ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de junho 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 ao Vereador PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao
PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra a
vereadora Sr. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Quero lembrar ao nobre
presidente, que semana passada, na terça-feira, fiz uma denúncia a respeito de 3 cargos
públicos da vereadora Professora Marisol e gostaria que o senhor me desse uma
resposta, se o senhor tomou providência e venho aqui me manifestar acerca do ocorrido
na sexta-feira, 19 de junho. O prefeito municipal interditou o Parque Juca Mulato, para
que não haja aglomeração e disseminação da Covid-19, mas quero acreditar que o
decreto de não aglomeração e para que não se espalhe mais ainda esse vírus, seja válido
para todos, inclusive para o deputado Barros Munhoz, prefeito Paganini, vereadores e
pessoas ligadas a estes, pois não foi o que aconteceu no mesmo dia e horário em um
estabelecimento de eventos da nossa cidade, que reuniu aproximadamente 30 pessoas,
entre as quais citei acima. Infelizmente, não dando exemplo, passando para a população
a imagem de que voltamos tudo ao normal, sendo que neste evento estavam presentes
pessoas da área da Saúde, presidente do Comitê e ex gestor do Comitê de Combate ao
Coronavírus, a professora, dentre outros. Essa reunião, em plena pandemia, só
conseguiu mostrar, vereador, o que não devemos fazer, pois tudo o que falam
diariamente foi feito ao contrário por essas pessoas, ou não. Fiquei mesmo indignada,
pois o senhor prefeito fala para fazer uma coisa e o deputado e os seus pupilos, inclusive
o prefeito, fazem o contrário, visto que pelo próprio decreto feito pelo prefeito Paganini,
diz que é considerada aglomeração quando há mais de três pessoas, não respeitando um
quilômetro de distanciamento e o uso obrigatório das máscaras. Tinha pessoas lá usando
a máscara abaixo do nariz. Foi notória a falta de empatia e de falta de responsabilidade,
uma vez que a própria população criticou e critica até o momento. Falo mais, os casos
de assintomáticos estão aumentando dia a dia no nosso país, na nossa cidade, conforme
reportagem vinculada na televisão, na data de hoje e quem me garante que quem estava
lá presente não esteja com coronavírus? Colocando a minha vida e a dos nobres colegas,
dos amigos aqui da casa e, para não dizer de toda a população, vereador Faustinho.
Exemplo disso foi a morte de um servidor da Câmara Municipal de Limeira pela doença
Covid-19. Esperava mais responsabilidade pelos representantes do povo. O exemplo
tem que vir de cima. Uma dica, prestem a atenção: “Aprendei a ser pacientes e afáveis,
aprendei a esperar e aprendei a vos conter. Então um dia terei em vós o poder para
conquistar outras pessoas, com sua própria integridade, e assim ensinará aos outros,
porque respeito ao próximo é fundamental”. Quero lembrar mais uma vez,
principalmente o vereador Maurício, que faz parte da odontologia da prefeitura, que os
dentistas, os nossos amigos, os nossos colegas estão trabalhando no CEO no final de
semana e durante a semana também, até às 22 horas, sem a mínima segurança Maurício,
você está sabendo disso? Também está na conta da prefeitura uma verba de 50 mil reais,
mais uma, aliás, pelo Júnior Bozzella e tenho certeza que aqui os dez vereadores, “já
estou concluindo, já estou fechando”, que esse dinheiro...” Momento em que o Sr.
