
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 de novembro de 2020. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º Secretário: 

ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a vereadora 

PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Passou-se mais 

uma semana após as eleições, e mais uma vez gostaria de agradecer tantas ligações, congratulações 

das pessoas que colaboraram, que votaram, cada um o seu vereador, com sua equipe. E mais uma 

vez gostaria de agradecer a todos da coligação do Prefeito Eleito Toninho Bellini, que foram várias 

pessoas, vários partidos que participaram e sem exceção desde aqueles que foram contratados que 

seja para carregar uma bandeira, outros para tomar conta do som, enfim quero agradecer já em 

nome do Prefeito e Vereadores dessa Casa reeleitos, a toda população por terem ido votar, e que foi 

com certeza mais uma prova de democracia que o nosso município deu e se Deus quiser 

caminharemos para uma futuro bem próspero. E também queria trazer aqui uma informação a 

população, que por sair uma nota no jornal sobre a equipe de transição, que foi citada no jornal, e 

causou um tumulto enorme, muitos telefonemas, se tudo isso já era o secretariado, como é que 

podia isso? Porque lá tinha o nome da Vivian que é filha do Toninho e isso é nepotismo, então acho 

que aqui é uma grande oportunidade que tenho hoje para poder trazer um pouco de tranquilidade a 

todos aqueles que leram e viram aquela situação da equipe de transição. É uma equipe de pessoas 

que colaboraram em todo o processo eleitoral desde o começo. São advogados, pois, lá tem o Dr. 

Barduco, Dra. Maíra, tem o nome do Dr. Valentim, do André Siqueira que é Vereador e já acharam 

que ele seria um secretário. Causou um arrepio na população, pois, acharam que já tinham vinte, 

trinta pessoas para os cargos. E a única verdade e situação dessa lista, é que é uma equipe de 

transição, é uma equipe que acompanhou o Toninho Bellini em todos os seus momentos que 

antecederam a eleição, então são advogados, médicos, dentistas, são pessoas que trabalham em 

vários setores da sociedade de Itapira, e que se uniram para poder ajudar na campanha. Então que 

fique bem esclarecido aqui, que pode até ocorrer a situação de um ou outro daquela lista vir a 

participar do Governo Toninho Bellini, mas aquela lista que foi colocada no jornal, que a população 

fique ciente que não é a equipe de Governo, e sim a de transição. O Toninho Bellini ainda esta 

montando a equipe de Governo, e ainda estarão conversando, levando e trazendo situações de como 

esta a atual administração que vai passar aí pela transição. Espero que tudo ocorra bem, e todos 

possam vir a colaborar. Então, a minha fala hoje é no sentido de tranquilizar a população, aqueles 

que acharam que já estava tudo resolvido, e que realmente não é essa a verdade, e sim uma lista de 

colaboradores a transição. E mais uma vez agradecer a toda população itapirense por comparecerem 

as urnas, ter votado, escolhido os seus candidatos a Prefeito e Vereador. Boa noite a todos. Muito 

obrigado Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Eu também vou fazer minha palavra, meu discurso bem no 

tom do Vereador Mino Nicolai, que é no sentido de agradecer. Agradecer novamente aos eleitores 

que confiaram a mim o voto no ultimo dia 15 de novembro, mas o agradecimento especial é para a 

população itapirense de modo geral, que durante essa semana que passou os nossos telefones tanto 

meu, do meu pai e da minha família não pararam de tocar. Ganhamos sim um presente de grego 

pela minha vitória, mas eu acho que o mundo da voltas. A vida continua, estou eleito vereador, o 

agradecimento que eu esperava não veio, só que a minha maior vitória e o meu agradecimento veio 

nas urnas. Então ano que vem estarei aqui de novo, estarei aqui nessa Câmara para defender, 

combater o bom combate, e fazer o que sempre fiz. Continuo o mesmo Luan Rostirolla de quatro 

anos atrás, que entrou, que cumprimentou todos os vereadores, que parabenizou todos os 



vereadores, que tem oportunidade de conversar com situação ou oposição e graças a Deus vivemos 

em uma democracia e em 1985 acabou a ditadura. E hoje tenho essa oportunidade de bater na porta 

de cada um dos vereadores, companheiros seja lado A ou lado B e tenho muito orgulho disso. 

Sempre fui fiel ao meu grupo político, pois, se estou aqui nessa Mesa Diretora foi com o voto dos 

seis vereadores da base situacionista. Só que o Luan Rostirolla não pode mudar o jeito de ser, eu 

não posso deixar de atender e falar com o lado A ou com o B, eu preciso continuar sendo essa 

mesma pessoa. Eu tenho certeza que a população viu que este Luan não mudou, que este Luan 

continua o mesmo Luan Rostirolla. Então itapirenses, agradeço de coração todas as palavras de 

apoio, de carinho e o trabalho continua. Podemos estar um pouco desanimados, com um sentimento 

de ingratidão, mas quero dizer muito bem pra vocês: – Obrigado Itapira de coração. Obrigado 

porque vocês confiaram neste trabalho de quatro anos e me colocaram novamente aqui. Como já 

