
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de setembro 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, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador 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. Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Tendo em vista o falecimento de vários cidadãos aqui de nossa 

cidade, pessoas que ajudaram e participaram da vida dessa cidade, e são eles o João Batista Bozzi, 

Ex-Secretário da Prefeitura Municipal e depois Diretor, falecido recentemente na sexta-feira, o 

Professor Clibas Ribeiro de Paiva, a dona Maria Aparecida Cescon Fecce, Ex-primeira dama do 

Município, falecida no domingo à noite e também a senhora Mercedes Fraccaroli Moino. Em 

virtude do falecimento dessas pessoas, assim como de outras, eu solicito que o Pequeno Expediente 

seja suspenso em homenagem póstuma.” A seguir, o Sr. Presidente acatando a solicitação do 

vereador, suspende o Pequeno Expediente em Homenagem Póstuma aos falecidos e de imediato 

deixa a palavra aberta aos vereadores para homenagens. Faz uso da palavra o Sr. vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Não é muito fácil a gente falar de pessoas 

que faleceram e que participaram da nossa vida, pessoas com as quais temos um carinho muito 

grande, assim como o João Batista Bozzi que trabalhou anos na Prefeitura como Secretário da 

Fazenda, o qual era um excelente profissional e amigo, e que nessa última sexta-feira veio a falecer, 

sendo que vinha se tratando de uma doença há algum tempo e nos deixou nessa última sexta-feira. 

Era um funcionário exemplar da Prefeitura, uma pessoa assim fácil de se tratar, de uma lhaneza, 

uma pessoa que eu considerava muito, tanto como profissional, quanto como pessoa. Deixo aqui um 

abraço a seus familiares, a sua esposa Quinha, aos seus filhos o Alan, o Alexandre, e o Emanuel (in 

memoriam), e a todos os seus familiares, irmãos, cunhados, sobrinhos, a todos, porque, para quem 

conheceu o João sabe da bondade, da grandeza da sua pessoa. Então, deixo aqui minhas 

condolências à família e os meus sentimentos. Também gostaria de falar um pouquinho sobre a 

dona Maria Aparecida Cescon Fecce, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que também atuou na 

Academia de Letras, foi integrante da Casa da Amizade, do Rotary Clube de Itapira, foi Primeira-

dama, também, do Município, na década de 60, quando ela era viúva do Industrial, Ex-vereador e 

Ex-prefeito, o senhor Sezefredo Fecce. A dona Cida também faleceu, subitamente, no domingo à 

noite, sendo que estava bem de saúde. Deixo aqui, também, minhas condolências a todos seus 

familiares, à família Cescon, que é uma família muito antiga de nossa cidade, formada por 

imigrantes italianos, que ajudou, também, a fazer Itapira . Deixo aqui minhas condolências para os 

seus filhos, para o Dante, para Regina, tem mais umas uma outra filha, que agora não me recordo o 

nome. Mas a dona Cida é uma pessoa que viveu, praticou o bem, sempre envolvida com as causas 

sociais, sempre ajudando o próximo, então deixo aqui um grande abraço a todos os seus familiares, 

e, com certeza, é uma lacuna que jamais será preenchida na vida dessa cidade. Eu também gostaria 

de falar da dona Mercedes Fraccaroli Moino, sendo que é uma pessoa que eu digo que seria minha 

segunda mãe, pela sua bondade, pelo seu carinho, a gente sempre teve muita afinidade, as famílias 

que já eram amigas desde outros tempos, lá dos Forões, porque a dona Mercedes é Fraccaroli, lá dos 

Forões, e casada depois com Nino Moino, o Virgílio Moino, que são os pais da Ana Maria, do 

Virgílio da Luciana, e do Paulinho. Era uma pessoa muito querida, sempre pronta para servir ao 

próximo, uma pessoa que dedicou sua a sua vida para ajudar o seu semelhante, então, eu tenho um 

carinho muito grande por aquela família da dona Mercedes, que hoje já não está entre nós. Era uma 

pessoa que falava para mim: “Carlinhos eu sou sua segunda mãe”, e eu dizia que eu sabia disso, eu 

gostava demais dela, tinha um carinho muito grande, porque são pessoas que passam pela vida da 



gente e deixam um pouco em nossas vidas, então eu fico até emocionado em falar, porque era uma 

amizade muito próxima, muito antiga que tenho com essas famílias, desde lá do começo do século, 

quando os imigrantes foram morar nos Forões, então essas famílias que moravam lá já entrelaçaram 

em amizade, algumas até em casamentos, e eu deixo aqui o meu carinho, o meu respeito. É uma 

pessoa que muitos anos residiu ali, próximo à Igreja São Benedito, na Rua Cônego guerra Leal, que 

era um ponto de pessoas que vieram da roça, que paravam ali, ou para almoçar, ou para jantar, ou 

para um repouso, ou até mesmo as pessoas que vinham na Festa de Maio, então, dona Mercedes era 

sempre muito acolhedora, um espírito evoluído, uma pessoa que viveu e que praticou bem. Deixo 

aqui um abraço aos seus familiares, sinto-me privilegiado de ter amizade dela, enquanto teve a sua 

vida aqui na Terra. Eu também gostaria de falar um pouquinho do José Pavinato, o Zé que também 

era uma pessoa com quem eu tinha muita amizade. Na época da Faculdade, o ônibus parava lá na 

