ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e
TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 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.
Indignação, este é o sentimento que impera na grande maioria dos funcionários da saúde, mas
principalmente nos funcionários das UBS, e em mim também. Estive hoje fazendo outra visita no
PPA da Vila Ilze e pude perceber a grande destruição que continua naquele setor. Esta um
verdadeiro caos e os pedreiros não aparecem desde o dia nove. Os funcionários e usuários comendo
poeira. Os funcionários estão largados à deriva e ninguém da administração aparece ao menos para
dar uma orientação. Os pacientes só não ficam mais doentes porque são atendidos, e logo vão
embora, mas os funcionários ficam a desejar. Lembro muito bem que o Paganini prometeu um olhar
diferenciado aos funcionários públicos e nem sequer faz uma visita. Tem posto que não tem cadeira
para o funcionário sentar, e nem mesa para atender o paciente. Fiquei muito chateada ao ver a
situação que novamente encontrei. Fui informada que a empresa parou de mandar os funcionários
responsáveis pela obra, por falta de dinheiro, por falta de pagamento e isso é uma pouca vergonha
tanto do deputado, quanto do prefeito pra não dizer nossa também. Os funcionários do PPA Vila
Ilze estão atendendo em um puxadinho atrás do PPA e são salas minúsculas, e se colocar um boi lá
Vereador Tiago, o rabo fica para fora. A sala do ginecologista para a mulher se despir, tirar a roupa
e colocar a camisola pra ser examinada, o doutor tem que sair porque a sala é pequena. É
vergonhoso para ambos. A sala de vacinas quando entra a mãe e filho, o funcionário fica com a
metade corpo pra fora para fazer a vacina e sem falar na falta de materiais que prejudica o
andamento dos profissionais. E os funcionários Vereadores, Deputado, Prefeito também votam.
Fazendo uns trinta dias protocolei junto ao Secretário de Saúde para que me envie ou me chame
para mostrar o alvará de funcionamento desse puxadinho que tem atrás do PPA, e já fazem uns
vinte dias que pedi e não me deram. Sabe por que não me deram? Porque não existe. E muito menos
existe a autorização dos bombeiros para que funcione aquela parte do PPA, e sem falar do PPA do
Istor Luppi que esta com as janelas soltas, podendo se soltar e machucar um funcionário, paciente,
uma criança. O calçamento externo e o piso interno do PPA, esta todo arrebentado, e sem falar que
no PPA Pé no Chão esta faltando consultório, e o banheiro que ainda é novo não é funcional porque
esta todo danificado. Outra coisa gravíssima que venho alertar o Prefeito e Secretário da Saúde, é
que a Farmácia do Cais precisa urgente de um ar-condicionado para condicionar a medicação de
estoque. E se tiver aqui algum pupilo “bravinho” comigo, que venha falar. Obrigada a todos.” Faz
uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje venho falar
sobre uma indicação que estou fazendo referente à “Praça Gregório Peretta” que se situa no Nosso
Teto. O pessoal me chamou lá, inclusive com abaixo-assinado dos moradores e eu “recusei” pegar o
abaixo-assinado, porque como Vereador eu preciso tomar uma providencia em relação a isso. Eu
tenho aqui os colegas, e inclusive foi citado o nome do Vereador Mauricio que fez uma recepção
com os amigos dele na Boa Esperança e o pessoal disse: Esqueceram-se de nós aqui Faustinho.
Estamos nem a 1km deles. Gostaria de mostrar aqui, porque não consegui a tempo as imagens, mas
isso aqui é um resumo de como esta a pracinha. A pracinha encontra-se danificada, isso porque é
uma praça minúscula. Emprestou-se dinheiro, uma divida estrondosa que vai ficar mais de 102
milhões, fora a divida da Sabesp, ou seja, beirando 160 milhões. E deixar uma praça sem banco!
Não é por nada não gente, conversei com o pessoal e para concertar o banco não custa trezentos
reais tá? Tá faltando ripa nos bancos. Isso é pra gente ver como é destoante a administração. Pega-

se dinheiro para fazer coisas novas, mas não cuidam do que tem. Beth, antes de vim aqui um colega
me ligou porque estão falando que esta sendo um Palanque Político o Hospital Municipal Tiago, e
que faziam três horas que o rapaz estava lá e não estava sendo atendido, porque fulano falou que era
para passar. Aí ele disse que não iria passar na frente de ninguém porque não era da índole dele.
