ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de março 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, e dá inicio imediato ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Pela ordem do Vereador Carlos ALberto Sartori requer e a Casa
aprova menos o voto da vereador Beth Manoel, a suspenção do Pequeno Expediente em
homenagem póstuma ao ex-servidor público Adolfo Santa Luccia Junior. A seguir o Sr. Presidente
abre a palavra às sras., vereadoras e srs., vereadores que quizerem prestar homenagens ao saudoso
"FIFO" como era conhecido por todos. Faz uso da palavra o Vereador TIAGO FONTOLAN
BATISTA: “Sr. Presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a sua presença,
imprensa escrita. Acho que nesta Casa e em todo o município, todo mundo tem uma história para
lembrar do Fifo. Convivi muito com o Fifo, e a família sempre teve um comércio bem em frente ao
comércio da minha família. Nós convivemos muito com os seus familiares, lembro das festas ali na
Praça Mogi-Mirim da Escola de Samba Santa Cruz onde ele e sua família sempre se dedicaram,
mas os nossos caminhos se encontraram a partir de 2011, quando fui trabalhar com o deputado
Barros Munhoz no gabinete da presidência na Assembleia Legislativa e o Fifo tinha a função de
coordenar as campanhas e trazer as informações para as campanhas municipais. A admiração que já
era das famílias, passou a ser uma admiração por parte do seu conhecimento. No dia de ontem, é
como se tivesse ido embora um pedaço da gente, porque foi uma pessoa que nós gostávamos muito.
Gostaria de deixar um abraço a Fernanda, Gabriel, Manuela e deixar registrado nesta Casa para que
os seus netos possam saber que eles tiveram um avô grande, lutador, mas principalmente com toda
aquela casca, um avô amoroso. Obrigado Sr. Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador
MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite Sr. Presidente e público presente. Boa noite
Ester, tudo bem?! Primeiramente para falar do nosso querido Fifo, gostaria de dizer que sou uma
pessoa que não o conheço há tanto tempo. Conheci o Fifo na minha primeira candidatura a
vereador. Uma pessoa realmente diferenciada, tocava toda a campanha eleitoral, sendo uma pessoa
muito compenetrada em seu nível de trabalho. Um servidor público de ordem exemplar, uma pessoa
que trabalhava aos sábados, domingos, de madrugada, debaixo de chuva... Sei que muitas vezes
com temperamento intempestivo, o que isso de repente nem sempre pode se classificar como ruim.
Pessoas que às vezes são mornas, muitas vezes não chegam a lugar nenhum. A experiência que tive
com o Fifo foi de um secretário determinado, uma pessoa que punha metas e resolvia os problemas
independente do que houvesse á frente. Orçamentos, discussões, desordens, politica, o objetivo dele
era cumprir aquilo que lhe era determinado. Uma pessoa de humildade única, e além de tudo um
grande esportista em nosso município. Gostava de tomar a sua cerveja, fumar seu cigarro, mas
gostava principalmente de trabalhar em prol ao cidadão itapirense. Subi nessa bancada Sr,
Presidente, para deixar realmente registrado para os filhos, netos que existiram muitas pessoas aqui
em Itapira como eu, que o admirava. Eu sou um admirador do Fifo. Poucas pessoas foram tão
trabalhadoras, tão sinceras, tão comprometidas como ele foi. Espero que todos nós tenhamos um
pouco de Fifo dentro de nós, da nossa linha de trabalho e principalmente estando junto com a
população e os servidores. – Fifo, onde você esteja meu querido, um abraço e vai deixar saudades, e
a sua marca com toda a certeza esta cravada em nossa cidade.” A seguir faz uso da palavra a

vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite Sr. Presidente, nobres colegas, funcionários da
Casa, imprensa escrita, internautas, público presente. Como não falar do Fifo né?! Bem antes de ser
vereadora, ficou marcado uma cena de quantas e quantas vezes eu subia até o almoxarifado para
pedir, reivindicar, mesmo sem ainda ser vereadora e uma vez fui entregar em mãos para ele um
ofício de agradecimento porque ele tinha atendido a necessidade daqueles pleitos que havia
solicitado. E ele ficou tão emocionado que pude perceber nos olhos dele, aquele olhar de gratidão,
carinho... Ele ficou emocionado por um simples ofício. Porque é tão fácil a gente reivindicar,
solicitar, mas muitas vezes é difícil voltar um ofício de agradecimento. Então essa cena ficou muito
marcada na minha vida, e eu não poderia deixar de subir aqui para ficar registrado. Nós temos
muito que agradecer, foi um funcionário exemplar, um pai de família exemplar, deixo as minhas
condolências a Fernanda, ao Gabriel, Manuela e a irmã Rita. Ontem pudemos perceber o quanto ele
foi querido. Ele tinha todo aquele jeito dele de ser firme, mas precisa né?! Ser firme é uma virtude,
porque precisa ter alguém que chame a responsabilidade. E como o vereador Mauricio disse: - Que
possamos ter mais Fifo dentro de nós. Ter mais pessoas com comprometimento ao trabalho aos
serviços públicos, e eu como funcionaria pública também não poderia deixar de fazer essa simples
homenagem. Com certeza ficará registrada nesta Casa de Leis. Deixo os meus sentimentos aos
familiares, e com certeza Deus vai dar um bom lugar para ele. O que fica na nossa terra são as
lembranças, saudades, os afetos, as cosias boas. Que Deus abençoe a sua família Fernanda.