Ponto Chic, que era o ponto que a gente sempre chegava, ou se perdia o ônibus corria lá para pegar 

o ônibus, e o Zé estava sempre pronto para ajudar, até mesmo para socorrer a gente, para correr de 

carro atrás do ônibus, para gente não perder a aula. Sou muito amigo dessa família, também da 

Rosângela Franceschini, a sua esposa, tem as suas filhas que são a Thaís, a Dani que também é 

funcionária pública, e toda a família Pavinato e a família Franceschini, formada por pessoas que a 

gente tem uma amizade muito boa e consideração. Há poucos dias eu estive com o Zé, lá no 

Mercadinho Santa Luzia, no qual ele era o proprietário, agora é da sua esposa, e é mais uma pessoa 

que também vai deixar aqui boas lembranças. Ele também participava da Igreja Matriz da Penha, 

participou da Irmandade Santíssimo Sacramento, então, era uma pessoa que estava envolvida, 

também, na vida da cidade. É triste, e eu digo para vocês que são várias pessoas que nos deixaram 

nessa semana, nesse começo e fim da semana passada, e que vão deixar muitas saudades. São 

pessoas que viveram, passaram pela nossa vida e fizeram coisas boas, então, é importante falar das 

pessoas, que ajudaram a construir uma cidade melhor, seja com ações, com palavras, com gestos, 

mas que deixaram a sua marca enquanto viveram na Terra. Deixo aqui as minhas condolências a 

todas as famílias, a todos aqueles falecidos que se encontram na pauta desta Sessão. Acredito, 

também, que tem outro nome ali, que eu fiz um Voto de Pesar para a dona Julieta Rizzi Gattei, da 

tradicional família lá do bairro do Tanquinho, também formada por descendentes de italianos, dona 

Julieta e o seu esposo Virgolino Gattei, que doaram o terreno onde está construída a Igreja, que hoje 

é a Igreja de Santa Cruz, no bairro do Tanquinho. A Julieta faleceu recentemente, veio de uma 

família numerosa, é uma família muito amiga também, que aos domingos sempre que eu tinha 

oportunidade eu ia lá tomar o café da tarde com eles, e ela me considerava muito também, e ela era 

como se fosse minha avó, então, quando eu demorava um pouquinho para ir lá, algumas das filhas 

ligavam, ou a Titi, ou a Sumarli, o Linão, a Silmara, e diziam: “Carlinhos vêm aqui, a mãe está com 

saudades de você, está esperando você com o café”. Então e Julieta é uma pessoa muito inteligente, 

uma pessoa vivida, uma pessoa que contava sempre as histórias da cidade, porque com 95 anos, 

sempre viveu no bairro do Tanquinho, são muitas histórias para contar do povo que se deslocava do 

bairro do Tanquinho até a Escola Júlio Mesquita a pé, para vir estudar até a quarta série. Ela dizia 

quem eram as pessoas da época, quem morava nos arredores da cidade, quem morava na zona rural, 

ela era uma história de vida, que sempre trabalhou e que ajudou, também, com a doação do terreno 

onde tem a Igreja Santa Cruz do Tanquinho, que é lá na propriedade dela, que ela doou e é onde 

está sendo construída a Igreja. Deixo aqui a todos familiares da dona Julieta Rizzi Gattei, também, 

os meus sentimentos, e era uma pessoa que e eu tive a alegria de sua amizade. Todas essas são as 

pessoas com quem tivemos a amizade, o privilégio de conviver, essas que hoje nomeei aqui, e do 

professor Clibas. Ele não foi meu professor, mas a gente tem conhecimento que era um dos 

melhores professores dessa cidade, enquanto que a sua esposa, a Maria Conceição Miné Ribeiro 

Paiva, que também foi diretora do Ieso, enquanto eu estudei lá, e que também participava muito da 

Comunidade São Benedito, era ela quem organizava toda a parte da Liturgia. Lembro-me dos seus 

filhos, da Glaura Leoni, da Tamar, e tem um filho que é da Marinha, agora não vem o nome dele, 

sendo ele o mais velho, o Tomas. O seu Clibas era estudioso, gostava muito de tocar piano, órgão, 

gostava de cantar, então era uma pessoa muito intelectualizada, uma pessoa que viveu, estudou 

muito e soube passar isso para os seus alunos, porque todos aqueles que foram alunos do professor 



Clibas têm boas lembranças, Tiago, então a gente fica feliz. Quando eu disse que passou pela Terra, 

foi porque deixou coisas boas, semeou e colheu coisas boas, não foi uma pessoa que passou em vão, 

mas que passou e deixou um pouco de si e que levou um pouco de nós, e era um professor muito 

inteligente, presava muito pelos alunos, para aquilo que ele fazia, era um mestre verdadeiro Mestre. 

