ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de outubro 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, 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. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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 a vereadora Sra. BETH
MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje venho usar este tempo, para fazer uma crítica ao Governador
João Dória sobre a PL n.º 529/20. Não sei se vocês já sabem, mas este projeto de lei é para
aumentar os impostos dos itens das cestas básicas e medicamentos. Gostaria de perguntar ao
Governador João Dória e também aos 47 deputados que votaram a favor deste projeto de lei. Se eles
sabem o que é passar necessidade em casa? Quando o pobre, o trabalhador, o assalariado que votou
neles, assim como eu também votei, assim como eu também confiei e hoje tenho uma decepção.
Vem subindo os itens das cestas básicas desde o mês de março. E mesmo diante da pandemia em
que muitos perderam o emprego, e sobrevivem com a ajuda do Auxílio Emergencial. Aqueles que
conseguiram, porque muitos não conseguiram, ou vivem de doações. Os produtos da cesta básica
estão disparados, e os efeitos podem ser sentidos nos supermercados e no bolso do consumidor. Os
produtos que mais encarecem é arroz, feijão, farinha, óleo de soja, leite e ovos. Desses itens o arroz
é o campeão de preços. As mais famosas marcas e quanto às de segunda opção, onde em julho
pagava-se entre R$12,00 e R$17,00 no pacote de 5 kg, este mês encontramos o mesmo arroz por
R$15,00 à R$26,00. O segundo item mais caro é o feijão, e muitas pessoas deixaram de comprar,
pois, anteriormente pagava-se entre quatro a cinco reais, e hoje esta na faixa de oito reais ou mais.
O que deixa o povo mais inconformado é saber que para o deputado Barros Munhoz, o deputado
que diz amar Itapira, que diz ser amigo de Itapira, aprovou essas emendas do João Dória, para que
ele possa trazer algumas emendas para a nossa cidade. A favor do dos seus projetos de leis que
sacrificam o nosso povo, a nossa Itapira o povo em geral. Sem contar que ele também votou a favor
do aumento dos impostos dos medicamentos e enquanto isso estou vendo só dois trabalhadores
soldando dois pontos da Ponte Nova. Cria vergonha na cara seu Deputado Barros Munhoz! Veja o
trabalho que o Senhor esta dando para os moradores da Ponte Nova, para os moradores que estão
mendigando uma cesta básica, indo ao PPA procurar medicamentos e não ter, e também não ter
médicos de especialidades. E vem dizer que o Senhor vive de trazer as melhores emendas para sua
cidade? Pouca vergonha na cara tome tento Deputado Barros Munhoz! Obrigada a todos.” A seguir
faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Em uma sessão próxima
passada, quando fui falar usei um termo “Povo de Itapira” né? E o Vereador Maurício ainda disse
que o termo era bom. Então hoje eu quero usar o termo “Eleitores de Itapira” para que a gente se
atente, porque hoje na primeira página do Jornal Tribuna de Itapira vem de novo uma matéria paga
pela prefeitura onde se põe “Retomada a licitação para obras de Itapira para Mogi-Guaçu”. E se
alguém nesta Casa quiser puxar aqui, isso acontece há pelo menos dezesseis anos, há uns dias antes
da eleição. Uma vergonha! Falou-se que era por conta da pandemia, e agora a licitação vai sair dia
11 de novembro, quatro dias antes das eleições. Onde terá um valor aproximadamente de 140
milhões de reais, para fazer 22 km de estrada. Se isso vier acontecer, aí vão falar que a gente aqui é
oposição. Vamos ter que ver qual empresa vai ganhar isso aí. Não quero abrir minha boca, mas vou
deixar para depois do dia 11 de novembro, e talvez a gente tenha oportunidade falar aqui. Eu sei que
é uma dessas duas que vou mencionar depois que vão ganhar. É um absurdo uma licitação de 140
milhões de reais, para fazer 22 km de estrada, que, aliás não vai ser feito de novo. Como vai
conseguir todo esse dinheiro depois de uma pandemia né?! Se não tem dinheiro para nada, e tudo
que se diz colocam que é a pandemia. Então quero chamar atenção para todos e dizer o que é ser um

ser politico? Nós temos aqui a Vereadora Marisol. O Castramóvel nossa que tropé! Vamos ver se
ele sai antes do dia 15 de novembro. Olha a ponte da Ponte Nova, vamos ver se ela sai antes do dia
15 de novembro. Cemitério agora para os cachorros, porque a Vereadora agora não é mais
Professora, ela não defende mais o setor de alunos, professores, agora ela é desde pequenininha
“Defensora dos Animais”. Então ela esqueceu dos professores e defende só os animais. É Cemitério
de Animais, é Castramóvel. A gente não pode apostar aqui né? Mas, gostaria de ver tudo isso
funcionando, e se funcionar Parabéns! Porque vocês falam que conseguem tudo, fazem tudo né?