Recebam os nossos sentimentos de todos aqui da Câmara Municipal. Boa noite.” A seguir faz uso
da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar
algumas palavras referente ao Fifo. Nesses longos vinte e oito anos que estou na prefeitura a gente
construiu uma amizade firme. Foi uma pessoa que eu admirava muito. Foram muitos anos de
serviços prestados a prefeitura, com ele não tinha dia, horas, estava sempre pronto para atender. Nós
tínhamos algumas reivindicações, e mesmo não sendo vereador ele me ajudava. Lembro também
que ele foi servidor, depois diretor e na época acho que ele trabalhava com a Sra. Zara Audi
Pavoletti, depois diretor e depois secretário. Foram algumas etapas que o Fifo trabalhou na
prefeitura. Lembro também quando ele jogava com o pessoal da Vila Bazani no Bom Jesus, sempre
presente nas partidas, amistosos, e também na Escola de Samba. Lembro das campanhas politicas,
mesmo ele não sendo candidato e eu também não era, ele sempre era entusiasmado com as
campanhas, organizava os grupos, fazia reuniões, fazia os cálculos e a gente sempre acompanhava.
Foi uma amizade constituída ao longo desses anos, que com certeza deixou um legado em nossa
cidade, não só como trabalhador, mas como pessoa. Também me recordo muito dos pais dele, que
ia ao Clube da Saudade. Sabemos o quanto ele foi importante para o trabalho da nossa prefeitura, e
das realizações da nossa cidade. Deixo um grande abraço para sua esposa Fernanda, da qual
também tenho muito carinho e respeito, e também para o Gabriel, Manuela e netos. Foi uma vida
que passou, mas houve um trabalho prestado. Se foi muito cedo, mas Deus assim o quis e todos nós
temos o dia para nascer e para morrer. Deixará uma lacuna que jamais será preenchida. Quem
conheceu o Fifo, sabe das suas qualidades. Um grande abraço aos seus familiares, e os meus
sentimentos de pesar, porque eu o considerava um amigo de verdade. Boa noite a todos, e muito
obrigado pela atenção.” A seguir faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite
colegas vereadores, população que nos prestigiam com suas presenças. Gente, eu não sou uma
monstra! Só votei contra em respeito aos funcionários que estão aqui. Concordo com cada palavra
que foi dita a favor do Fifo. Também conheci o Fifo, não tanto quanto o pessoal daqui, mas o que
eu pude conhecer foi uma pessoa que tinha uma boa amizade, e tenho certeza que se ele estivesse
vivo ele gostaria que tivesse o Pequeno Expediente. O Pequeno Expediente é o momento que temos
a oportunidade de falar sobre as nossas indicações. A cidade hoje esta passando...” Momento em

que o Sr. Presidente determina que o microfone da vereadora seja cortado, suspendendo sua palavra
uma vez que a vereadora fugiu do contexto determinado pelo requerimento de homenagem
póstuma. A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA: “Boa noite
a todos. Realmente, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa que como foi o
Fifo. Além de tudo o que foi mencionado nesta Casa como servidor, como tudo que ele prestou para
o bem do serviço público. Tive uma convivência muito grande com o Fifo. O Fifo me pegou no
colo né Pai?! Meu pai, ele e o Gândula, foi o trio que por muito tempo tocou os serviços públicos. Então Fifo, onde quer que você esteja, que você nos ilumine. Participamos de toda a sua sabedoria,
assim quis o destino que a gente participasse com ele na politica, quis os destino que ele me pegasse
no colo, que eu acompanhasse toda essa trajetória dele, e ontem quis o destino que infelizmente a
gente viesse a despedir do Adolpho. A ultima vez que ele saiu em público foi no nosso comércio,
em nosso salão, fazendo uma pequena visita e quase que uma despedida para os seus amigos. –
Dorpho, como eu o chamava, que você continue nos protegendo e nos iluminado aí de cima.