Para mim ele não deu aula, mas dois de meus irmãos tiveram o privilégio de ter aula com professor 

Clibas Ribeiro de Paiva, e a Diretora era a dona Conceição Miné de Paiva, a qual era muito 

competente, uma mulher muito bonita, me lembro bem dela, a qual muito bem administrou a escola 

Elvira Santos de Oliveira. Então, deixo aqui um abraço a todos familiares, aos amigos, e que Deus 

os tenha na glória, aqueles a quem já recebeu e que deixaram o que foi de bom aqui na Terra, e que 

foram um exemplo para nós. Muito obrigado a todos.” Faz uso da palavra o Sr. vereador TIAGO 

FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. É difícil subir nesta Tribuna para falar de pessoas 

ilustres da nossa cidade, depois do Carlinhos né? O Carlinhos é uma Enciclopédia e um Historiador, 

mas o interessante de ouvir o Carlinhos, é que ele não conhece a história, ele viveu a história, então 

é bem diferente. Carlinhos, a gente vê os falecidos da Pauta dessa semana, e a suspensão do 

Pequeno Expediente, por conta do João Bozzi, e o João eu tive a felicidade de poder chamá-lo de 

tio. O João é tio da minha esposa, irmão da minha sogra, e tem a tia Fátima, sua irmã gêmea, e o 

João viveu bem a vida dele, se dedicou, conhecia como ninguém as Leis de Responsabilidade 

Fiscal, era uma Enciclopédia quando o assunto era cumprir bem o seu dever. Mas diante de todos os 

nomes, Carlinhos, eu tive a grata satisfação de ter um semestre de aula de Português com o seu 

Clibas, enquanto a dona Conceição era diretora do Ieso, e o seu Clibas era realmente um mestre, 

que ensinou para gente Português, Francês nas horas vagas das aulas de Português, mas ensinava 

muito sobre a vida, e o que a gente pode falar de todas essas pessoas citadas pelo Carlinhos, que 

constam da pauta de hoje, é que a gente conhece o legado delas, pelos frutos que deram dessas 

árvores. Quando a gente olha para os seus descendentes, nomes citados aqui pelo vereador 

Carlinhos, e eu ousaria citar alguns nomes, a Luciana Moino, o próprio Alexandre Bozzi e outras 

pessoas citadas pelo Vereador Carlinhos. Assim vemos como importante foi a passagem de todos 

eles pela Terra, e que hoje se encontram no plano espiritual, cumpriram a sua missão, e guardaram a 

sua Fé. Então, a todos os nossos pesares, os nossos sentimentos ao Alexandre, ao Alan, a tia 

Quinha, que Deus possa dar força para vocês, hoje o João está feliz, ao lado do Emanuel, olhando 

pela gente e cuidando de todos nós. Obrigado Senhor Presidente.” Faz uso da palavra o Sr. vereador 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Essa Presidência também quer deixar 

uma mensagem para toda a família do João Bozzi. Tive o prazer ele conviver com o filho dele, o 

Xandão, o Alexandre. Nós fizemos parte de um grupo de amigos e crescemos juntos, e, 

infelizmente, foi uma notícia triste. O João Bozzi, há muito tempo era referência na área da 

Fazenda, de qualquer Município, tanto de Itapira quanto de Limeira, foi uma pessoa que dedicou 

sua vida ao serviço público, e um serviço público bem prestado, então, João Bozzi, onde quer que 

você esteja nos iluminando, nos abençoando, continue sempre olhando por nós, olhando por sua 

família, a dona Quinha, para o Alexandre, para o Alan, e junto aí hoje, com o Mané, com o nosso 

grande Mané, que não está mais conosco. Que Deus continue abençoando sua família, e que você 

continue olhando sempre para a sua terra, a qual você dedicou tanto esforço, tanto suor e tanto 

trabalho. Obrigado por tudo João, obrigado por todos os ensinamentos, fique com Deus e continue 

nos protegendo e abençoando. Muito obrigado a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador para 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente passa 

a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 29ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 1º de setembro de 2020. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 30ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 de setembro de 2020. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 31ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 15 de setembro de 2020. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de setembro 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) REQUERIMENTO Nº. 00148/2020.- 

Requer licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Mino Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro 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. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para 

que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. 5º) OFÍCIO SG-DAO Nº 226/2020.- 

Solicita retirada do Projeto de Lei nº 80/2020, que dispõe sobre a denominação de uma via do 

Condomínio de Chácaras Bom Repouso. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 6º) PROJETO DE LEI Nº 80/2020.- Dispõe sobre a denominação de uma via do 

Condomínio de Chácaras Bom Repouso. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: RETIRALO 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 7º) RELATÓRIO Nº. 008/2020.- Ata da apresentação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício financeiro de 2021 em Audiência Pública realizada no dia 14 de 

setembro de 2020, às 16:00 horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara 

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

Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 0018/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso de terreno 

pertencente ao município, localizado no Bairro de Barão Ataliba Nogueira, para fins 

exclusivamente empresariais nas condições que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0080/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a denominação de 

uma via do Condomínio de Chácaras BOM REPOUSO. DESPACHO: RETIRADO PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0081/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Próprio Municipal de Glauco 

Antônio Lauri. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 

0082/2020.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Institui o Mês Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de 

Queimadas Urbanas e dá outras providências DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

12º) Projeto de Lei nº. 0083/2020.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina as vias públicas de nºs 01 a 06 do Loteamento 

Residencial Antônio Tellini DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Projeto de 

Lei nº. 0084/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina Central de Monitoramento Avançado de GCM André Alex Leme. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 0085/2020.- 

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

Altera a ementa, o caput do artigo 1º e o art. 7º da Lei Municipal nº. 4.450, de 04 de junho de 2009. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 0086/2020.- 

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

Altera o I, do artigo 5º da Lei Municipal nº. 4.260, de 30 de abril de 2008. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Emenda Modificativa de nº. 008/2020.- Altera 



dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela 

ordem a vereador Professora Marisol, requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos 

trabalhos por 10 minutos. A seguir o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 minutos. 