Então é isso aí que eu gostaria que acontecesse em Itapira, porque depois falam que a oposição é
revoltada, que só xingam, só brigam. Esta aí, e ficamos sabendo, e acho que agora foi consertado o
elevador do hospital. O deputado chegou um dia, e o Cláudio Silvestrin ainda era o secretário e ele
perguntou quanto precisava para arrumar, e disse que já tinha conseguido e ia ser arrumado, e
passaram-se quase um ano e o elevador continuou quebrado. Então para quem não conhece Barros
Munhoz, em uma inauguração que ele teve lá por mil novecentos e oitenta e pouco, que era de uma
obra que tinha uma placa, um negócio. Aí falaram: — Ô deputado, estão inaugurando essa placa?
Aí ele disse que as pessoas tinham que aprender uma coisa na política, e tudo o que fosse fazer tinha
que fazer em cima da terra, porque as pessoas vêm à gente fazendo, e não esquecem que a gente fez.
Aí ele citou, porque quando comentaram do Hélio Pegorari que foi um dos maiores prefeitos da
história de Itapira junto ao Zé Rezende, eles fizeram toda a rede de água subterrânea de Itapira.
Então ele comentou: - Ah, haja vista vocês, olha o Hélio Pegorari, alguém lembra que ele fez todo o
sistema de encanamento de água em Itapira? E isso esta gravado gente! Então são políticos desse
tipo que vem aqui na câmara, promete tudo, acreditam em um deputado que mente e aquilo que
sempre falo: “Uma mentira bem contada passa a ser verdade”, então sem querer alguns vereadores
desta Casa passam a mentir sem querer também. E para todo mundo entender e o povo de Itapira
esta desconjurado em ver como o “Zé Ruela” do Ribeiro Cruz consegue tudo, e isso é uma
vergonha para a Câmara Municipal, porque os quatro vereadores da oposição se pedirem uma
carrocinha de água não consegue, e humilha os que são da situação porque ele consegue o que os
próprios vereadores da situação não conseguem. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador
TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Senhor Presidente, venho a esta Tribuna na
noite de hoje, pois, esta dando entrada um projeto de lei de minha autoria que institui uma
campanha permanente de arborização Urbana. Com toda aquela discussão em relação à área de APP
lá do bairro dos Pires e do Bié. Algo que já vinha me incomodando se aflorou que é a gente ver
muitas vezes a defesa de uma área como aquela, mas a gente esquece muitas vezes da cidade. E
hoje se a gente andar pelas ruas a gente vê quantas árvores das ruas, da arborização Urbana se
esvaiu se acabou né? As pessoas vêm tirando as árvores da calçada, por muitas vezes elas não serem
apropriadas para aquele local, e acabam destruindo as calçadas e as pessoas acabam erradicando
aquela espécie, aquela árvore para que possa consertar a calçada e com isso acaba melhorando até a
acessibilidade. Também vemos que muitos dos moradores, cidadãos nessa reforma acabam
colocando pisos e muitas vezes não são pisos antiderrapantes, e isso é assunto para outra conversa.