Fernanda, Gabriel, Manuela que vocês tenham força para levar o nome do seu pai sempre adiante. E
os seus netos Gael, Matheus que possam com certeza no futuro olhar para a história do Fifo e dizer:
- Esse foi o meu avô com muita garra e brilhantismo. Brigando, bravo, mas sempre foi uma pessoa
que sempre procurou ajudar as pessoas. É uma situação muito emocionante para mim, porque ele
me pegou no colo, e foi uma pessoa que eu admirava muito, e todos admiram. – Fifo, Onde quer
que você esteja, continue nos abençoando, e sua trajetória aqui na terra foi muito importante e
sensacional para o bem do serviço público. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Também não poderia deixar de deixar a
minha homenagem a família do Adolpho Santa Luccia (Fifo).Como todos disseram, ele foi bem
conhecido do alto Santa Cruz, amigo também do meu pai desde criança. O conheci pouco, e agora
mais um pouco pelas palavras de cada um de vocês. É uma pessoa boa, de bom coração, procurava
atender os dois lados, nunca foi apenas de um lado. Como um bom profissional atendia o Governo
que estava. Gostaria de deixar o meu abraço ao Gabriel, amigo de longas datas do Clube de Campo
Santa Fé, onde crescemos juntos, e também para a Manuela, Fernanda, o Betinho também que é
casado com a irmã da Fernanda. Ontem mesmo ele veio me falar que considerava o Fifo como um
pai, e sempre dava um abraço. E como o Betinho tinha muito contato, fiquei até emocionado porque
ele sentiu mesmo. Que Deus conforte toda a família, pois, sabemos que ele esta no descanso da paz.
Boa noite a todos.” Isto feito o Sr. Presidente suspende o Pequeno expediente em homenagem
póstuma ao Sr. Adoldo Santa Luccia Junior (FIFO). ...(SUSPENSA)... ... REABERTO os trabalhos
após verificação de "quórum", o Sr. Presidente passa de 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. A seguir, o Senhor Presidente passa a
leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 11 de fevereiro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º)
Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de fevereiro de 2020.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de
março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 4ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2020. DESPACHO: VISTAS AO
VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março
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 ao
Relatório. 4º) RELATÓRIO Nº. 003/2020.- Ata da Prestação de Contas da Secretaria Municipal da

Saúde referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2019, apresentada em Audiência Pública no dia
27 de fevereiro de 2020, as 09:00 horas, na Sala de Reunião César Bianchi da Câmara Municipal.
Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Passamos ao Projeto de
Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 006/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder
Executivo indenizar, na forma de criação de fundo financeiro de reserva, voltado para fins de
regularização documental e conservação dos imóveis do Conjunto Residencial São Judas Tadeu, no
valor de R$ 1.902.215,26 (um milhão, novecentos e dois mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis
centavos), correspondente ao valor de avaliação oficial das áreas descritas nesta lei, e dá outras
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir o Sr. Presidente
solicita procede a leitura do seguinte convite. ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos
Ofícios: 6º) A Comissão de Finanças e Orçamento, convida as autoridades e população em geral
para a Audiência Pública a ser realizada no dia 04 de março, quarta-feira, às 11:00 horas, no
Plenário da Câmara Municipal, para prestação de contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e
Pensões. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela ordem o vereador Tiago Fontolan Batista: “Para o público
que nos assiste agora pelas redes sociais, e também pelo canal do Youtube, gostaria de parabenizar
Vossa Excelência e a todos os vereadores pela reforma, e por toda a acessibilidade apresentada hoje
no plenário da Câmara Municipal. Parabéns a Vossa Excelência, pela visão.” Fala de
agradecimento, Vereador Luan Rostirolla: “Obrigado Tiago. Realmente nós estamos na fase de
testes nessa questão de acessibilidade, libras e no decorrer desse mês nós teremos outras novidades
para deixar a Câmara Municipal se não for 100% pelo menos 95% acessível no que diz respeito à
acessibilidade para todas as pessoas.” 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 "quórum", o Sr. Presidente declara
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de
Lei Complementar nº 005/2020.- Cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura e dá
outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº
05/2020. 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 Complementar. O senhor Presidente acatando o
requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
Complementar nº 05/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª
VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03
de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o
Requerimento nº 00483/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria da Seicho-No-Ie, pela
celebração de 40 anos de atividades em Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o
vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria
por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de
março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o
Requerimento nº 003/2020.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Esporte pela
realização do 46º Jogos de Verão. Autoria: Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora
Marisol requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima sessão.

DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de
março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o
Requerimento nº 004/2020.- Voto de Congratulação com o prefeito José Natalino Paganini pelo
esforço e sucesso em trazer a Copa São Paulo de Futebol Juniores para Itapira. Autoria: Professora
Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa aprova por unanimidade, o
adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2020.- Voto de Congratulação com a
diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores da Sociedade Esportiva Itapirense, pela brilhante
participação na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Autoria: Professora Marisol. Pela ordem a
vereadora Professora Marisol requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria para
a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única
discussão o Requerimento nº 008/2020.- Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários da
empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de atividades em nosso município. Autoria: Carlos
Alberto Sartori. Pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por
unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0021/2020.- Voto de
Congratulação com a Profª. Benedita Aparecida Tozini Campanini, pela conquista de sua merecida
aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade e ao Estado. Autoria: Professora
Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol requer e a Casa aprova por unanimidade, o
adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0022/2020.- Voto de Congratulação com o
Sr. Moacir Silvério da Silva, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após 52 anos de
serviços prestados à municipalidade na área da Saúde. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Pela
ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, o
adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA
SESSÃO.SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março 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.