disse o mundo da voltas. Com certeza algum dia todos saberão tudo o que aconteceu, minha 

consciência esta tranquila como esteve nesses quatro anos de mandato, posso colocar minha cabeça 

no travesseiro, dormir e falar que fiz minha parte. Nunca abandonei um grupo, sempre fiz minha 

parte corretamente nessa Casa. Vocês são provas. Aprovamos todos os projetos do Executivo, com 

exceção de um. É isso. Acho que a política é isso, a gente aprende no dia a dia, aprender a viver a 

politica. Eu com 27 anos sou apaixonado por essa arte, que realmente é uma arte de servir, mas é 

preciso driblar a politica com grandes líderes e não com grandes chefes. Então pessoal, fica o meu 

recado e o trabalho vai continuar. Continuo sendo o Luan Rostirolla para todos os vereadores. E 

para todos os eleitos de 2021, continuo sendo o Luan Rostirolla. Eu acho que o mais importante 

nessa vida é continuar e respeitar a nossa história. Respeitem a nossa história, eu não comecei na 

politica ontem, é minha terceira disputa de eleição, minha família já vem com o meu avô sendo 

quatro vezes vereador, com meu pai 35 anos de servidor público. Essa arte da politica esta sim no 

nosso sangue e o trabalho vai continuar em 2021. Muito obrigado Itapira, obrigado de coração. E 

Pai, mais uma vez, força! Força que o mundo da voltas e tudo isso vai passar. Muito obrigado 

Itapira.” 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 40ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 17 de novembro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de novembro 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. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de Outubro de 2020. 

Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) REQUERIMENTO Nº. 

00192/2020.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para 

que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. 4º) Projeto de Lei nº. 00109/2020.- 

Em que o Sr. Comissão de Finanças e Orçamento submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Fixa os subsídios dos agentes públicos do Município de Itapira para o 

quadriênio 1º/01/2021 a 31/12/2024. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00110/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 183.848,58 no Fundo Municipal do Idoso. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00111/2020.- Em que o Sr. Toninho Marangoni 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina vias públicas do 

Loteamento Rineu Martins, no bairro Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00112/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 



submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 274, de 11 de outubro 

de 1956, modificada pela Lei 972, de 03 de setembro de 1972, que instituiu o Brasão de Armas do 

Município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 

de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

00113/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores ao Lar São Vicente de Paulo. A seguir o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 2 minutos. 

(SUSPENSO). Reaberto os trabalhos após verificação de "quorum" o Sr. Presidente despacha da 

matéria às comissões. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de 

Lei nº. 00114/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores a Casa de Repouso Allan Kardec. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

10º) PARECER nº. 151/2020.- ASSUNTO: Razões de Veto nº 04/2020 ao Autógrafo de nº 

106/2020, referente ao Projeto de Lei nº 91/2020. 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 às Razões de Veto nº 04/2020 emanadas pelo Sr. 

Prefeito Municipal, ao Autógrafo de nº 106/2020, referente ao Projeto de Lei nº 91/2020, que 

"Autoriza o Poder Executivo a instituir a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização de 

ruas, praças e jardins do Município, e dá outras providências.", de autoria do vereador Tiago 

Fontolan Batista, acordaram por exarar parecer desfavorável, pelas razões a seguir expostas: As 

razões de veto do Sr. Prefeito Municipal fundamentam-se, em apertada síntese, em entendimento de 

existência de vício de iniciativa do Autógrafo nº 106/2020, referente ao Projeto de Lei nº 91/2020, 

argumentando que aquele cria despesa para o Poder Executivo, sendo tal prerrogativa competência 

exclusiva do Sr. Prefeito Municipal que detém a atribuição de legislar sobre matéria orçamentária. 

Em sentido inverso o Supremo Tribunal Federal detém jurisprudência de que não invade a 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para os cofres 

municipais, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos do Município nem do regime jurídico 

dos servidores (art. 61, §1º, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal. Assim, entendeu a Suprema 

Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911, com repercussão geral, ou seja, válido 

para todos os casos análogos, que “não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 

despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Poder Executivo. As hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61, da Constituição do Brasil 

– matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 

servidores e órgãos do Poder Executivo. Precentes.”. Alia-se ao argumento de que o Autógrafo nº 

106/2020, referente ao Projeto de Lei nº 106/2020 é plenamente válido no tocante ao impacto 

orçamentário visto que a Lei Orçamentária Anual, exercício 2021, ainda está em trâmite, portanto, 

possível de serem contemplados recursos específicos para tal fim. Em última contra argumentação, 

não impede a aprovação do Autógrafo nº 106/2020 a doação de árvores e flores para a população 

pelo Poder Executivo por já existir programa no mesmo sentido, de acordo com informações da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vindo o Projeto de Lei nº 91/2020 ampliar tal iniciativa e, 

ainda, criar campanha de conscientização dos munícipes para arborização do Município. Neste 

sentido, quanto ao mérito, pois, opinam pela reprovação do veto nº 04/2020. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de novembro de 2020. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Tiago Fontolan Batista requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria 

seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 152/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 108/2020. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. As Comissões de Justiça e Redação, 

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



Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 108/2020, de autoria da Bancada da situação, que "Denomina o 

Cemitério e Crematório para animais domésticos de pequeno e médio porte com criação autorizada 

pela Lei Municipal nº 5970, de 14 de outubro de 2020, de “CEMITÉRIO E CREMATÓRIO 

MUNICIPAL DA AMIZADE”", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

mérito, pois, pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de 

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

por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 18 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00234/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Pretti. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 

de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00235/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Augusto dos Santos. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 

de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00236/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lucas José Ribeiro Avancini. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00237/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro José Miranda Soares. 