Mas o intuito dessa campanha, é a gente poder resgatar um pouco da arborização do município.
Acredito que todos os vereadores receberam quando houve a discussão da APP, um abaixo-assinado
online onde tinha muitas assinaturas, e felizmente conheço muitas pessoas que lá fizeram a sua
adesão ao projeto. E vemos que muitas das pessoas que estavam lá defendendo a área da APP não
tem nenhuma árvore dentro de casa. Então eu gostaria de fazer um desafio à essas pessoas né? Que
a gente possa defender as áreas florestais em torno do município, mas que a gente consiga arborizar
a cidade de Itapira. Então esse projeto vem com esse intuito. A R$100,00 investido em arborização
Urbana, nós temos R$72,00 de economia na saúde. É bastante isso, é quase igual do saneamento. A
cada R$ 5,60 investidos em saneamento, nós temos em retorno de economia mais de R$24,00 na
saúde. E a arborização também traz sua economia com menor consumo de energia, e também com
menor incidência respiratória. E também foi comprovado através de estudos que ruas arborizadas
têm menor incidência de poeira. Acho importante a gente fazer de Itapira uma cidade verde, mais
aprazível, a gente tem vivido tempos quentes. Eu tenho uma irmã que morou em Manaus, e não sei
se vocês tem a oportunidade de conhecer, mas Manaus é uma das cidades mais quentes do Brasil. E

essa semana Itapira estava mais quente que a cidade de Manaus. Enquanto Manaus estava com 30º e
Itapira estava com 37º. A gente precisa fazer com que essa temperatura caia, que os nossos filhos,
netos possam viver em uma cidade menos acalorada. Senhor Presidente, era isso que eu tinha para
falar, muito obrigado pela atenção de todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO
CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar da felicidade da
construção do Parque Linear, nosso querido Beto que leva o nome de Bebeto. Hoje é o Dia do
Prefeito, e homenageando o nosso querido Beto que está fazendo um Parque Linear maravilhoso
entre duas comunidades que realmente precisam. As obras são feitas para todos os cantos da nossa
cidade, e não apenas para um ponto específico. Mas eu queria me direcionar aos dois vereadores
aqui, o Mino até mencionou “Povo de Itapira”, eu gostei. Vamos lá, Eleitores de Itapira! Gostei do
jargão Mino. Eu não entendo porque os dois vereadores tem esse problema com o deputado. Invés
de ficar criticando o deputado traz solução. Eu não vejo o Senhor subir aqui Mino, e dizer que
trouxe um real pra cá! Não vejo a Vereadora Beth subir aqui e falar que trouxe algo, nem que seja
de outra gestão de outro deputado. Vai procurar o Chedid ou a Valéria Bolsonaro. Ué! Vamos trazer
recursos também! Cemitério de Animais, tá aí, vai ser feito! O castramóvel já estala lá, não é
promessa, esta lá. Vou falar mais... Reforma no São Judas, tá sendo feita, projeto social, ajuda do
deputado. Piscinas sem um real de dinheiro público feita, reforma das escolas, duas escolas no Istor
Luppi José do Prado e o nosso Orlando Dini, mais a creche Carmela, os Parques Lineares em toda
cidade e Hospital Municipal. Quantas creches, quantos asfaltos feitos em nossa cidade! Já mostrei
um vídeo de como a nossa cidade estava antigamente. Eu acho que vocês dois tinham que ter
vergonha, vergonha mesmo! Eu teria vergonha de subir aqui e criticar uma pessoa que trouxe tudo
isso que eu falei, e vocês não trazer nada. E o cara que vocês apoiam ainda, também passou oito
anos sem fazer nada. E continua sem trazer nada para Itapira. Eu teria vergonha! Eu não teria
