 

bancada da oposição, demos uma “forcinha” aos Projetos de Lei referentes a “nomes”, porque no 

meu ponto de vista, é desnecessário deixar de ser inaugurado um local sem ter o nome. Então, não 

houve objeção nenhuma, e colaboramos com isso. Mas o que eu trago para cá? Como estão dizendo 

nos arredores da cidade, trago a dívida da Prefeitura. Foi dialogada aqui, muito debatida, quase 

digladiada, a situação referente ao empréstimo de 1 milhão, que fizeram antes do recesso, a 

discussão sobre o não repasse para o Fundo, e como a administração atual irá deixar de herança, 

para a próxima administração, mais ou menos 90 milhões de reais, tudo a ser pago no começo da 

nova gestão. Bom tudo isso, fora o que não foi contabilizado na gestão atual. Na minha singela 

opinião, conversando com as pessoas, não foi bem gerido, porque não só ficam os impostos para 



pagar o Fundo, para estar colocando-o em dia. Excelentes obras foram feitas, foi uma semana de 

festa, mas a manutenção disso daí, foi colocada no papel? Como podemos verificar, a calçada do 

parque linear já está defeituosa, uma pessoa de idade passar ali? Nem pensar. Imagina um 

cadeirante. Não é fácil. A próxima administração já está aí, com a manutenção para ser feita, e sem 

ter dinheiro em caixa. Como foi dito aqui, pelos vereadores inclusive, a arrecadação cairá, e 

conversando na Audiência Pública com o Walteir, a arrecadação cairá no mínimo 20%. Então, 

como serão feitas as manutenções? Gastou-se dinheiro desordenadamente, sem pensar, 

praticamente, no futuro, deixando uma dívida gigantesca com uma administração dessas. Que nem 

eu falo bastante aqui, fazer cortesia com o chapéu do outro é fácil. Fora o gasto com o Covid, sendo 

que está vindo um bom dinheiro para ajudar, muito bom, diga-se de passagem, 10 milhões, sendo 

que uma das nossas brigas foi um empréstimo de 7 milhões. Isso fora a dívida que vai ficar para a 

parte da Saúde, que já está precária. Todo mundo está vindo reclamar, não se consegue marcar 

exames, não tem consultas para serem feitas, cirurgias então? Nem pensar. Está aqui o meu recado, 

vamos pensar direito a respeito de haver mais dívidas para a nossa cidade, como estamos ouvindo 

bastante a respeito dessa gestão, e especificamente, dessa dívida gigantesca. Estão aí vários 

empréstimos a serem pagos. Vamos pensar melhor neste restante do ano. Muito obrigado senhor 

presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Como 

eu sempre digo que o tempo é curto, presidente e vereadores, eu vou ler aqui, acho que vocês 

devem ter acompanhado hoje, uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, porque nosso 

país já está complicado, com um monte de coisas, e ainda alguém vem para destruir o pessoal da 

área da Educação, com comentários que foram feitos hoje, por um elemento que irá disputar a 

eleição. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou dar “palanque” para ele não, porque não é 

possível um cara ficar 24 horas no ar, e eu não fico nisso aqui, de jeito nenhum, não sei se é um 

defeito ou uma virtude. Pediram-me para que eu viesse aqui hoje, muitos professores, e 

infelizmente a Marisol não está aqui, doutor. Este é o depoimento de professores, depois de tudo 

que ouviram hoje: “Muitos de nós tivemos que trocar de celular, comprar notebook, contratar uma 

maior velocidade de internet para podermos trabalhar, e ainda a maioria está com muitas 

dificuldades tecnológicas, pois nunca nos capacitaram para esse trabalho”. Tivemos que nos virar 

para fazermos o nosso trabalho, sendo que muitos professores estão depressivos e fazendo uso de 

remédios psiquiátricos, por conta da pressão no trabalho, que se acumulou com a pandemia. 

Trabalhamos muito mais tempo agora, na forma não presencial, do trabalhávamos na forma 

presencial. O trabalho que fazíamos na escola era feito em 4 horas e meia, e agora demora mais do 

que 8 horas, por conta de termos que repetir as explicações, pois cada um tem um horário para tirar 

dúvidas. Os pais têm horários diferentes de trabalho, e nós atendemos a hora que nos chamam, pois 

sabemos das dificuldades deles também.” E isso vai longe. Esse elemento, hoje, detonou a classe 

dos professores, e ele é do grupo que se diz da situação. Não estou aqui criticando nenhum de 

vocês. Não sei se vocês viram isso, mas eu ia perguntar para a vereadora Marisol, porque no grupo 

dela do Facebook, do Whatsapp, dos quais ela faz parte, estão cobrando ela, e ela não respondeu. 