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

"Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00238/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da 

Graça Brancaleone Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Yolanda Cavenaghi Coutinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00240/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Vieira Américo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de 

novembro 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. 19º) Requerimento nº. 00189/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Leonor Campanini Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 05 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00190/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Fracarolli Rizola, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00191/2020.- Voto de 

Congratulação com a médica dermatologista Dra. Maria de Lourdes Santos Rosa de Mituzaki, pelo 

recebimento do Prêmio de Excelência em Saúde 2020. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de 

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

00193/2020.- Voto de Congratulação com o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

Sr. Sérgio Yochinore Cachiba, pela brilhante classificação do novo aterro sanitário e estação 

elevatória pelo Governo do Estado. Autoria. Professora Marisol. Justificativa de voto vereador 

Tiago Fontolan Batista: “Vereadora Marisol. É importantíssimo o voto de congratulação de vossa 



excelência, desse grande feito que é o nosso Aterro Sanitário. Eu gostaria apenas de fazer uma 

situação honrosa ao Secretário José Alair de Oliveira, que encabeçou o inicio desse aterro e ao 

técnico da secretaria Anderson Martelli que também merece o nosso reconhecimento, e ao Samúdio 

que foi o técnico que acompanhou todo o processo de implantação do segundo Aterro Sanitário, e 

também estendo ao atual secretário Sérgio Cachiba. E também além do Presidente Paganini, e o 

trabalho incansável do Deputado Barros Munhoz para a conquista do segundo Aterro Sanitário para 

Itapira. Parabéns a Vossa Excelência.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Boa 

noite a todos. Eu também gostaria de parabenizar, pois, o José Alair é a pessoa que juntamente com 

a sua equipe começou e não mediram esforços, e juntamente também ao Prefeito e ao nosso 

Deputado. Isso é importante, o trabalho do Meio Ambiente, a preocupação com a sustentabilidade, 

com o nosso planeta em si. E espero que venha dar continuidade por mais vinte anos, são 

pouquíssimos municípios dos 645 municípios que tem essa preocupação. E aqui na nossa cidade de 

Itapira, graças a Deus estamos no nosso segundo Aterro Sanitário. Em nome do Sérgio, parabenizo 

toda esquipe que não mediram esforços para que a nossa cidade mais uma vez saísse na frente de 

muitos municípios. Obrigada Sérgio, obrigada a toda equipe.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00194/2020.- Voto de Congratulação com o jovem 

itapirense João Victor Gasparini, eleito o vereador mais jovem da história de Mogi Mirim. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação nº. 

00241/2020.- Sugere poda de árvores na rua João Galizoni, no bairro dos Prados. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Indicação nº. 

00242/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de muro e calçada na EMEF "Gilmery 

Vasconsellos Pereira Ulbricht", no bairro Assad Alcici. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Indicação nº. 00243/2020.- Sugere substituição de lâmpadas 

queimadas na Ladeira São João. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 00244/2020.- Sugere melhorias na estrada rural de 

acesso aos Sítios Engenho Velho e Família Martucci, na região do Graví. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de 

novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00245/2020.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de muro de contenção às margens do córrego 

existente entre os bairros Antônio Assad Alcici e Nosso Teto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício nº. 

487/2020. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas no mês de outubro, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo 

Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de setembro foram recolhidos, o 

mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de setembro para a constituição do Fundo 

de Oscilação de Risco, informa também que consta pendência de pagamento da Contribuição 

Patronal da competência setembro/2020 do Fundo Capitalização perante esta FMAP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos 

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

sessão por 5 minutos. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão 

o Voto Total ao Autógrafo nº 106/2020, ao Projeto de Lei nº 91/2020, que Autoriza o Poder 

Executivo a instituir a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização de ruas, praças e jardins 

do Município, e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto. Rejeitado 

por todos os senhores vereadores. DESPACHO: REJEITADO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", 24 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00108/2020.- Denomina o Cemitério e Crematório para 

animais domésticos de pequeno e médio porte com criação autorizada pela Lei Municipal nº 5970, 

de 14 de outubro de 2020, de “Cemitério e Crematório Municipal da Amizade”. Autoria: Bancada 

da Situação. Momento em que o vereador Mini Nicolai, solicita vistas da matéria. DESPACHO: 

VISTAS AO VEREADOR MINO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de novembro 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. 

 

 

 