coragem de subir aqui, e falar vote ou esteja com o meu candidato! Não teria coragem. E quando se
fala do deputado, olha a Ponte Nova. Quem arrumou Recursos? Teve problema, mas a ponte esta
quase pronta. Eu teria vergonha de subir aqui e olhar para o cara que eu defendo, e ter certeza que
as únicas grandes obras dele foram uma Concha Acústica, um Portal da Cidade e uma arquibancada
que ninguém senta. Tenho dó de você Faustinho, situação difícil. Cara bom, político ferrenho, deve
ser difícil estar frente a frente ali e ir pra cima do nosso momento eleitoral. Deve ser difícil. Difícil é
ter argumento. O que prometer? O que se comprometer? Eu falo a todos vocês tudo isso gente, e
não é à toa. Vocês me estimulam a subir aqui, vocês levantam a bola pra eu chutar. É
impressionante! Eu gostaria de falar de outras coisas mais até, mas acabo sendo estimulado, não
tenho condição. Se alguém tiver a condição de falar que o apoiador de vocês ou qualquer um
deputado que vocês tenham trouxe um milhãozinho de reais para Itapira, eu paro de falar. Agora
vocês não tem moral para subir aqui e defender o que vocês não conseguem trazer. Só caçam,
criticam, falam mal e falam o que esta no jornal. Vocês tem um problema com o Barros Munhoz, é
isso o que vocês têm. Vão resolver com ele, o chamem para o braço, conversa com ele frente a
frente. Vamos parar de usar essa Câmara com isso. Eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas eu
não posso deixar passar uma situação dessas porque a única pessoa que trouxe e esta trazendo e faz
pela nossa cidade é ele. E sinto por vocês, porque é difícil. Faustinho, eu sinto por você viu cara,
por que é difícil. Gostaria que você estivesse do nosso lado. Obrigado Presidente.” A seguir faz uso
da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Eu fico ali escutando e
dou risada. Dou risada porque subir aqui e realmente falar asneira, tem que ter muita coragem,
muita cara de pau Vereador, muita cara de pau. O Senhor foi Presidente nesta Casa e nunca trouxe
um benefício em defesa dos animais. Esta lá o castramóvel, esta dentro do pátio da prefeitura e para
o seu conhecimento só falta à última vistoria do CRMV. Os equipamentos estão todos comprados,
são caros. Vai lá ao pátio, este fechadinho, as licitações já foram concluídas e só estamos
aguardando a liberação do CRMV. Ou é uma miragem? Se for uma miragem vai até o
oftalmologista, eu até faço uma vaquinha para pagar um exame particular. É de dar risada. A lei
contra os fogos, o castramóvel. Olha como avançamos! O CAAME, o Senhor mesmo falou que
duvidava e está lá, ou o Senhor passa e vê uma miragem? Tá lá o CAAME com 85% da obra
concluída. O Espaço Pet é o maior sucesso. E agora eu quero agradecer e parabenizar o deputado, o

prefeito. Hoje é Dia do Prefeito e ele me deu uma boa notícia. Ele falou assim: - Vereadora, esta
descendo o projeto de lei da criação do cemitério e o crematório. Tudo isso meu bem, o Senhor
esteve aqui quanto tempo e não fez um beneficio em defesa dos animais. E vem falar o que? Coloca
a mão na consciência Vereador! Esta ficando feio as pessoas virem até aqui, subir e falar mal da
política da raiva, do ódio. Não, para! O povo esta cansado disso. Mostra obras como o Dr. Mauricio
falou, tragam recursos, emendas ou vocês não tem Deputado? Eu acho que não. O que vocês
trouxeram em praticamente quatro anos? Para com isso, tá feio! Fala de proposta, de coisas boas
para nossa cidade. Agora o Senhor me relacionar. Bem, eu sou Vereadora do município de Itapira.
Eu sou professora, defendo as professoras e não posso defender e ter a bandeira dos animais?