Ele está dizendo que os professores não trabalham, que são incompetentes, que eles não ensinam 

nada, que os caras falam que estão doentes, que não vão trabalhar, mas detonou, está tudo aqui 

gravado, porque mandaram para mim, porque eu, de forma alguma daria “palanque” para esse 

elemento, do qual eu não quero nem falar o nome. Ele entende de tudo, ele sabe de tudo, ele é o 

cara que está fazendo tudo, ele detonou hoje os professores da Rede Pública de Itapira, e eu acho 

isso um pecado, uma judiação. Pois não Maurício.” Aparte, Vereador Maurício Cassimiro de 

Lima: “Boa noite a todos. Eu concordo em grau, gênero, e número com a Vossa Excelência. Minha 

esposa é professora e se sentiu ofendida, e eu não “fujo da raia” e nem concordo, e jamais vou 

concordar com esse tipo de situação. Seja ele de que lado for a minha opinião é formada. Nós temos 

que respeitar esta classe, que às vezes é tão desvalorizada. Fica aí o meu registro Mino.” Faz o uso 

da palavra, Vereador Luís Hermínio Nicolai: “Agradeço Maurício, porque veja bem, de repente 

se a gente comenta aqui, parece que estamos jogando pedra em vocês, e isso não está acontecendo, 

de forma alguma. Eu tenho irmãs diretoras, professoras, que já foram professoras e que são 

aposentadas, e todo mundo que viu isso o que eu disse, não foi porque são minhas irmãs, até porque 



elas não estão mais nos dias de trabalho, mas foi por uma enxurrada de gente, e ele insiste em dizer 

que os professores são incompetentes, que não ensinam, que não querem trabalhar, enfim, tudo o 

que eu disse aqui. Então eu lamento muito, e lamento hoje que a vereadora Marisol não está aqui, 

porque a minha pergunta para a vereadora Marisol iria ser: “A senhora viu isso? A senhora é 

conivente? Participou? Está sabendo? Tomou uma atitude em relação a isso?” Então eu deixo a 

pergunta aqui a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço, e em meu nome peço desculpas, 

para certos tipos de pessoas que se dizem políticos para usar um palanque desse, e que acham que 

não há justiça alguma. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Antes de passar ao Pequeno Expediente, essa presidência 

também queria só reafirmar tudo o que o Vereador Mino falou. Sou namorado de uma professora, 

minha sogra é professora. Recebi os áudios, achei um absurdo, isso não representa a política, não 

representa nem a nova e nem a velha política, representa pessoas despreparadas, que não sabem o 

que falam, que não estão no dia-a-dia de cada professor, que não estão na casa de cada professor 

para saber o que acontece, para saber como está a família desse professores. Então a nossa luta é 

para combater este tipo de pessoas, e apresentar o conhecimento a elas. Bata na casa de um 

professor, conheça o trabalho desses professores antes de mandar áudio nos grupos e falar mal dos 

professores públicos municipais. Fica aqui também o meu repúdio à esses áudios enviados à 

categoria dos professores. Obrigado a todos.” 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 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de julho de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 17 de julho de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

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

no dia 17 de julho de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em 

discussão e votação a Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de agosto de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em discussão e votação a Ata da 4ª 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 07 de agosto de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada 

no dia 07 de agosto de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em 

discussão e votação a Ata da 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2020. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto 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. 8º) 

REQUERIMENTO Nº. 00120/2020.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Professora 

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

18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Decreto Executivo nº 

180/2020. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 228.000,00, para os fins 

que especifica. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei Complementar nº. 0017/2020.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria Zona de Urbanização 

Específica, para fins de implantação de chácaras de recreio. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0074/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 3º, “caput” da Lei 

Municipal nº. 5.904 de 20 de maio de 2020 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) PARECER nº. 100/2020.- ASSUNTO: Razões de 

Veto ao Autógrafo de nº 58/2020, ao Projeto de Lei nº 47/2020. 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 às Razões de Veto emanadas pelo Sr. Prefeito 

Municipal, ao Autógrafo de nº 58/2020, ao Projeto de Lei nº 47/2020, que "Denomina as vias 

públicas de nºs 01 a 04 do Loteamento Cercado Grande e Stringuetti, na antiga fazenda Santa 

Cândida.", 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela ordem o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima: "O Vereador Mino deixou aqui uma pergunta, e a vereador Marisol entrou em contato 

comigo agora e esclarecendo ao Sr. que ela faz um voto de repúdio sobre tal situação. É 

inadimissível esse situação e que reitera as palavras do presidente, que é despreparo da pessoa". 

