
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 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. 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 e TIAGO 

FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. 

Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, 

solicitando a vereadora PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a vereadora Sra. BETH 

MANOEL: “Boa noite a todos. Quero usar este Pequeno Expediente para falar à população, que 

estou sugerindo ao Senhor Prefeito promover o cadastramento das famílias que tenham animais de 

estimação, como cães e gatos, com seus referidos nomes e carteirinha de vacinação, e também das 

famílias do animal. Outra questão que venho, infelizmente, falar aqui nesta Tribuna, é que o pronto-

socorro do nosso Hospital Municipal, por obrigatoriedade, por Lei, teria que ter dois médicos 

clínicos e um pediatra, e o que ocorre é que não tem pediatra faz muito tempo, e os dois plantonistas 

que ficam lá, de sábado, domingo e feriado, muitas vezes são tirados do plantão do pronto-socorro 

para atender no setor da Covid. Eles estão tirando também os médicos dos PPAs para atender 

durante a semana no setor da Covid, e não estão pagando esses médicos por esse trabalho, sendo 

que estão ganhando somente o que ganham no pronto-socorro e nos PPAs. Só que em fevereiro de 

2005, foi feita uma Lei pelo então Prefeito da época, Antônio Hélio Nicolai, e institui o plantão de 

pronto-socorro. A Câmara aprovou, e foi promulgada a Lei: “Fica instituído, no âmbito da 

Secretaria Municipal da Saúde, o plantão do pronto-socorro. Parágrafo Único: Plantão de pronto-

socorro é aquele em que o profissional médico presta serviços ininterruptos no pronto-socorro do 

Hospital Municipal de Itapira. Artigo 2: Os profissionais médicos, que realizarem plantão no 

pronto-socorro, serão remunerados com a razão de 24 reais por hora que efetivamente realizarem 

este serviço. Sobre esse valor será acrescentado o percentual de 40% a título de adicional de 

insalubridade. O valor a que se refere o caput deste artigo será corrigido nos mesmos percentuais e 

época do reajuste anual da remuneração do Funcionalismo Municipal. Artigo 3: Ao profissional 

médico que estiver no plantão do pronto-socorro do Hospital Municipal, é assegurado o direito ao 

recebimento do equivalente até 70% do valor pago pelo SUS, a título de serviço profissional, 

relativo a consulta e procedimentos. Os profissionais médicos da rede de postos municipais de 

pronto-atendimento, além da sua carga horária contratual, poderão ser convidados para o serviço e 

farão jus à remuneração à parte do seu contrato. Para cirurgias dentro do horário normal de trabalho, 

o direito à percepção do valor dos honorários pagos é de 70%”. De tudo isso que eu li aqui, nesta 

Lei, nada está sendo cumprido, e eu gostaria de perguntar ao Vereador Maurício, que se faz ausente, 

como ele vivia enfiado dentro do hospital, se ele saberia me dar uma resposta sobre essa Lei aqui, 

porque “montar a cavalo” nos profissionais públicos é muito fácil, principalmente quando o cargo 

que ele ocupa foi arranjado. Isso que está acontecendo com esses profissionais é falta de valor, é 

falta de caráter, tirar de um profissional que estudou a vida toda, que vem de outra cidade para fazer 

o plantão no Hospital Municipal, que tem a cobrança dos usuários, por muitas vezes por ficar um 

plantonista só, e ser demorada a consulta. Além de todas as perdas financeiras, eles também têm a 

perda moral. Obrigada a todos.” Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: 

“Boa noite a todos. Hoje também, Beth, devido às várias cobranças que estamos recebendo, não 

posso deixar de falar do Hospital Municipal. É óbvio que essa cidade faz uma comemoração em ter 

um Hospital Municipal, sendo que completou seus 30 anos essa semana, porém, sem a devida 

atenção ao mesmo. Como Vossa Excelência acabou de dizer, a reclamação de que está sem médicos 

no hospital é incansável, praticamente todo santo dia não tem um médico certo para o hospital. O 

remanejo do médico para a área do Covid, lógico, é salutar, porém deixar desfalcada a outra parte, a 

população ficar lá esperando horas e horas para ser atendida? É isso o que temos ouvido: “Na época 



de eleição, Faustinho, está tudo bom, mas nem na época de eleição está bom, e agora”? Faço essa 

pergunta também. Agora, gostaria de parabenizar os funcionários da Saúde que dão o sangue, 

praticamente, para tocar aquele hospital, só que ao conversarmos com os mesmos, faltam, inúmeras 

vezes, EPIs para eles. Infelizmente tivemos o falecimento de outro enfermeiro, essa semana, meus 

sentimentos a toda a família. Voltando a falar sobre a falta de EPIs, vocês acham justo com 

funcionário que está lá, dando o seu suor, na linha de frente? Faltam sim, no hospital, mais equipes 

médicas, mais investimento e médicos, porque o hospital sem médico não tem como funcionar. 