Porque esta proibido? Eu fiz muito mais que vossa excelência que esteve aqui duas, três vezes ou
mais, ou sei lá, quanto tempo o senhor foi vereador. Mas que fiz no meu primeiro mandato fiz, e
estou fechando com chave de ouro. Se voltarei? Não sei, é o povo quem vai julgar e não a vossa
excelência. Aliás, a vossa excelência não vai votar em mim. Para com isso, vamos falar de
propostas e coisas boas. O que vocês trouxeram, o que a oposição trouxe durante esses quatro anos.
Não estou falando especificamente para o senhor, estou falando para a bancada. O que vocês
trouxeram? Realmente Faustinho e não foi por falta de oportunidade. Tenho até dó de vossa
excelência, porque o que o seu candidato trouxe? E no ano de 2021 iremos precisar de mais ajuda
do deputado. Graças a Deus temos um deputado que traz que ama essa terra, essa cidade de Itapira e
com certeza vai nos ajudar muito, muito com os futuros vereadores dessa cidade. Tenho certeza!
Agora fica uma dica, tá feio, muda de fita, falem de propostas e coisas boas, não fiquem atacando,
não fiquem com política da raiva e do rancor. É feio, vamos fazer a política do bem. Vamos praticar
a política do bem que é para a população e não ficar com discussão, com coisinhas pessoais. Nossa
que coisa feia! Vamos trabalhar pelo coletivo querido e nobre Vereador.” A seguir faz uso da
palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Também gostaria de
comunicar a todos que na semana passada através de um pedido meu ao deputado federal Carlos
Sampaio, e já foi até depositado em conta que foi trezentos mil reais para o Hospital Municipal. Foi
uma verba que pedi para ele em questão do covid-19 e das necessidades da saúde. Então eu pedi
esse recurso, e essa verba foi enviada para o Hospital Municipal. E também falando em outras
verbas, foi pago também os cem mil para a Banda Lira para a compra de instrumentos, também para
Santa Casa cento e cinquenta mil, cem mil para o Allan Kardec e também cento e cinquenta mil
para Apae. São verbas a pedido deste Vereador ao deputado federal Carlos Sampaio que também
vem sempre atendendo as demandas da cidade. É um deputado que podemos contar, e assim como
estadual temos o Barros Munhoz. Gostaria também de fazer algumas homenagens à pessoas
queridas que faleceram ao decorrer dessa semana. Primeiramente eu gostaria de deixar um abraço
aos familiares da tia Olga Passini Brandão, e para as filhas Viviane Arlete e Sueli. Ela era esposa do
saudoso Joãozinho Brandão que foi Maestro da Banda Lira. A Dona Olga durante a sua vida,
sempre se dedicou aos menos favorecidos. Trabalhou também como governanta na Casa da Criança
“Celencina Caldas Sarkis”, trabalhou como voluntária uns cinquenta anos na Instituição Allan
Kardec, na Instituição Cristã César Bianchi como voluntária e muito se dedicou aos mais carentes
com uma palavra amiga, uma visita, um prato de comida, uma oração e ela estava sempre presente
na vida das pessoas. E através disso Deus deu essa graça a ela de ter vivido 104 anos e fazendo bem
ao próximo. Deixou um legado que muitas pessoas que a conheceram sentiram pela sua partida. É
muito importante falar das pessoas que viveram e fizeram o bem, e nesse segmento eu também eu
gostaria de falar um pouquinho da D. Ilza Donatti Sartori (D. Zinha), que por muitos anos também
comerciante ali na Casa Sartori rua da estação trabalhou muito à frente da Casa da Amizade que é
um Clube filiado ao Rotay Club. Então D. Zinha era viúva do Sr. Paulo Sartori que também foi
rotariano por muitos anos, fez uma carreira e trabalharam muito em eventos, instituições
voluntariamente. São as metas que o Rotary tem em seu campo de serviço. E eu tive a oportunidade
desde jovem de estar trabalhando junto a eles nessa ONG que é o Rotary e é o mais antigo do
mundo. Então eles fizeram muito. Foi uma pessoa bondosa, caridosa e que viveu e praticou o bem.