13º) PARECER nº. 101/2020.- ASSUNTO: Razões de Veto ao Autógrafo de nº 59/2020, ao 

Projeto de Lei nº 49/2020. 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 às Razões de Veto emanadas pelo Sr. Prefeito Municipal, ao Autógrafo de nº 59/2020, ao 

Projeto de Lei nº 49/2020, que " Denomina Estrada Municipal Pública com saída na Estrada Antonio 

Gonçalves Fontes, na altura do IPI 040, que dá acesso às propriedades das famílias Carmona, Gonçalves 

Vieira, Durante, Pereira e Ghezzi de “Izidoro Carmona Neto”, 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

14º) PARECER nº. 102/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 016/2020. 

RELATOR: 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 016/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre 

o Projeto Social para a alienação de lotes pertencentes ao Município para fins exclusivamente 

residenciais nas condições que especifica 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

15º) PARECER nº. 103/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 069/2020. 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 069/2020, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira – 

SAAE a demolir o reservatório de água localizado ao lado do Condomínio São Judas Tadeu.", 

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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) PARECER nº. 104/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

071/2020. 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 

071/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a cessão de imóvel em comodato à 

Associação Templo de Umbanda Oxaguian de Itapira.", 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

17º) PARECER nº. 105/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 072/2020. RELATOR: 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 nº 

072/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder subvenção econômica, sob forma de pagamento de aluguel, à empresa PLASTCYCLE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA-ME 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) PARECER nº. 

106/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 073/2020. 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 073/2020, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

208.000,00.", 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", 12 de agosto 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 18 de agosto de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00126/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Boscaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

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

00127/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Zacariotto. Autoria. Carlos Alberto 

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

18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00128/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Florinda Abrahão Frucchi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00129/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Oswaldo 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00130/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Beatriz Cima. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Ademir Crespo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00132/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Jorge, mais conhecido como Bozó. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

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

00133/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Pereira de Moraes, mais conhecido 

como Brejeira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00134/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Lazari Cavallaro. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 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. 28º) Requerimento nº. 00115/2020.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e 

Secretária Municipal de Promoção Social, solicitando informações quanto ao funcionamento do 

Centro Dia do Idoso "Dr. Murillo Arruda". Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00116/2020.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, oficiar à Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes e ao DER, 

solicitando a construção de faixas elevadas para pedestres na SP-352 (Km 163), nas proximidades 

do Condomínio Julieta. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00117/2020.- Voto de Congratulação com a Guarda 

Civil Municipal, pela brilhante atuação na operação que resultou na apreensão de mais de 1,5 

tonelada de drogas no município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00118/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Mercedes 

Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

32º) Requerimento nº. 00119/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Alice Duzo, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento nº. 

00121/2020.- Voto de Congratulação com os integrantes das lojas maçônicas "Deus Justiça e 

Caridade" e "Luz do III Milênio" pelo Dia do Maçom celebrado em 20 de agosto. Autoria. Mino 

Nicolai. 34º) Indicação nº. 00117/2020.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa 

cidade de José Porfírio Filho. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação nº. 00118/2020.- Sugere denominar rua ou logradouro 

público de nossa cidade de José Laurindo Ribeiro. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos 



Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00119/2020.- Sugere melhorias e prolongamento 

de galeria no córrego da Vila Izaura, que margeia atrás de casas e empresas da Av. Comendador 

Virgolino de Oliveira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

37º) Indicação nº. 00120/2020.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de 

Alberto Viola - ex combatente da Revolução Constitucionalista de 1932. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38) Indicação nº. 00121/2020.- Sugere 

ao Sr. Prefeito a duplicação e construção de Parque Linear na Av. Nelson Orcini, acesso ao bairro 

de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

39º) Indicação nº. 00122/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de iluminação 

pública no Condomínio Recanto Julieta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 00123/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, que 

desenvolva campanha de incentivos fiscais junto as empresas itapirenses, objetivando a criação de 

novos postos de trabalho no município, tendo em vista as dificuldades resultantes da Pandemia do 