Quando vamos lá, todo mundo vem e fala que temos um hospital, foi uma obra gigantesca, mas a 

gente tem que manter o que a gente faz. A fila de atendimento é horrível, e como todos estão 

falando, agora foi feito lá um palanque político, agora todo mundo aparece lá, como é do 

conhecimento de todos aqui, eu tenho certeza, que tem certas pessoas que ficam lá falando que tem 

amizade com o Prefeito, e não é nem Vereador hein? Que tem amizade com o Prefeito, amizade 

com o Secretário da Saúde para, entre aspas, passar gente na frente, e isso é crime, mas isso 

acontece, porque o cara vai concorrer a eleição, está do lado da situação e aí parece que tem 

privilégio, são inúmeras as fotos lá dentro, então, nessa época, todo mundo quer usar o hospital com 

o palanque. Então, vamos cuidar mais do nosso hospital, a pessoa muitas vezes está com dor, 

ninguém vai ao hospital sem dor, e faltam suprimentos para os internos. Dá-se uma ajeitadinha em 

certo remédio para amenizar a dor do cidadão, que paga seus impostos, e caminham para uma 

farmácia para fazer a compra do insumo. Se o hospital é público, é certo que a farmácia do hospital 

público tinha que ser também. Bom, então vamos sim comemorar um hospital na cidade, mas 

vamos também olhar para o hospital, para quem administra o hospital, de fato. Onde está o 

administrador, o Prefeito para olhar isso daí? Era isso, muito obrigado Presidente.” Faz uso da 

palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, ouvi atentamente as 

pessoas, os Vereadores que me antecederam, e comemoramos sim 30 anos do Hospital Municipal, 

graças a Deus. Tem falhas Vereadores? Tem, porque perfeito é só o senhor Jesus. Tem falhas, 

somos seres humanos. Mas em vez de criticar, vamos ajudar, vamos buscar, porque o Hospital 

Municipal está ali para salvar vidas, e eu admiro muito, eu tenho duas irmãs que são da área da 

Saúde, eu admiro muito, porque realmente quem gosta, e quem é enfermeira quem é médico, quem 

trabalha na área da Saúde, é uma dedicação, e ali você está pronto para salvar, para fazer o seu 

melhor, e o nosso papel como Vereadores é de ajudar a trazer recursos, sim, eu posso falar, eu sou 

da área da Educação, mas eu trouxe aqui como Vereadora 200 mil reais o ano passado, através do 

Deputado Ricardo Izar, trouxe esse ano 200 mil reais através, também, do Deputado Federal 

Ricardo Izar para o Covid, e o quê que vocês vereadores da Oposição trouxeram? Jogar pedras, 

criticar, é fácil, vamos buscar, dou graças a Deus. Quando eu vim para Itapira, estava fazendo os 

alicerces do Hospital Municipal, vocês já pararam para imaginar o que seria hoje da nossa cidade de 

Itapira, sem Hospital Municipal? Como seria? Quantas cidades gostariam? Aqui ao lado, a nossa 

querida Mogi Mirim, gostaria tanto de fazer um Hospital Municipal e não consegue, porque os 

gastos são altíssimos, precisamos sim do apoio do Deputado, graças a Deus hoje o nosso Hospital 

Municipal está comemorando, essa semana, 30 anos, isso não é um mês não, são 30 anos, e quantas 

pessoas já passaram por lá, quantos médicos e enfermeiros? Como já falei, tem falhas, mas eu tenho 

certeza que é muito melhor ter um Hospital Municipal aqui, em funcionamento, com recursos 

trazidos pelo nosso Deputado Barros Munhoz, do que não ter nada. Já pensou só a Santa Casa? Não 

ia suportar. Hoje nós somos 75 mil habitantes na nossa querida cidade de Itapira, imagine só, 

estamos enfrentando uma pandemia, quantos respiradores têm aqui? Tem cidades que não tem, e 

aqui, graças a Deus, está tudo dentro da normalidade. Infelizmente há vítimas, não é só aqui em 