Deixo um grande abraço aos seus filhos Paulo Eduardo, Iara, João Paulo e Luís Paulo. E também ao
genro, noras, netos e bisnetos. E outra pessoa que também deixou saudades foi a Professora Lourdes

Therezinha Pereira da Silva Guedes a (Lourdinha Pereira) como era carinhosamente chamada. Ela
era viúva do Sr. Hildebrando Guedes, deixou os filhos Rodrigo e Roberta. Ela trabalhou por longos
anos, era para se aposentar com vinte e cinco anos, e trabalhou como professora por trinta e cinco
anos. Gostava da sua profissão. Também trabalhou muito em fazendas. Sabemos do trabalho,
bondade, era descendente de Bento Pereira da Silva e também participou muito de festas quando a
Igreja Matriz tinha aqueles grupos para arrecadar fundos. Não somente para Igreja, mas também
para aqueles que eram assistidos pela Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. Gostaria de falar
também da Diolete Fiorini Gotti (Izolete), que também trabalhou em prol as entidades e esteve
sempre à frente ao Clube das Domadoras Lions Club de Itapira. Deixou os filhos Sandra, Célia,
Cristina, genros e bisnetos. Os meus sentimentos a todos o familiares. Obrigado.” 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 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia
29 de setembro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida
o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do
Expediente. 2º) RELATÓRIO Nº. 009/2020.- Ata da Prestação de Contas apresentada em
Audiência Pública realizada no dia 24 de setembro de 2020, às 12:00 horas, na Sala de Sessões
VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE DE ITAPIRA, referente ao 2º Quadrimestre de 2020. Autoria. Comissão de Finanças e
Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 0010/2020.- Ata da Prestação de
Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 25 de setembro de 2020, às 12:00 horas,
na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA DE ITAPIRA, referente ao 2º Quadrimestre de 2020. Autoria.
Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Ofício SG-DAO nº 245/2020. Em
que o Sr. Prefeito Municipal, solicito a retirada do Projeto de Lei nº 085/2020 que “Altera a
emenda, o caput do artigo 1º e o art. 7º da Lei Municipal nº 4.450, de 04 de junho de 2009” para
melhores estudos. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0085/2020.- “Altera a
emenda, o caput do artigo 1º e o art. 7º da Lei Municipal nº 4.450, de 04 de junho de 2009, Autoria:
Prefeito Municipal. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio",
06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº.
0091/2020.- Em que o Sr. Tiago Fontolan Batista submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra 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. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0092/2020.- 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$ 2.350.000,00 DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
8º) Projeto de Lei nº. 0093/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação de Cemitério e Crematório para
animais domésticos de pequeno e médio porte no Município de Itapira e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0094/2020.- Em que o
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o
artigo 1º e inclui o § 5º ao artigo 3º da Lei Municipal nº. 4.450, de 04 de junho de 2009. A seguir
pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, tendo em vista que houve um acordo de bancada para
a votação do presente projeto de lei na Sessão de hoje, requer e a Casa aprova por unanimidade, que
a matéria seja encaminhada às Comissões para exararem o parecer competente, e que seja

encaminhado à ordem do dia de hoje, para discussão e votação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 127/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar
nº 019/2020. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei Complementar nº 019/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera a
redação do Artigo 3º da Lei Complementar nº 5.766, de 18 de Abril de 2019.", 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", 30 de setembro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador
Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 128/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 087/2020.