Presidente encerra a palavra da vereadora devido ao final de seu tempo. A seguir faz uso

da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. A vereadora Beth queria
falar da verba vinda pelo deputado Bozzella. “Se for rapidinho, pode”. Aparte,
Vereadora Elizabeth Donizete Manoel: “Peço licença de novo, só para falar que pode
ser usada essa verba de 50 mil da Saúde, para comprar material de higienização e
limpeza para os PPAs, porque tem o pessoal da limpeza, tem PPA que não tem cândida,
esse material que faz a desinfecção e muitos deles estão comprando material com seu
próprio salário. Quero deixar claro que pode ser usada essa verba para comprar esses
materiais. É só isso. Obrigada vereador.” Continua com a palavra o Vereador Mino
Nicolai: “De nada vereadora”. Presidente eu só queria hoje, que não quero me dirigir a
vereador nenhum, e se precisar, gostaria que Vossa Excelência permitisse, que há 1 ano
e pouco atrás comentei que estava, por estar há quase 16 anos nessa Casa, eu presenciei
por 3 vezes, essa é a quarta, o assunto duplicação vicinal Itapira versus Mogi-Guaçu, e
tá gravado em alto e bom tom o que eu falei aqui, e que era mais uma jogada do
deputado e que nada seria feito de novo, mas como é ano político, ele foi lá, “cento e
tantos milhões” né? E não sei aonde ele arruma tantos milhões, e a gente não vê os
milhões. Isso é pessoal meu, particular meu. Então, eu gostaria de dizer que é tão grave
e é tão vergonhoso o que o deputado fala, é tão vergonhoso, que eu já sou
desacreditado, né? E quero deixar bem claro aqui que respeito muito a Rádio Clube,
muito. Lá tem profissionais maravilhosos. Mas eu não me conformo com a
incompetência da Karina Mattos, como é que ela pode puxar o saco de forma tão feia? É
um desmerecimento tão grande, que ela para tentar explicar o porquê que não veio a
verba, falou do coronavírus. O coronavírus deu dinheiro para todo mundo, que não vai
ter que prestar conta. O deputado pulou do PSDB pro PSB, o governador é de outro,
outro partido, não é o do deputado. Ele quer abraçar o mundo, quer dizer que é tudo ele
que faz, então, como é bom ter gravado nessa Casa, presidente, e eu não vou pedir agora
não, mas se preciso eu vou requerer para pôr ao vivo, em alto e bom tom aqui as 4 vezes
que o deputado, em 16 anos, quando precede a eleição, ele vai duplicar a estrada, e não
duplica nada. E se Deus né, dependendo do que acontecer, a gente não deve usar a
palavra de Deus em vão, se o candidato dele vier a ganhar a eleição, tá, talvez, se sobrar
um palanque pra ele, ele possa até conseguir trazer a duplicação da estrada, mas se ele
perder, aí é que ninguém acredita em mim doutor Maurício, e aí porque falam que daí
nós somos perseguidores, aí ele não permite que se faça nada, ele entra pro meio, ele
arruma obstáculos, certo? Haja vista uma informação, hoje um dos homens mais
poderosos depois do Paulo Preto, aquele que foi preso no escândalo de tanto dinheiro,
100 milhões dentro do apartamento, a mulher, o genro, tá. Depois dele, quem manda no
DR do Estado de São Paulo se chama Barros Munhoz. Não se dá um tiro, não se arranha
uma pedra e não se move um metro de asfalto se não tiver autorização de Barros
Munhoz. Agora, com tudo o que ele prometeu, olha, eu pedi aqui que passasse patrol,
vereadores, nos dois lados da pista, disse que estavam fazendo, quem vai andar de
Itapira a Mogi-Guaçu. Tem uma parte arrumada porque a Usina arrumou, para por
plantio de cana, certo? Não tem aonde encostar e continua morrendo gente. Mas o
deputado trouxe a verba. Então, é aí doutor, que eu não queria nem citar o seu nome
porque o senhor não tem nada, o senhor não tem culpa disso, tá? Mas eu antecedi o
senhor aqui e esse assunto sempre vem e a mentira vem junto, então ele devia ser mais
humilde. Eu sugeri aqui, tá gravado presidente, que nós fôssemos, os 10 vereadores
daqui, e todo mundo concordou, o Dirceu estava aqui junto com os vereadores de MogiMirim e Mogi-Guaçu, pedir para o governador para que nós, 30, 40 vereadores
trouxéssemos a reforma da estrada, e sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada.
Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS
ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Venho aqui falar de algumas indicações,
de minha autoria. Uma delas é um pedido que fiz para o prefeito, os novos
companheiros tem conhecimento, fiz também ao deputado, que o nosso canil municipal

está precisando de uma grande reforma, e o trabalho realizado lá, naquele canil, com os
cães da guarda municipal é grandioso, então acho que merece sim uma reforma e foi
pedido para se fazer um projeto já, tão logo fazer a reforma do canil, assim como
também a pavimentação do pátio da sede da Guarda Municipal onde já colocava as
viaturas, os veículos né, do município e é um pedido também dos guardas. Então deixo
aqui essa informação a todos e quero dizer também que, falando em emendas
parlamentares, a Banda Lira me avisou que chegou a emenda de 100 mil do Carlos
Sampaio para a compra de instrumentos, no Allan Kardec também o Belarmino me
avisou, mandou uma mensagem que também já foi concretizada 150 mil para a compra
de mobiliários para a Instituição, e para o Hospital Municipal no valor de 300 mil.
Também tem um pedido que as instituições que usam a parte da Santa Casa com as
crianças, então foi também uma emenda de 150 mil para a Santa Casa. Então, essas
emendas são de minha autoria, um pedido meu ao deputado federal Carlos Sampaio. Eu
gostaria também de falar da inauguração, da entrega da obra do Ginásio de Esporte
Antônio Corazza, que ficou muito bom, digno da população. Acho o Ginásio de Esporte
muito bonito, nós estivemos lá presentes, vendo as melhorias que foram realizadas, e
tão logo acho que o Santo Breda também passará por uma reforma idêntica aquela. E
dando vida né, ao Centro de Lazer Hideraldo Luiz Bellini, primeiro foi a piscina, agora
o Ginásio Antônio Corazza, e assim estão concluindo as obras daquele espaço
maravilhoso que é o Centro de Lazer Hideraldo Luiz Bellini. Eu também gostaria de
falar, assim, fazer uma homenagem, sei que tem outros falecidos aqui na pauta desta
noite, o Nazareno de Oliveira, a dona Thereza Bonetti Setti, a dona Elza Gavrielides
Amâncio de Camargo, viúva do doutor Hélio, e também a Ditinha Caporali, que
também foi servidora municipal, e também a homenagem ao Nazareno de Oliveira, é
uma pessoa muito querida, trabalhou de conserva das estradas rurais e era residente no
Bairro dos Gomes, uma pessoa muito querida, uma pessoa boa, sempre tratava as
pessoas com lhaneza, com respeito, com carinho e eu tinha grande amizade e grande
afeição por aquela pessoa e ele hoje já não está entre nós mais, mas cumpriu com
dignidade, com respeito a sua passagem pela Terra e hoje está junto de Deus. E também
um de outros pedidos meus aqui é a melhoria na praça Dr. Hortêncio Pereira da Silva,
dar uma repaginada na praça. É uma praça já antiga, deve ter em torno de mais de 40
anos, então ela precisa ser repaginada a pedido da população daquele bairro que sempre
diz “Carlinhos, precisamos de melhoria na nossa praça”. É uma praça bonita, mas
precisa né, com o decorrer do tempo, precisa ser melhorada, porque assim como nós,
tudo vai desgastando, então ela precisa receber essas melhorias e toda tarde as senhoras
estão todas sentadas lá. Quem passa por lá, é porque já vi a vereadora Beth passando por
lá também, e vi que as senhoras estavam todas sentadas lá, conversando, fazendo
crochê, tricô e elas reivindicaram “Oh Carlinhos, precisamos das melhorias aqui pra
nossa praça”, então essas são as minhas reivindicações dessa noite, e gostaria de dizer
também que mais uma EMEB será entregue à população na próxima sexta-feira, às 10
horas da manhã e será a escola Maria Luiza Cruz Coelho, lá no Bairro dos Prados, então
é uma digna homenagem. Já existia essa escola, então, depois dessa reforma será
entregue novamente à população. Era uma professora muito querida, uma professora
que fez da sua profissão um verdadeiro sacerdócio, filha do saudoso seu Júlio Cruz, que
era comerciante na Rua Hortêncio Pereira da Silva com a Rua José Pereira. E dona
Maria Luiza morre ainda jovem, aos 39 anos e deixou um único filho, que mora em
Campinas. Mais uma obra da prefeitura, parabéns ao prefeito e a todos que fazem parte
dessa obra. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA
MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, semana passada o vereador Mino citou o meu
nome aqui, e eu gostaria de começar a relembrar a verdadeira história, relembrar é
viver, tem até uma musiquinha: “Eu vivo porque amo você”, tem até essa musiquinha.
