
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 2ª Sessão Extraordinária, realizada aos 23 de dezembro de 2019. 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, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO 

FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. O Sr. 

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

inicio imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício SG DAO nº 461/2019. 

Convoca a Câmara Extraordinariamente. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do 2º Ato do Presidente nº07/2019. 

Edital de convocação de Sessão Extraordinária. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais 

Ato do Presidente passamos aos Requerimentos de Licença: 3º) REQUERIMENTO Nº. 

00489/2019.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao 

Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura dos Projetos de Lei: 4º) Projeto de Lei nº. 0094/2019.- 

Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 350.000,00. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus 

pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0095/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 1.950.000,00. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Alberto Sartori, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões ainda na sessão de hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e 

que o Projeto seja encaminhado posteriormente à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o Sr. Presidente, tendo em vista que houve acordo 

entre as bancadas para a inclusão na pauta da presente sessão do Projeto de Lei nº 96/2019, que 

Concede abono único de R$ 200,00 aos aposentados e pensionistas do FMAP, a ser pago no mês de 

dezembro de 2019, procede a leitura do mesmo. 6º) Projeto de Lei nº. 0096/2019.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Concede 

abono único de R$ 200,00 aos aposentados e pensionistas do FMAP, a ser pago no mês de 

dezembro de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões ainda na sessão de 

hoje, para que as mesmas exarem seus pareceres e que o Projeto seja encaminhado posteriormente à 

Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o 

Sr. Presidente suspende a sessão por 10 minutos para que as comissões se reunam para apreciarem 

os projeto a elas encaminhados. ...(SUSPENSA)... Reiniciada a sessão após verificação de 

"quorum" o Sr. Presidente solicita ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos Pareceres: 

7º) PARECER nº. 180/2017.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 94/2019. 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 94/2019, de autoria do 



Chefe do Poder Executivo "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 350.000,00", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de dezembro de 2019. A seguir, o Sr. Presidente, 

despacha a matéria para a Ordem do dia de Hoje, uma vez já houve requerimento para isto. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 181/2017.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 95/2019. RELATOR: Professora Marisol. 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 95/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ l.950..000,00", após minudentes e acurados estudos 

sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

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

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 23 de dezembro de 2019. A seguir, o Sr. Presidente, despacha a matéria para a Ordem do 

dia de Hoje, uma vez já houve requerimento para isto. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 182/2017.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 96/2019. 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 96/2019, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo "Concede abono único de R$ 200,00 aos aposentados e pensionistas 

do FMAP, a ser pago no mês de dezembro de 2019", após minudentes e acurados estudos sobre o 

teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de 

dezembro de 2019. A seguir, o Sr. Presidente, despacha a matéria para a Ordem do dia de Hoje, 

uma vez já houve requerimento para isto. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do 

Dia.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 Projeto de Lei nº 

0094/2019.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 350.000,00. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 94/2019. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador MINO NICOLAI: “Gostaria de dizer que independente da politica, nós da oposição 

conversamos, e como se trata do dinheiro, a nossa obrigação como vereadores é fiscalizar. 

Chegamos á um consenso, que no dia que essa máquina carregadeira que tem muita importância 

para o município chegar, que nós sejamos avisados, para que possamos também acompanhar e 

darmos um parecer á população e ter certeza que esse dinheiro será destinado para essa máquina. 

Esse é o pedido que deixamos para vocês.” Justificativa de voto vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Gostaria de agradecer em nome da liderança, os vereadores que votaram favorável ao 

projeto e emenda conquistada pelo deputado Barros Munhoz. E como o Mino ressaltou, o nosso 

município necessita dessa máquina para melhorias das estradas. E como vereador, me comprometo 

á informá-los e convida-los para ver quando a mesma chegar. É muito importante vim recursos para 

a cidade, mesmo que seja no fim do ano. Temos que fazer sempre o melhor. Agradeço a todos pela 

votação.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0095/2019.- Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 1.950.000,00. Autoria: José Natalino Paganini. faz uso da palavra o vereador MINO 



NICOLAI: “Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todos os funcionários da 

Câmara Municipal, Presidente, Vereadores e amigos que estiveram no hospital nesse dias em que 

estive enfermo, pela colaboração e manifestações para á minha melhora. Graças a Deus já passou, 

agora estou bem para poder continuar a luta. Agradeço a todos de coração. Em relação ao projeto, 

nós da oposição já conversamos, e como se trata de um empréstimo e ficam todas as dúvidas, 

sabemos que é mais um dinheiro que esta vindo para Itapira, e a destinação desse dinheiro é para 

pagamento de parcelamentos do Fundo de Pensão de Itapira. Mais uma vez eu digo, que como a 

nossa função é fiscalizar, nós resolvemos pelo bem votarmos juntos, para que não fique a impressão 

que nós seríamos contra esse dinheiro, pois, sabemos da necessidade e de tudo o que o país esta 

passando, as coisas estão pedalando em âmbito nacional, muita coisa não esta saindo do papel e 

principalmente no âmbito estadual e federal, onde vemos essa força política dos “dinossauros da 

política”. Colocam-se á frente de tudo os interesses partidários sem exceção de nenhum partido, 

mas que não deixam o pais ir para frente. O país esta precisando, o povo esta empurrando, esta todo 

mundo querendo colaborar e sabemos que não esta indo. Já se foi o primeiro ano do novo 