(SUSPENSA). Reiniciada a sessão após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos votos de pesar, requerimentos e indicações, ficando os 

pareceres para serem lidos após esta ordem. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2020.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lazara de Lima Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

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

nº. 00166/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Julieta Rizzi Gattei. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 

de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00167/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Alves de Padua. Autoria. 

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

Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana 

Maria de Jesus Fidelis. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Carlos Pavinato. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: RETIRADO POR 

FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00170/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Mercedes Fraccaroli Moino. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 

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

00171/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Cescon Fecce (Cida Fecce). 

Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00172/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos do 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Soeli 

Aparecida Rampim Bronzatto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Alexandre Mendes Souza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00175/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do Professor Clibas Ribeiro Paiva.. 

Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro 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. 00141/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Cima Marquezini, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 

de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00142/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Donatti Sartori, pelo transcurso de seu 94º 



aniversário de nascimento celebrado dia 15 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00143/2020.- 

Voto de Congratulação com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00144/2020.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Sandro Aparecido Marchi, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade itapirense. Autoria. Tiago Fontolan 

Batista e Maurício Cassimiro de Lima. Justificativa de Voto Vereador Maurício Cassimiro de 

Lima: “Boa noite a todos. Gostaria de justificar em relação ao Sandro. Aqueles que não conhecem 

o Sandro, ele é um cara que trabalhou em torno de uns 30 anos no bairro, e ele é um uma liderança 

dentro do bairro dos Limas, uma pessoa que trabalha ativamente dentro da Igreja dos Limas, uma 

pessoa do mais fino caráter possível, que ajuda o próximo, e que sempre está à disposição de 

qualquer um. Essa congratulação, devido a merecida aposentadoria dele, vale também pela pessoa 

que ele é, e por tudo o que ele representa. Boa noite a todos.” Justificativa de vto vereador Tiago 

Fontolan Batista: “Boa noite a todos. A todos nós que conhecemos o Sandro, o Vereador Maurício 

também tem proximidade com o Sandro, acredito que o Carlinhos também tem proximidade com 

toda a família lá, sabemos o quanto o Sandro estava contando os dias para que esses meses 

chegassem né? E o mais interessante de tudo isso, é que o Sandro contava os dias para que ele 

tivesse mais tempo para ajudar as pessoas. Como o Mauricio disse, o Sandro é uma liderança no 

bairro dos Limas, e agora também na comunidade Santa Josefina Bakhita. Quem passa pelos Limas 

e vê a capela, a gente nem pode mais chamar a Capela do Senhor Bom Jesus, porque agora é uma 

Igreja, tudo que eles conseguiram fazer e conquistaram junto à comunidade, os Marquezinis, e 

todos lá do bairro dos Limas, e todos que frequentam com a Comunidade dos Prados, então, a gente 

fica feliz do Sandro poder ter atingido essa tão merecida e sonhada aposentadoria, e mais feliz 

ainda, porque ela chega no momento em que ele tem ainda muita vida, e ainda muita saúde pela 

frente, para poder aproveitar com saúde essa aposentadoria, aproveitar a “netaiada”, agora está 

vindo mais um neto por aí, então, para que Deus dê a ele muita saúde, e que ele possa usufruir dessa 

merecedora aposentadoria, ao lado dos seus familiares e de todos os seus amigos. Obrigado 

Presidente.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00145/2020.- Voto de Congratulação com o Departamento de Defesa Civil e Brigada de 

Emergência de Itapira, pelo brilhante desempenho no combate aos focos de incêndio no município. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) 

Requerimento nº. 00146/2020.- Voto de Congratulação com os dirigentes e membros das Igrejas 

Presbiterianas do Brasil no município, pelas comemorações dos 161 anos de fundação em nosso 

país, celebrado no dia 12 de agosto. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00147/2020.- Voto de 

Congratulação com os servidores públicos municipais pela comemoração do Dia do Funcionário 

Público Municipal, celebrado dia 20 de setembro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00149/2020.- 

Voto de Congratulação com os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itapira, pelo Dia do 

Guarda Civil, comemorado no último dia 3 de setembro. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00175/2020.- 

Sugere construção de estação de captação de água e tratamento de esgoto em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) 



Indicação nº. 00176/2020.- Sugere esforços para aquisição de trator esteira para fazer aceiro contra 

incêndio nas áreas rurais do município. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação nº. 00177/2020.- Sugere redução do canteiro central 

na Av. Juritis, defronte o Supermercado Juritis. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº. 00178/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação 

de Academia ao Ar Livre no bairro de Eleutério, mais precisamente na Praça da Felicidade, no 