Itapira não, quantas cidades no Brasil, no mundo teve vítimas da Covid? E agora vem crucificar, 

acha que a culpa é do Prefeito. Não, a culpa não é do Prefeito, a culpa não é do Deputado, a culpa 

não é dos médicos, a culpa não é das enfermeiras, infelizmente estamos atravessando uma 

pandemia, e só Deus para nos dar força e nos ajudar. Eu também gostaria de falar da Praça da 

Aninha, que está ficando linda, maravilhosa, com academia ao ar livre, com os brinquedos sendo 

trocados, com o recapeamento, com as lâmpadas de LED, está ficando linda, não só essa parte da 

cidade. Passei lá perto do Assad Alcici, que coisa mais linda que está ficando, eu vejo o pessoal 



trabalhando, “a todo vapor”, eu admiro sim todos os funcionários públicos, que vestem a camisa, 

que trabalham e que dão o melhor de si, e eu aqui faço um agradecimento, voltando na área da 

Saúde, a todos que já passaram, que já deram o seu melhor no Hospital Municipal, e eu parabenizo 

a todos desde o mais simples, até o mais alto escalão. Deus abençoe muito essa equipe, abençoe o 

nosso querido Hospital Municipal, muito mesmo, e ao invés de a gente fazer críticas, jogar pedras, 

vamos ajudar o nosso Município, buscando a recursos, vá procurar em quem você votou para 

Deputado Estadual, Federal, conversa com ele, busca o recurso e isso também faz parte do papel do 

Vereador, não é só criticar não, vai buscar recursos, porque nós temos que olhar para a população. 

Obrigado a todos. Boa noite.” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 

Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o 

Senhor Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 29ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 1º de setembro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

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

32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2020. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0019/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a redação do Artigo 3º da Lei Complementar nº 5.766, de 18 de Abril 

de 2019. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 

de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0087/2020.- 

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

Autoriza cessão em comodato de imóvel à Associação Boas Novas Eternas do Circuito das Águas. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0088/2020.- 

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

Denomina vias públicas do Loteamento Jardim das Araucárias. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0089/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do parágrafo 4º 

do artigo 6º e os incisos V, VI e IX do artigo 7º da Lei Municipal nº 5.826, de 02 de outubro de 

2019. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0090/2020.- 

Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Denomina o Playground na Praça da Justiça entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo de 

Terezinha Leonor de Lima Moraes - Dona Nina. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 121/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar 

nº 018/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. As Comissões de Justiça e Redação, 

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

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

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 018/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", 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", 23 de setembro de 2020. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 122/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 082/2020. 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 ao Projeto de Lei nº 082/2020, de autoria do vereador Luan dos Santos 

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

Queimadas Urbanas 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", 23 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 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) 

PARECER nº. 123/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 083/2020. 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 083/2020, de autoria do 

vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina as vias públicas de nºs 01 a 06 do Loteamento 

Residencial Antônio Tellini", 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", 23 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 29 
de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 124/2020.- 
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 084/2020. 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 084/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

"Denomina Central de Monitoramento Avançado de GCM André Alex Leme.", 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", 23 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 29 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 14º) PARECER nº. 126/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

086/2020. RELATOR: Antonio Marnagoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

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

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

Projeto de Lei nº 086/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o I, do artigo 5º da Lei 

Municipal nº. 4.260, de 30 de abril de 2008.", 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", 23 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 23 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos 

Pavinato. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00170/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mercedes 

Fraccaroli Moino. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Cescon Fecce (Cida Fecce). Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 18º) 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: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 

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

Pesar nº. 00176/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedicto Baptista de Lima. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00177/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Bozzi, ex 

secretário municipal de Fazenda. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Adam Ricardo Alamino. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00179/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Rosalina Búbula de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00180/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Maria de Oliveira Pacheco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00181/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera Lúcia Vieira Delalana. Autoria. Toninho 

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

29 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. 25º) Requerimento nº. 