Eu quero fazer uma correção, vereador Mino, que o senhor falou assim que éramos 5 a

5, mas vamos contar a história desde o começo, vamos lá. Sempre foi 6 a 4. Essa Casa
sempre foi 6 a 4. Vamos relembrar que a vereadora Beth mudou de lado, já na posse,
pelo motivo, pelo ego de querer ser a presidente da Câmara, mas nós todos temos que
agradecer um vereador, eu sei que ele não gosta de ouvir isso, mas a gente tem que
mostrar e falar a verdade. Eu quero agradecer aqui, nós temos que agradecer aqui, o
vereador César, porque através da extensão dele, do voto dele, com isso a presidência
parou nas mãos do vereador Dr. Maurício, e que presidiu sim, por 2 anos, com muita
competência, e eu digo mesmo viu, presidente Luan? Ao senhor os meus parabéns, o
senhor preside a sessão muito bem, e olha que eu ainda dei uma mãozinha na época.
Sabe qual foi a minha mãozinha? Eu votei nela. Ah, mas se arrependimento matasse, eu
estaria morta, não estaria aqui falando, ia ser uma catástrofe. E depois sim, ficou um ano
5 a 5. Agora sim, vamos entrar na história verídica. Ficou 5 a 5. E eu percebi que a
cidade não estava tendo condições de progredir dessa maneira, 5 a 5, e pensando no
povo, pensando na população, o meu voto fez a diferença. Foi a favor do progresso.
Olha a nossa cidade como está, olha quantas coisas estão sendo feitas, mais de 30
milhões, só na área da Educação. Estamos com 36 obras em andamento, mais de 37
milhões sendo investidos, no total são 110 obras, mais de 74 milhões. Tudo isso aqui
não estaria acontecendo, porque tiveram vereadores que foram contra, contra o
progresso. Vou até citar o nome, vereador César, vereadora Beth Manoel, vereador
Mino, vereador Faustinho, contra o progresso. Se você tem hoje, se você está
construindo lá, no bairro do Cubatão, uma escola linda que vai ficar, que vai atender
450 alunos, com quadra coberta, com área de esporte, com piscina, com quadras
cobertas. Os recapeamentos da sua rua. Se está sendo recapeada, é porque nós votamos
a favor do progresso, esse sim é o investimento e vai custar nenhum centavo para a
população, nem um centavo, porque a nossa prefeitura tem condições de bancar, a nossa
prefeitura tem condições de bancar, a nossa prefeitura tem condições de pagar o
empréstimo. E o que a vereadora Beth Manoel trouxe? Tem até uma musiquinha:
“Nada, nada, nada”. Ela não trouxe nada, não trouxe nada, não trouxe nada mesmo. Mas
graças a Deus aqui em Itapira, vereador Tiago, tem 2 vereadoras. Uma que trabalha e a
outra que não trabalha. Vereador Carlinhos, vamos fazer uma conta comigo, vamos
raciocinar juntos. Castramóvel, 150 mil reais através do meu pedido ao deputado
Ricardo Izar, CAAMI 430 mil ao meu pedido do nosso deputado Barros Munhoz,
juntamente com meu grupo, que quer o bem da cidade. Na área da Saúde, 200 mil reais,
100 mil reais ano passado e 100 mil agora pela Covid-19, através do deputado Ricardo
Izar. Destinei aqui um orçamento de 200 mil reais para a castração, no nosso orçamento
municipal. O total 980 mil reais, falta só 20, 20 mil reais para atingir 1 milhão. Eu
paguei o meu mandato e o mandato da senhora que ganha e não faz nada, tá? Ganha e
não faz nada. “Só um minutinho”. Ta, boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador
inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o
encerrado e passa ao EXPEDIENTE. “Errata: Na Ata da 20ª Sessão Ordinária,
realizada dia 16 de junho de 2020, os despachos das Indicações onde esta escrito SS.
“Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2020”; leia-se SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de junho de 2020.”. A seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do
seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 09 de junho de 2020. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 20ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 16 de junho de 2020. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho 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. 3º) Projeto
de Lei Complementar nº. 0014/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Autoriza a alienação de área de
terreno de 1.116,75 m² localizada na esquina da Rua João Batista Rovaris com a
Avenida Braz Ayres.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0039/2020.- Em que o Sr. Professora Marisol
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no âmbito do
Município de Itapira, o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson denominado
“Tulipa Vermelha”, e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 64/2020.- ASSUNTO: Projeto
de Lei nº 038/2020. 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 038/2020, de autoria do
Vereador Luan dos Santos Rostirolla, que "Dispõe sobre o Programa de Fomento de
Startups no âmbito do Município de Itapira", 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 junho 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 junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0097/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nazareno de
Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0098/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Thereza Bonetti Setti. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0099/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elza Gavrielides
Amâncio de Camargo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00100/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Silvia Benedita Caporalli. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho 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. 10º) Requerimento nº. 0094/2020.- Voto de
Congratulação com a artista plástica Sra. Elenyr Boretti Nobre, pelo transcurso de seu
101º aniversário de nascimento celebrado no dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º)
Requerimento nº. 0095/2020.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria Helena
Plumari, pelo transcurso de seu 88º aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de
junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento nº. 0096/2020.- Voto de
Congratulação com a Sra. Thereza Theodoro, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento celebrado no dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº.
0097/2020.- Voto de Congratulação com a colônia japonesa em Itapira, na pessoa do Sr.
Luís Cachiba, pelos 112 anos de imigração para o Brasil. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Indicação nº.
0084/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos e providência objetivando passar o serviço
de iluminação pública do Condomínio Vila Real, localizado na Av. Brasil, bairro dos
Prados, para a empresa SRE Disk Luz. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Indicação nº. 0085/2020.Sugere ao Sr. Prefeito, promover serviço de jardinagem na rotatória entre a Av. João
Brandão Júnior e rua Laudelino Pires de Monteiro. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º)
Indicação nº. 0086/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover serviço de jardinagem na
rotatória entre a entre as ruas Agelim Bilato e Francisco Gali. Autoria. Professora
Marisol. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
17º) Indicação nº. 0087/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento
competente, que realize a roçagem de um terreno da municipalidade localizado na rua
Walter Maldi, próximo ao numeral 134, no Residencial "Hélio Nicolai". Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 18º) Indicação nº. 0088/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao
departamento de Trânsito, estudos para tornar mão única de direção a Rua Arthur
Bernardes, sentido Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Indicação nº. 0089/2020.Sugere ao Sr. Prefeito, fechar com vidro Blindex o corredor de espera na UBS da Vila
Ilze. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 20º) Indicação nº. 0090/2020.- Sugere execução de reforma no Canil da
Guarda Civil Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 0091/2020.- Sugere
execução de pavimentação asfáltica do pátio e estacionamento da Guarda Civil
Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Indicação nº. 0092/2020.- Sugere revitalização da
Praça Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho 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: 23º) Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira.Resposta ao Requerimento nº 68/2020. Não são destinados ao Sindicato quaisquer
recursos públicos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Prefeitura Municipal
de Itapira - Ofício SG-DAO nº 166/2020.- Resposta aos Requerimentos nº 82 e
83/2020. De autoria do Vereador Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 25º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº 171/2020.-

Resposta ao Requerimento nº 86/2020. De autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício
SG-DAO nº 172/2020.- Resposta ao Requerimentos nº 84/2020. De autoria do
Vereador Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º)
Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº 173/2020.- Resposta aos