RELATOR: Antonio Marangoni 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
087/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza cessão em comodato de imóvel à
Associação Boas Novas Eternas do Circuito das Águas.", 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", 30 de setembro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia
de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
12º) PARECER nº. 129/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 088/2020. RELATOR: Tiago
Fontolan. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde,
Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a
este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 088/2020, de autoria do
Sr. Prefeito Municipal, que "Denomina vias públicas do Loteamento Jardim das Araucárias.",
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", 30 de setembro de 2020. A seguir, pela
ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO:
À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de setembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 130/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 089/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. As Comissões de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 089/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera a redação
do parágrafo 4º do artigo 6º e os incisos V, VI e IX do artigo 7º da Lei Municipal nº 5.826, de 02 de
outubro de 2019.", 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", 30 de setembro de 2020.
A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade,
para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de setembro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) PARECER nº. 131/2020.- ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 090/2020. RELATOR: 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 Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 090/2020, de autoria do nobre vereador Carlos Alberto
Sartori, que "Denomina o Playground na Praça da Justiça entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo
de Terezinha Leonor de Lima Moraes - Dona Nina.", 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", 30 de setembro de 2020. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia
de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de setembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
15º) PARECER nº. 132/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 094/2020. 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 094/2020, de
autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera o artigo 1º e inclui o § 5º ao artigo 3º da Lei
Municipal nº. 4.450, de 04 de junho de 2009 ", acordaram por exarar parecer favorável, seguindo
acordo entre as bancadas, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que
lhe inquine a tramitação. A Comissão de Justiça e Redação em análise lógica ao Projeto de Lei em
estudo propõe a retificação do Artigo 1º, passando a constar com a seguinte redação: "Art. 1º. O
artigo 1º da Lei Municipal nº 4.550, de 04 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte
redação". Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 06 de outubro de 2020. A seguir, o Sr. Presidente, tendo em vista que
houve um acordo de bancada para a discussão e votação do projeto de lei na sessão de hoje,
despacha a matéria à Ordem do Dia de Hoje. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00182/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olga
Passini Brandão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00183/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Ilza Donatti Sartori. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00184/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Prof.ª Lourdes Therezinha Pereira da Silva Guedes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00185/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dioletti Fiorini Gotti, mais conhecida como
Izolete. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cilene
Gonçalves Momesso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Cleide Aparecida Lima de Barros. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
outubro 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. 22º) Requerimento nº. 00156/2020.- Voto de
Congratulação com a direção, corpo clínico, enfermeiros, auxiliares e demais funcionários do
Hospital Municipal de Itapira, pelos 30 anos de funcionamento ininterrupto em nosso município.
Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º)

Requerimento nº. 00160/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Luciano Francisco Sartorelli,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de setembro Autoria. Maurício
Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº.
00161/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Evelina R. Aek, pelo transcurso de seu 93º
aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00162/2020.Voto de Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi Serra, pelo transcurso de seu aniversário
de nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00163/2020.- Requer oficiar o Sr.
Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao funcionamento do posto da Guarda
Municipal em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00164/2020.- Requer oficiar a
direção da CPFL Paulista, solicitando estudos para unificar as duas linhas de energia que atendem
ao bairro Boa Vista (Rio Manso). Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00196/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para
reconstrução da passarela que liga os Conjuntos Habitacionais Della Rocha 2 Humberto Carlos
Passarella. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
29º) Indicação nº. 00197/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de parque infantil e iluminação
pública na praça localizada entre as ruas Carlos Eduardo Ornellas, Maria Zandallargine, Ernesto
Stringueti e João Batista Rocha no Bairro Della Rocha I. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Indicação nº. 00199/2020.- Sugere ao Sr.
Prefeito, a reforma do Centro Comunitário da Vila Penha do Rio do Peixe, localizado ao lado da
creche "Sebastião Olbi Neto". Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla
- Presidente. 31º) Indicação nº. 00200/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Esporte,
estudos para construção de uma nova cancha de bocha no bairro rural do Córrego do Coxo. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Indicação nº.