Presidente, e sabemos que as coisas não estão como deveriam estar, é só corrupção, pegam a família 

do Presidente, amigos dos fulanos e beltranos, e a coisa não vai. Como se trata de um dinheiro que 

virá, e com certeza será para uma melhor gestão e funcionamento do nosso Fundo de Pensão, 

também deixamos um pedido para que possamos posteriormente á vinda desse empréstimo, 

acompanhar as parcelas das contas, e que isso venha documentado para que possamos dar uma 

transparência para esse dinheiro. O nosso país esta precisando disso, para que as coisas possam 

caminhar. Comentei uma vez com o Mauricio e Marisol. Quando votamos todo aquele serviço do 

SAAE, não quero críticas nenhuma em relação á lagoa de tratamento, mas vemos também que as 

coisas lá estão indo, mas á passos pequenos. Essa máquina já deveria estar aí, aqueles caminhões 

fora de estrada, que são caminhões necessários, mas como passo lá todos os dias por causa do 

abatedouro municipal tenho acompanhado tudo. Vemos que as coisas estão acontecendo, mas não é 

contento, pois, se eu não me engano já fazem mais de um ano que esse dinheiro veio. Ontem 

colocaram uma caixa d'água enorme lá, deu um trabalho, acompanhei tudo, mas existe uma 

satisfação á ser dada, e não é o simples fato de votar contra, e sim fiscalizar. Hoje podemos ser uma 

oposição em minoria, e a partir do ano que vem que será um ano eleitoral, pode ser que as coisas 

mudem nesta Casa e vocês terão o mesmo direito de pedir para fiscalizar. Todos nós juntos temos 

essa obrigação, e quando se trata de quase dois milhões de reais, temos que ter esse compromisso 

com a população, para quando vier, tivermos em mãos de forma documentada o destino desse 

dinheiro. Agradeço a todos mais uma vez. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, muita paz, saúde para o 

próximo ano, e que tenhamos um ano eleitoral com muito respeito dentro desta Casa. Nesses três 

anos, de vários que estou aqui, foram os anos menos turbulentos, de mais respeito ao próximo. 

Então, que nós levemos isso para o ano que vem, porque com certeza os ânimos estarão mais 

aquecidos. Um abraço a todos e muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 95/2019. 

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Gostaria de parabenizar o deputado federal Carlos Sampaio, pela autoria desse projeto. Esses 

recursos que são enviados ao município, o próprio projeto fala que tem que ser utilizado para a 

previdência, então não pode ser de outra forma. A própria Lei trás as normativas do projeto. É um 

recurso que se o Leilão do Pré-sal tivesses tido um resultado maior, Itapira teria sido comtemplada 

com três milhões oitocentos e quarenta e nove mil reais. Mas foi de grande valia esse valor, porque 

dinheiro é sempre bem vindo, o Fundo de Pensão necessita desse dinheiro, pois, cada dia aumenta 

mais o número de aposentados no município, e se faz necessário esse repasse. Nós iremos fiscalizar 

e pedir a diretoria do Fundo de Pensão, que apresentem quando receber os recursos á prestação de 

contas para a Câmara. É isso que tenho á dizer, que não é um empréstimo, e sim um recurso vindo 

de um Leilão do Pré-sal. Agradeço mais uma vez o deputado Carlos Sampaio por esse recurso em 

nome da população Itapirense. Muito obrigado aos companheiros que votaram á favor do projeto, 

que é uma forma de sanar algumas irregularidades, pois, o Fundo de Pensão sempre precisa de 

recursos. Emendas como essa para á compra da máquina, é essencial para o trabalho dos servidores 



públicos. Obrigado.” Justificativa de voto vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em 

relação ao Pré-sal, é muito bem vindo esse dinheiro que é longe de ser um empréstimo né Mino?! É 

um dinheiro que vem carimbado, específico dentro daquilo que se pode utilizar. O Fundo de Pensão 

passa por situações que já enfrentamos aqui, muito difíceis. Os servidores de uma forma geral tem 

uma proteção em relação ao Fundo de Pensão, e com essa reforma da previdência é uma situação 

que é favorável ao Fundo de Pensão, mas extremamente desfavorável ao servidor. O servidor ficou 

a pé com a reforma do Presidente Bolsonaro. Ainda não sei se foi bom ou ruim, mas sei que o 

trabalho tem que continuar sendo feito. E em relação aos empréstimos, e apesar da votação 

contrária da oposição, a nossa fiscalização acontece, e vocês mesmos podem ver que as coisas estão 

acontecendo, seja na melhoria dos asfaltos, das escolas que por sinal todas as escolas de Itapira 

estão sendo reformadas, na construção das UBSs que estão sendo reformadas também, mas o 

importante é que a população esteja bem assistida. Ano que vem é ano eleitoral, é um ano difícil, e 

acho que o respeito vai ter que partir de ambas as partes, esta Casa terá que ter um equilíbrio para as 

coisas correrem bem. E peço que haja respeito, para que as coisas não fiquem pesadas no próximo 

ano, porque vai ser munição para ambos os lados se não tivermos um equilíbrio. Acredito que nós 

teremos mais um ano legislativo ponderado. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

DISCUSSÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0096/2019.- Concede abono único de R$ 200,00 aos aposentados e pensionistas do FMAP, a ser 

pago no mês de dezembro de 2019. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

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

96/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de dezembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 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, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os 

trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
 

 