Requerimentos nº 78/2020. De autoria do Vereador Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício
SG-DAO nº 174/2020.- Resposta aos Requerimentos nº 79 e 80/2020. De autoria do
Vereador Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º)
Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº 175/2020.- Resposta a
Indicação nº 14/2020. De autoria do Vereador Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 30º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº
176/2020.- Resposta as Indicações nº 362/19 e 31/2020. De autoria do Vereador
Toninho Marangoni. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Prefeitura Municipal
de Itapira - Ofício SG-DAO nº 177/2020.- Resposta as Indicações nº 355/19 e
32/2020. De autoria dos Vereadores Toninho Marangoni e Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício
SG-DAO nº 178/2020.- Resposta a Indicação nº 63/2020. De autoria do Vereador Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Prefeitura Municipal
de Itapira - Ofício SG-DAO nº 179/2020.- Resposta aa Indicação nº 65/2020. De
autoria do Vereador Luan dos Santos Rostirolla. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 34º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº 180/2020.Resposta a Indicação nº 20/2020. De autoria do Vereador Luan dos Santos Rostirolla.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício
SG-DAO nº 181/2020.- Resposta as Indicações nº 22/2020, de autoria do vereador
Fábio Galvão dos Santos; nº 27/2020, nº 28/2020, nº 41/2020, nº 42/2020, nº 45/2020,
todas de autoria do vereador Maurício Cassimiro de Lima, nº 47/2020, de autoria da
vereadora Professora Marisol; nº 61/2020, nº 62/2020, de autoria do vereador Luan
Rostirolla e nº 72/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 36º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício SG-DAO nº
182/2020.- Resposta as Indicações nº 238/2019, nº 09/2020,nº 70/2020, nº 73/2020,
todas de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori; nº 04/2020, nº 05/2020, nº 06/2020,
todas de autoria do vereador Toninho Marangoni; 19/2020, de autoria do vereador Fábio
Galvão dos Santos; 53/2020, autoria do vereador Maurício Cassimiro de Lima.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Prefeitura Municipal de Itapira - Ofício
SG-DAO nº 184/2020.- Resposta ao Requerimento nº 18/2020. De autoria do Vereador
Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23
de junho 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 Complementar nº 0013/2020.- Autoriza a

alienação de área de terreno de 212,40 m² localizada na Rua Elias Moyses, no bairro de
Eleutério. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei
Complementar nº 13/2020. Aprovado menos quatro (04) votos da vereador Beth Manoel
e dos vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai.
DESPACHO: APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
23 de junho de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 0038/2020.- Dispõe sobre o Programa de Fomento de
Startups no âmbito do Município de Itapira Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 38/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o
vereador Carlos Alberto Sartori, requer a e Cada aprova por unanimidade que a matéria
seja encaminhada a segunda votação. Isto feito o Sr. Presidente acatando o requerimento
do nobre vereador coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 38/2020. Aprovado
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª
VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0089/2020.Voto de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do Rotary Clube de
Itapira, pelos 67 anos de fundação em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única
votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador
Carlos Alberto Sartori: “Boa noite. Parabenizo a todos os rotarianos, assim como o
presidente do ano atual, Antônio de Souza Sobrinho e sua esposa Heloísa Mantelatto de
Souza pelos serviços prestados, até mesmo nessa ocasião da pandemia. Também, os
companheiros rotarianos, atendendo aos pedidos das entidades, foram solicitados, foram
atendidos, assim como em outras oportunidades. Até mesmo na Secretaria da Saúde,
também foi atendido e deixo aqui um abraço a todos os rotarianos que aqueles que, diz
um ditado: “Quem nasce para servir, serve para viver”. Então, essas são pessoas dignas,
que merecem o nosso respeito. Parabéns a todos e que tenha um final de gestão
profícuo, para o Toninho e para a Helô. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0090/2020.Voto de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do Lions Clube de
Itapira, pela comemoração dos 65 anos de fundação em nosso município. Autoria:
Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente
coloca em única votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de
voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite. Também, da mesma forma, gostaria
de felicitar aqui os companheiros de ideais, os leões né? E também suas dignas esposas
pelos trabalhos à frente também, de instituições, de projetos à comunidade, na pessoa
aqui do Luís Carlos Finazzi e da sua esposa, domadora, Vera Barricatti Finazzi,
extensivo a todos os leoninos que ao longo desses 65 anos, muitos projetos foram bem
feitos nesta cidade. Da mesma forma, volto a dizer que “Quem nasce para servir, serve
para viver”. Então aqui, o meu grande abraço a todos que compõem o Lions Clube de
Itapira e as senhoras domadoras também. Boa noite. Muito obrigado a todos.”
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho 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.