00201/2020.- Sugere execução de melhorias na estrada vicinal "Dr. Sérgio Soares Sobral", acesso à
Fazenda Espírito Santo, região de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Indicação nº. 00202/2020.- Sugere a
manutenção de grade e canteiro central existente na Rua Sizi Vieira Cintra, na Vila Bazani. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº.
00203/2020.- Sugere execução de melhorias e reforma na ponte localizada entre as Chácaras
Barreirinho e a estrada vicinal Benedito de Souza Bueno (Dito Felix). Autoria. Toninho Marangoni.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação nº. 00204/2020.- Sugere
instalação de redutor de velocidade na rua XV de Novembro, próximo ao cruzamento com a rua dos
Gusmões. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º)
Indicação nº. 00205/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao SAAE, estudos para levar água
tratada até o Condomínio Bica D´água, localizado na região do Soares. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação nº. 00206/2020.- Sugere ao Sr.
Prefeito, determinar ao departamento competente, que promova a limpeza de um terreno
pertencente a municipalidade próximo a rua Antônio Recchia, no Bráz Cavenaghi. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação nº. 00207/2020.Sugere reparos e melhorias, bem como construção de muro defronte o Recinto Agropecuário
"Carmen Ruete de Oliveira". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla
- Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à
Ordem do Dia. = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 0018/2020.- Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso de terreno pertencente ao
município, localizado no Bairro de Barão Ataliba Nogueira, para fins exclusivamente empresariais
nas condições que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos
Santos, solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0019/2020.Altera a redação do Artigo 3º da Lei Complementar nº 5.766, de 18 de Abril de 2019. Autoria:
Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, solicita vistas da matéria.
DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única
discussão o Projeto de Lei nº 0087/2020.- Autoriza cessão em comodato de imóvel à Associação
Boas Novas Eternas do Circuito das Águas. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei
nº 87/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE
EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de outubro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0088/2020.Denomina vias públicas do Loteamento Jardim das Araucárias. Autoria: Prefeito Municipal. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 88/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador
Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que
seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O Senhor Presidente acatando o
requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
nº 88/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de outubro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº
0089/2020.- Altera a redação do parágrafo 4º do artigo 6º e os incisos V, VI e IX do artigo 7º da Lei
Municipal nº 5.826, de 02 de outubro de 2019. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir pela ordem o
vereador Fábio Galvão dos Santos, requer vistas da matéria. O Sr. Presidente tendo em vista que o
Projeto de Lei se encontra em regime de urgência, coloca em votação o pedido do vereador, que é
rejeitado menos três votos da vereador Beth Manoel e dos vereadores Fábio Galvão dos Santos e
Mino Nicolai. Isto feito o Sr. Presidente coloca em discussão a matéria e não havendo nenhum
vereador para fazer uso da palavra coloca de imediato o Projeto de Lei em única votação. Aprovado
por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0090/2020.- Denomina o
Playground na Praça da Justiça entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo de Terezinha Leonor de
Lima Moraes - Dona Nina. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº
90/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori
requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido
imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. O Senhor Presidente acatando o requerimento
verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 90/2020.

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Agradeço a
todos o vereadores que votaram o projeto denominando o playground da Vila Figueiredo e Jardim
Galego. A D. Nina foi uma pessoa muito participativa da Comunidade Santa Rita de Cássia. Assim
também como em outros tempos participou muito da Comunidade São Benedito. Trabalhou com as
comunidades, ajudou muito e foi uma pessoa muito querida. Então chegou a oportunidade de
prestar essa homenagem a uma pessoa tão querida que fez tanto e sempre estava envolvida onde
tinham as crianças. E hoje esse playground a ser instalado vai ser denominado “Terezinha Leonor
de Lima Moraes.” Muito obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de outubro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº
0094/2020.- Altera o artigo 1º e inclui o § 5º ao artigo 3º da Lei Municipal nº. 4.450, de 04 de junho
de 2009. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 94/2020. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de outubro 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.