Conjunto Habitacional "Eugênia Carmem Moisés". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 00179/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal, a reforma da praça na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Indicação nº. 00180/2020.- Sugere 

implantação de ponto de ônibus coberto na estrada "Paulo Canivezzi", bairro do Tanquinho, 

próximo a Igreja de Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação nº. 00181/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente, campanha para o incentivo de plantio de árvores no perímetro 

urbano, fazendo doação de mudas. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 43º) Indicação nº. 00182/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, que promova a 

substituição de lâmpadas queimadas na Praça João Moro, na Vila Izaura. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Indicação nº. 00183/2020.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, implantação de passagem elevada para pedestres no cruzamento entre as Ruas Pedro 

Mandato, José Arthur Miranda e Santo Malandrim. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Indicação nº. 00184/2020.- Sugere recapeamento asfáltico 

no trecho existente da rotatória localizada entre a Avenida dos Italianos e Rua Silvio Galizoni. 

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

Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) Indicação 

nº. 00185/2020.- Sugere instalação de playground dotado de acessibilidade no Parque Linear "Dra. 

Kátia Stevanatto Sampaio". Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 47º) Indicação nº. 00186/2020.- Sugere instalação de playground dotado de 

acessibilidade no Parque Juca Mulato. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 00187/2020.- Sugere revitalização da Praça Acil Peres 

(Zé Coqueiro) localizada na rua Farmacêutico Antônio Serra, na Penha do Rio do Peixe. Autoria. 

Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 

de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 00188/2020.- 

Sugere construção de rotatória na Rua Com. João Cintra, cruzamento com as ruas Sete de Setembro 

e Saldanha Marinho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) 

PARECER nº. 117/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 062/2020 e Emendas Modificativas nºs 

001/2020 e 006/2020. 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 Projeto de Lei nº 062/2020 que “Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2021 e dá outras providências.” e às Emendas Modificativas nºs 



001/2020 e 002/2020, de autoria do vereador Luan dos Santos Rostirolla; nºs 003/2020 a 005/2020, 

de autoria da vereadora Professora Marisol e nº 006/2020, de autoria do vereador Toninho 

Marangoni, após minudentes e acurados estudos sobre o teor das proposituras acordaram por exarar 

parecer favorável a unanimidade, eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, legal e 

jurídica que lhe inquinem as tramitações. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de setembro 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 10 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) PARECER nº. 118/2020.- ASSUNTO: Emenda 

Aditiva nº 001/2020 ao Projeto de Lei nº 062/2020. RELATOR: Antonio Maragoni 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 à Emenda Aditiva nº 001/2020, de autoria da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer 

ao Projeto de Lei nº 062/2020 que “Acrescenta inciso VI, ao artigo 2º, do Projeto de Lei nº 62/2020, 

que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município 

para o exercício de 2021 e dá outras providências" nos seguintes termos "inciso VI - Preservação do 

Meio Ambiente”, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por 

exarar parecer favorável a unanimidade, eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, 

legal e jurídica que lhe inquinem as tramitações. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 de setembro 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 16 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 52º) PARECER nº. 119/2020.- ASSUNTO: Emenda 

Modificativa nº 007/2020. RELATOR: Marisol de Fàtima 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 à Emenda Modificativa nº 007/2020, de autoria da vereadora Beth Manoel ao Projeto 

de Lei nº 062/2020 que “Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece 

as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 

2021 e dá outras providências.”, realizaram minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, cientificados, através do Ofício nº 229/2020, encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal, 

de que há pedido de verba ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 

200.000,00 para a mesma finalidade, qual seja, construção de um cemitério para animais de 

pequeno porte. Diante da identidade de objeto entre a Emenda Modificativa em estudo e o pedido já 

solicitado ao Governo do Estado, aliado ao argumento de que a referida Emenda anularia o 

orçamento em R$ 155.000,00 de outra área anteriormente planejada, acordaram pela rejeição da 

mesma. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 22 de setembro 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 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 53º) PARECER nº. 120/2020.- ASSUNTO: Emenda Modificativa nº 008/2020. 

RELATOR: Antonio Maragoni 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 à Emenda Modificativa 

nº 008/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori ao Projeto de Lei nº 062/2020 que 

“Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras 

providências.”, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por 



exarar parecer favorável a unanimidade, eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, 

legal e jurídica que lhe inquinem as tramitações. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação . É 

este o parecer.Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 22 de setembro 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 22 de setembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela Ordem o vereador Tiago Fontolan Batista: “Boa noite a 

todos. Gostaria de registrar na noite desse dia 22 de setembro, que hoje é dia do Contador, e os 

nossos amigos e funcionários desta Casa o André, e também o Osmar, que é Técnico, assim como 

Thiago, e o Carlinhos também, que é Contador de História e Contador de Números (risos). Em 

nome dos Contadores da Câmara eu gostaria de desejar a todos os demais, na noite de hoje, os meus 

parabéns. Boa noite. Obrigado a todos.” 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 "quorum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = informando ao Srs. vereadores e 

internautas sobre os convites da Câmara Municipal de Itapira, que através da Comissão de Finanças 

e Orçamento, comunica a todos para Audiência Pública a ser realizada em 24 de Setembro, às 12 

horas, no plenário da Câmara Municipal, para a prestação de contas da Secretaria Municipal de 