00150/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Piani Cintra, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00151/2020.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Topan, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00152/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 08 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00153/2020.- Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando informações quanto à instalação 

da Academia ao Ar Livre "Família Molinari", no bairro do Rio Manso. Autoria. Toninho 

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

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

00154/2020.- Voto de Congratulação com os dirigentes e funcionários da IMBIL - Indústria e 

Manutenção de Bombas, na pessoa de seu presidente Vladslav Siqueira, pelos 38 anos de atividade 

em nosso município. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00155/2020.- Voto de Congratulação com a direção 

da Rádio Clube de Itapira, extensivo aos seus colaboradores radialistas e técnicos pelo Dia do 

Radialista comemorado no dia 21 de setembro e pelo Dia do Rádio comemorado no dia 25 de 

setembro. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

31º) Requerimento nº. 00156/2020.- Voto de Congratulação com a direção, corpo clínico, 

enfermeiros, auxiliares e demais funcionários do Hospital Municipal de Itapira, pelos 30 anos de 

funcionamento ininterrupto em nosso município. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 

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

00157/2020.- Requer ao Sr. Presidente da Câmara, a criação de uma comissão permanente para 

discutir e analisar a questão do Transporte Público no município. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00158/2020.- 

Voto de Congratulação com o Sr. José de Lima, mais conhecido como Zé Pequeno, pelo transcurso 

de seu 93º aniversário de nascimento celebrado dia 29 de setembro Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de 

setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00159/2020.- 

Voto de Congratulação com a diretoria, funcionários e colaboradores voluntários do Grupo AMOR-

EXIGENTE, na pessoa do diretor Paulo Sérgio Geraldi, pela celebração de 15 anos de atividades 

em nossa cidade, orientando e ajudando os dependentes químicos e seus familiares. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação nº. 

00189/2020.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Santa Terezinha, 

defronte o numeral 468. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00190/2020.- Sugere a reforma das laterais e do leito 

carroçável da ponte de madeira na divisa de Itapira e Espírito Santo do Pinhal, após o bairro do Rio 

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

"Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00191/2020.- Sugere construção de rotatória próxima a Praça "Luís Orrú", no Istor 

Luppi, na confluência da Av. José Alfano com as ruas Aroldo Cristóvão Zago e João Samora. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação 

nº. 00192/2020.- Sugere reforma e melhorias na Praça José Soares Soares, no bairro Penha do Rio 

do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) 

Indicação nº. 00193/2020.- Sugere instalação de redutor de velocidade ou passagem elevada para 

pedestres próximo ao cruzamento entre a Av. Mário Covas com a rua Valdomiro Zanqueta, no José 

Tonolli. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00194/2020.- Sugere revitalização da Praça Mogi Mirim, no bairro Santa Cruz. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00195/2020.- Sugere revitalização e instalação de playground na Praça Pedro Lopes, no bairro do 

Cubatão. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação 

nº. 00197/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de parque infantil e iluminação pública na 

praça localizada entre as ruas Carlos Eduardo Ornellas, Maria Zandallargine, Ernesto Stringueti e 

João Batista Rocha no Bairro Della Rocha I. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro de 



2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Indicação nº. 00198/2020.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, que promova o cadastramento das famílias que tenham animais de estimação (cães e gatos) 

com seus referidos nomes e carteirinhas de vacinação. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de setembro 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: 44º) Fundo Municipal de Aposentadoria e 

Pensões. Ofício nº. 00414/2020. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas no mês de agosto, informa ainda que as contribuições do servidor 

e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de julho foram 

recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de julho para a constituição 

do Fundo de Oscilação de Risco, informa também que consta pendência de pagamento da 

Contribuição Patronal da competência julho/2020 do Fundo Capitalização perante esta FMAP. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente 

passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0082/2020.- Institui o Mês Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de 

Queimadas Urbanas e dá outras providências Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 

Lei nº 82/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 

Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O Senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 82/2020. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 29 de setembro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0083/2020.- Denomina as vias públicas de nºs 01 a 06 do Loteamento Residencial Antônio Tellini 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 83/2020. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo 

de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O 

Senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 83/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 29 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0084/2020.- Denomina Central de Monitoramento 

Avançado de GCM André Alex Leme. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

84/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O Senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 84/2020. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 29 de setembro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0086/2020.- 

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

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

em punica votação o Projeto de Lei nº 86/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

em 29 de setembro 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. 

 

 
 