Coronavírus. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00124/2020.- Sugere a canalização e pavimentação da valeta existente no 

entroncamento das ruas Aristides Marella, Jarbas Galli e Emilia Nogueira de Freitas, no Conjunto 

Habitacional Antônio Assad Alcici. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação nº. 00125/2020.- Sugere a canalização e pavimentação da 

valeta existente no cruzamento das ruas Onofre Batista e Luís Guerra, no Jardim Salgados. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

18 de agosto 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: 43º) Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício nº. 00310/2020. Informa de a Prefeitura Municipal 

de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de junho, informa ainda que as 

contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado 

referente ao mês de maio foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao 

mês de maio para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

44º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira. Prestação de contas referente ao 1º 

trimestre do ano de 2020. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. Ofício CCA nº 1992/2020. Processo eTC-0017764.989.18-2. Encaminha ao Poder 

Legislativo, cópia de decisões proferidas nos autos em epígrafe. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

46º) Prefeitura Municipal de Itpaira. Ofício SG-DAO nº 190/2020. Resposta ao requerimento nº 

92/2020, de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos, que "Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal e Setor de Engenharia, solicitando informações quanto à necessidade de novas obras na 

rotatória localizada entre as avenidas Brasil e Governador Mário Covas, bem como informar o custo 

total desta obra." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício nº 

206/2020. Resposta ao ofício 212/2020, que "Solicita cópia da Nota Fiscal de prestação de serviço 

Caminhão "Muck" para plantio de mudas de palmeiras imperiais no Parque Linear "Dra. Kátia Stevanatto", 

no bairro Santa Bárbara." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 

de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Associação dos Coletores de Resíduos 

Sólidos de Itapira. Ofício nº 07/2020, Resposta ao requerimento nº 108/2020, de autoria da 

vereador Professora Marisol, que "Requer oficiar a direção da Ascorsi, para que promova ações 



visando o serviço de coleta seletiva de lixo reciclável nas Chácaras Maniezzo, em Barão Ataliba 

Nogueira." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Prefeitura Municipal de Itpaira. Ofício nº 

208/2020. Resposta ao Requerimento nº 105/2020, de autoria da vereadora Beth Manoel, que 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando 

informações quanto à política de incentivos às empresas do município. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

50º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício nº. 00339/2020. Informa de a 

Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de julho, 

informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo 

Capitalizado referente ao mês de junho foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor 

correspondente ao mês de maio para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 

5 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 as Razões de Veto ao Autógrafo nº 58/2020, ao Projeto de Lei nº 

47/2020, Denomina as vias públicas de nºs 01 a 04 do Loteamento Cercado Grande e Stringuetti, na 

antiga fazenda Santa Cândida. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão as 

Razões de Veto ao Autógrafo nº 59/2020, ao Projeto de Lei nº 49/202, Denomina Estrada 

Municipal Pública com saída da Estrada Antonio Gonçalves Fontes, na altura do IPI 040, que dá 

acesso às propriedades das famílias Carmona, Gonçalves Vieira, Durante, Pereira e Ghezzi de 

“Izidoro Carmona Netto”. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0016/2020.- Dispõe sobre o Projeto Social para a alienação de 

lotes pertencentes ao Município para fins exclusivamente residenciais nas condições que especifica 

e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Pela Ordem, o vereador Fábio Galvão dos 

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

DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0069/2020.- Autoriza o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Itapira – SAAE a demolir o reservatório de água localizado ao lado 

do Condomínio São Judas Tadeu. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0071/2020.- Autoriza a cessão 

de imóvel em comodato à Associação Templo de Umbanda Oxaguian de Itapira. Autoria: Prefeito 

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

em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0072/2020.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de 

pagamento de aluguel, à empresa PLASTCYCLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS 

PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA-ME e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. 

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

votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 



2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0073/2020.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 208.000,00. 

Autoria: Prefeito Municipal. Pela Ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima, requer e a Casa 

Aprova por unanimidade vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00117/2020.- Voto de Congratulação com a Guarda Civil Municipal, pela brilhante atuação na 

operação que resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de drogas no município. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori, solicita vistas da matéria. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de agosto 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. 

 

 
 

 