Saúde, lembrando que a presença do público ainda está proibida, porém temos os nossos canais no 

YouTube, e o nosso Site Oficial. E a outra Audiência Pública da Secretaria Municipal de Fazenda, 

será dia 25 de Setembro, às 12 horas, para prestação de contas. Também será disponibilizada 

através do Site e do YouTube, por meio dos nossos canais oficiais, toda a Audiência Pública.” A 

seguir o Sr. Presidente para o processo de discussão. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0062/2020.- Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2021 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir 

faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Quero usar essa Tribuna 

hoje, para falar para o pessoal que desde de 2017, eu tenho pedidos para um cemitério para animais 

de pequeno e médio porte, e eu quero pedir para os nobres colegas e para Comissão de Finanças, 

onde o presidente é o Tiago Fontolan, temos também a Marisol e o Maurício, para a Comissão de 

Justiça e Redação, em que o presidente é o Carlinhos e, novamente, Marisol, Toninho Marangoni, e 

para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, em que o Presidente é o Toninho Marangoni, 

Carlinhos e Tiago Fontolan. Tanto a Vereadora Marisol, quanto o Carlinhos tem animal de 

estimação em sua casa, e eu venho em nome de todos os Veterinários, das Clínicas Veterinárias, e 

de todas as ONGs aqui da cidade, pedir para os Nobres Vereadores, que fazem parte das Comissões, 

que votem contra o Parecer e a favor da minha Emenda, que mais uma vez eu falo, que desde 2017, 

o Tiago não estava aqui, mas foi passado por essa Câmara, e é um sonho de todo mundo que tem 

um animal. Peço a vocês, que eu disse o nome, que votem hoje com o coração, e não pensando que 

esse aqui foi um pedido da Vereadora Beth Manoel, porque eu estou em nome da população, e dos 

animais também, e eu peço a gentileza, peço por favor, peço de coração, para que todos esses 

Vereadores, que eu falei o nome, que votem a favor do meu pedido, porque depois que eu fiz esse 

pedido, foi levado pela Vereadora Marisol o pedido para o Deputado Barros Munhoz, e aí estão 

negando o meu pedido, da minha Emenda para o cemitério de animais de pequeno e médio porte. 

Quero falar ainda, Maurício, Marisol, Tiago, Toninho Marangoni, Carlinhos, que é pedido, isso aqui 

é da população e não meu, eu só estou representando. Peço por favor para vocês votarem a meu 

favor isso aqui, porque se fosse tão importante para o Deputado Barros Munhoz, o cemitério para 

animais de pequeno e médio porte, ele já teria atendido a esse pedido há muito tempo, porque não é 

de hoje que eu estou pedindo. Mais uma vez eu falo aqui, desde 2017, pessoal, por favor, esse é um 

pedido da população. Não olhem para mim, eu tenho as minhas diferenças aqui com a Vereadora 

Marisol, com o Carlinhos, com o Maurício, mas vamos passar por cima disso, e eu estou 

representando aqui a população e as ONGs, que tanto esperam esse cemitério de animais, e isso, 

Vereadores e população, o que está acontecendo hoje com o cemitério para os animais, já aconteceu 

lá atrás, com pedido de sala para hemodiálise, e para o aparelho de estourar pedras no rim, 



litotripsia, e aconteceu também com o tomógrafo e com o mamógrafo. Hoje temos um mamógrafo 

lá no Hospital Municipal, de tanta pressão que eu fiz. E hoje eu venho falar também, que o Hospital 

Municipal com o dinheiro da Covid paga aluguel para o tomógrafo, e só para eu concluir, “vou 

pegar no pé” até que a sala de hemodiálise saia. Obrigada. Boa noite a todos.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Na Audiência Pública, o 

assunto é a Lei 62 e as Emendas, né? Então posso falar sobre Orçamento, correto? Na Audiência 

Pública que a Câmara promoveu sobre o Orçamento, acho que ficou claro, tanto para Vereadora 

Marisol que estava presente, quanto para a Vereadora Beth Emanuel, que também estava presente, e 

o público que nos assistia pela Internet, de que 2021 será um ano muito difícil, 2021 tende a ser um 

ano bem complicado em matéria financeira para o Município. O Orçamento já veio para essa Casa 

com menos 38 milhões de reais para 2021, e ficou claro também para todos que assistiram a 

Audiência, de que os benefícios colocados pelo Governo Federal no ano de 2020, para o Covid, não 

acontecerão, ou até então já ficou claro que não acontecerão em 2021. Bom, então diante das 

colocações da Vereadora, acho importante, vejo que o pedido de Vossa Excelência é um pedido 

pertinente, mas acho que mais importante ainda, Vereadora, é a gente conseguir fazer com que o 

pedido da senhora aconteça, de uma maneira que não custe aos cofres públicos, devido a um 

orçamento tão negativo da forma com que ele vem para 2021, então, eu acho louvável a iniciativa 

da Vereadora Marisol em ir até o Deputado Barros Munhoz, e solicitar o pedido de Emenda 

Parlamentar. Como Vossa Excelência mesmo disse, esse é um pedido de Vossa Excelência desde 

2017, acredito então que Vossa Excelência, às vezes por não conhecer os meios ou até as pessoas, 

tem até pedido para pessoas erradas, e não tem acontecido até o momento o pedido. Eu acredito que 

tudo que a gente puder fazer, para que a gente não mexa no orçamento de 2021, deve ser feito. Com 

relação ao pedido do cemitério, e paixões a parte, porque eu acho que é um assunto muito delicado 

essa questão dos animais, porque envolve o amor das pessoas, envolve o sentimento das pessoas, 

envolve muitas vezes tudo que a pessoa tem de mais sagrado, e eu acho que a gente tem que pensar 

exatamente que as coisas devem acontecer, e devem acontecer sem custo nenhum para o Município. 

Então eu fico feliz com os Ofícios de hoje, mostrando que os recursos virão a fundo perdido, que o 

Município não vai pagar nenhum centavo, e fico feliz também que tudo isso tenha acontecido nesse 

momento, tudo tem o seu tempo para acontecer, e eu acho que esse foi o momento certo. Então 

Senhor Presidente, 2021 vai ser um ano bem difícil, a vereadora Beth, diante das conquistas, a gente 

vê que 155.000 não serão engessados, o pedido de Vossa Excelência ainda pode ser aplicado na 

Saúde, ainda pode ser aplicado na Educação, ainda pode ser aplicado em obras, é um pedido que 

pode ser pulverizado e pode ser utilizado para o próximo Prefeito, porque nós estamos em ano de 

Eleição, e nós teremos um Prefeito novo no ano que vem, então ele poderá ser utilizado de uma 

maneira com que o próximo Prefeito entenda que seja a melhor maneira. E, de verdade? Pensando 

na população, pensando nos animais, e pensando nas pessoas que mais sofrerão com a falta de 

recursos do Orçamento 2021, a conquista é importante, e os 200 mil são importantes. Hoje já tem o 

terreno onde vai ser construído, acho que isso é uma obra de todos, da Vossa Excelência que 

lembrou, da Vereadora Marisol que conquistou, e do Prefeito Paganini, que irá construir. Então 

eram essas as minhas colocações, e eu espero que a gente possa pensar sempre em primeiro no 

povo, e que as nossas atitudes reflitam no ano que vem, que será um ano bem difícil, e eu não sei 

quantos de nós, ou quantos de Vossas Excelências estarão aqui ano que vem, mas eu espero que a 

gente possa ter discernimento e sabedoria para saber levar as dificuldades do próximo ano. 

Obrigado Senhor Presidente.” Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente passa ao processo de votação do Projeto e Emendas. Em primeira votação o PROJETO 

DE LEI nº 62/2020. “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária 

do município para o exercício de 2021 e dá outras providências.” Autoria: Prefeito Municipal. 

Aprovado por unanimidade. Em primeira votação a EMENDA ADITIVA Nº 01/20 AO PROJETO 

DE LEI Nº 062/2020. "Acrescenta inciso VI, ao artigo 2º, do Projeto de Lei nº 62/2020, que 

“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2021 e dá outras providências” nos seguintes termos “inciso VI - Preservação do Meio 

Ambiente" Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovada por unanimidade. Em primeira 



votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera 

dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." 

Autoria: Luan dos Santos Rostirolla. Aprovada por unanimidade. Em primeira votação a EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 02/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Luan dos 

Santos Rostirolla. Aprovada por unanimidade. Em primeira votação a EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 03/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Professora 

Marisol. Aprovada por unanimidade. Em primeira votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 

04/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Professora Marisol. 

Aprovada por unanimidade. Em primeira votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/20 AO 

PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que 

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Professora Marisol. Aprovada por 

unanimidade. Em primeira votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/20 AO PROJETO DE 

LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 

2021 e dá outras providências." Autoria: toninho Marangoni. Aprovada por unanimidade. Em 

primeira votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 07/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. 

"Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras 

providências." Autoria: Beth Manoel. Aprovada por unanimidade. Em primeira votação a 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos 

e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Aprovada por unanimidade. A seguir pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori, tendo o projeto e emendas recebidos a aprovação por unanimidade, requer e a Casa 

aprova também por unanimidade que o Projeto e as Emendas passem ao processo de segunda 

votação dispensando assim a segunda discussão. A seguir, acatando o requerimento acolhido pelo 

Douto Plenário, o Sr. Presidente passa ao processo de segunda votação do Projeto de Lei e das 

Emendas. Em segunda votação o PROJETO DE LEI nº 62/2020. “Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras 

providências.” Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação a 

EMENDA ADITIVA Nº 01/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Acrescenta inciso VI, ao 

artigo 2º, do Projeto de Lei nº 62/2020, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências” nos 

seguintes termos “inciso VI - Preservação do Meio Ambiente" Autoria: Comissão de Finanças e 

Orçamento. Aprovada por unanimidade. Em segunda votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Luan dos Santos Rostirolla. 

Aprovada por unanimidade. Em segunda votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/20 AO 

PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que 

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Luan dos Santos Rostirolla. Aprovada por 

unanimidade. Em segunda votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/20 AO PROJETO DE 

LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as 



diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 

2021 e dá outras providências." Autoria: Professora Marisol. Aprovada por unanimidade. Em 

segunda votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. 

"Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras 

providências." Autoria: Professora Marisol. Aprovada por unanimidade. Em segunda votação a 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 05/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos 

e anexos ao Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." 

Autoria: Professora Marisol. Aprovada por unanimidade. Em segunda votação a EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 06/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: toninho 

Marangoni. Aprovada por unanimidade. Em segunda votação a EMENDA MODIFICATIVA Nº 

07/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Beth Manoel. Rejeitada 

menos quarto (04) votos dos vereadores André Luiz Siqueira, Beth Manoel, César Augusto da Silva 

e Fábio Galvão dos Santos. Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Eu 

quero falar para os nobres Vereadores, para os quais eu pedi com a maior gentileza, com o maior 

carinho, pensando nos animais, e vocês não legislam para o povo, e sim para um Deputado 

chamado Barros Munhoz, que quando usa a Tribuna, ele xinga as mulheres de despreparadas, de 

vacas, e esse é o Deputado do qual vocês servem, o qual colocou uma coleira em cada um, e que 

conduz vocês para onde ele quer. Quando você sobe na Tribuna Tiago, para falar da sua tão 

emocionada fala, você quase que me convence, mas não me convence. Por que que você não usou a 

Tribuna para falar do dinheiro que a Prefeitura está empregando para a colocação de uma outra 

fonte. De onde está saindo esse dinheiro, senhor sabe explicar?” Justificativa de voto vereador 

Tiago Fontolan Batista: Boa noite a todos. A Comissão de Finanças e Orçamento e os Vereadores 

da Situação legislam para o povo, e é legislando para o povo e pensando nos animais que a 

Vereadora Marisol foi até o Deputado Barros Munhoz e conquistou uma Emenda Parlamentar, no 

valor de 200 mil reais, sendo que não vai custar nenhum centavo para o povo. Nós estamos falando 

do cemitério, e nessa Casa pouco se atenta para o assunto da matéria, principalmente pela 

Vereadora Beth Manoel, que tem quase todas as suas falas cortadas, infelizmente. Eu lamento 

Vereadora, mas eu acho que Vossa Excelência aqui há quatro anos e deveria conhecer as regras do 

jogo, só não segue. Então Vereadora Marisol, parabéns pela conquista de Vossa Excelência, 

parabéns ao prefeito Paganini e parabéns ao Deputado Barros Munhoz.” Justificativa de voto 

vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite a todos. Primeiramente, Senhor Presidente, 

parabéns a vereadora Marisol pela conquista da Emenda, e gostaria de justificar o meu Voto, se nós 

podemos economizar pro próximo ano, se temos a possibilidade financeira, por que não? Nós já 

temos um CAAMI que foi feito em nossa cidade, por meio de uma Emenda do Deputado, uma 

promessa que foi cumprida, e tenho certeza que olhar dele é voltado para isso. As minhas 

lamentações ficam apenas nos ataques da Vereadora Beth ao Deputado, mais uma vez um problema 

de ordem pessoal sendo trazido a nossa Câmara Municipal, e é retórica essa situação, nós 

deveríamos esquecer os problemas pessoais, que sei que tem, e trabalharmos para o povo, do jeito 

que a vereadora Marisol fez, com a conquista, o que todos nós Vereadores devemos fazer, ir atrás 

de recurso, economizando para a população, como Vereador Tiago muito bem disse aqui. Obrigado 

a todos, boa noite.”Justificativa de voto vereador Professora Marisol: “Boa noite a todos. Hoje 

estou muito feliz, porque foi mais uma conquista e eu só tenho que agradecer o meu Deputado 

Barros Munhoz, que consegue trazer muitas Emendas, muitas verbas, e que realmente não vai sair 

do nosso Município. São verbas especiais, e, principalmente, na nossa defesa dos animais, então, 

fico muito agradecida Deputado, e parabenizo também o nosso Prefeito Paganini que, gentilmente, 

já localizou o terreno, e agora é só aguardar mais uma conquista para nossos animais. Obrigado a 



todos. Boa noite.” Isto feito o Sr. Presidente coloca em segunda votação a EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 08/20 AO PROJETO DE LEI Nº 062/2020. "Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 62/2020 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências." Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 62/2020 E AS EMENDAS 

ADITIVA Nº 01 E MODIFICATIVAS DE Nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 08. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. (Nota: 

Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). O Sr. Presidente 

faz o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos. Antes de encerrar a presente Sessão, essa 

Presidência queria desejar a todos uma boa sorte no próximo domingo, que começa mais um Pleito 

Eleitoral. Boa sorte a todos Vereadores, e que a população escolha os melhores candidatos, e 

aqueles que possam representá-la. Boa sorte a todos Vereadores, uma boa Campanha Eleitoral a 

todos. Boa noite e uma ótima semana a todos.” 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. 

 

 
 