Passar outra pessoa na frente só porque fulano e cicrano estão passando não é certo. No Pronto
Socorro não! Os direitos são iguais para todos que estão ali. Olha o estado da praça que esta suja,
imunda. Voltando ao assunto da praça, ali tem um monte de famílias com crianças pequenas. Não
tem sequer um balancinho para as crianças. Tem o balanço que os moradores improvisaram com
corda e eu até pedi para tirar por não ter as medidas de segurança. É um perigo colocar corda para
as crianças balançarem, é um pecado. Olha-se para um lado e não cuidam do outro. É de cortar o
coração mesmo. Vamos cuidar também do que temos. Pra fazer coisas novas e deixar lá, também
não é legal não. Então vamos sim cuidar do que temos, olhar para o que existe em nosso município
e não fazer no ano de eleição obras para todos os lados só para buscar uma nova reeleição. No caso
não seria uma nova reeleição e sim, continuar com o grupo político. Boa noite Senhor Presidente.”
Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Estive
ouvindo a fala dos vereadores que me antecederam, e quanto à questão da Saúde, eu também já na
manhã prontamente vou averiguar a questão do PPA da Vila Ilze. Temos que averiguar essa
questão, porque prezamos pelo atendimento com qualidade aos usuários e tudo aquilo que se refere
à saúde, aos feitos da prefeitura eu vou amanhã atrás para a gente estar podendo elucidar e dar
andamento e melhor atendimento as pessoas. Gostaria de falar também que tenho algumas pessoas
queridas que faleceram nesses últimos dias, que foram: Professora Maria Helena Plumari, falecida
no dia 11 de outubro. Dona Helena foi minha professora, amiga e muito amiga da minha família e
com quem a gente tinha uma grande afeição. Marilena assim como eu a chamava, era filha do
Inácio Plumari e Regina Trani Plumari, uma das enfermeiras da época e parteira. Marilena estudou
e fez magistério na Metodista de Piracicaba, estudou em Amparo, falava uns quatro idiomas, uma
pessoa muito culta e também era neta de João Batista Trani e Helena de Moraes Trani. D. Helena de
Moraes Trani era filha do fundador da cidade João Gonçalves de Moraes, que tem o nome dessa rua
João de Moraes. Então Marilena era bisneta do fundador da nossa querida Itapira, que este ano
completa duzentos anos, a quem João Gonçalves Moraes doou a santa que é a imagem de Nossa
Senhora da Penha para que fosse a padroeira da nossa cidade. Então deixo aqui o meu pesar pelo
falecimento da Professora Maria Helena Plumari, uma grande amiga. E falo também do falecimento
da Sra. Maria Eunice Frassetto Pereira de Moraes que também era uma pessoa muito amiga, muito
querida. Era filha do comerciante Hermínio Frassetto e D. Elvira Frassetto, e também esposa do
Davi José Pereira de Moraes. Conheci muito o Jóia, que era esposo da D. Maria Eunice, que era
proprietário do Cine Rádio que era uma bar e o Cinema ao lado, que hoje é o Senac. É uma família
tradicional da nossa cidade. D. Eunice é uma pessoa muito querida, que também deixou as irmãs D.
Maria Edith e D. Eni Frassetto Passarela e a D. Edite Osório de Oliveira, e também os filhos Marilu
, Davi, Marizete e João Hermínio Frassetto. Então eu tive o privilégio em conhecer essas pessoas,
da amizade delas, são pessoas que sempre fizeram por Itapira, sempre trabalharam em prol as
entidades assistenciais. São pessoas que doaram o seu tempo aos menos favorecidos pela sorte. A
Marilena mesmo trabalhou muitos anos como professora, além do tempo da sua aposentadoria. E D.
Maria Eunice também através do seu trabalho doou o seu tempo às entidades assistenciais, uma
pessoa muito querida pela nossa comunidade. Ela tem o filho Davi que é funcionário do setor de
planejamento. E ela vem de uma descendência que o esposo dela que era o Jóia, neto do Major
David Pereira. São pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Então no ano que nossa cidade
completa duzentos anos a gente perde pessoas queridas que ajudaram a construir uma cidade
melhor. Deixo aqui os meus sentimentos aos familiares pela perda. São perdas irreparáveis que tem
o consolo de Deus, porque a passagem pela terra foi frutificante. Muito obrigado a todos. Boa
noite.” 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) REQUERIMENTO Nº. 00176/2020.- Requer licença sem
remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Mino Nicolai. DESPACHO:

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 35ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 13 DE OUTUBRO DE 2020. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro 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 nº. 00100/2020.- Em
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 416.000,00 DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0099/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Extingue o Centro de
Educação Infantil "Dalila Batista Bianchi" e dá outras providências. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 138/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
095/2020. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. A Comissão de Ética, que a este subscreve,
reunida nesta data, opina sobre o bojo da Biografia da ilustríssima Sra. Dona Rosa Maria Romão
Bernardes. Dona Rosa, como é mais conhecida, desempenha um trabalho muito importante de
integração dos moradores do bairro Nosso Teto, promovendo festas, com arrecadação de doações
que são revertidas aos mais necessitados. Dona Rosa, pessoa das mais ilibadas em nossa sociedade,
por sua simpatia, educação e atenção, merece, portanto, que esta Casa de Leis preste essa
homenagem. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de outubro 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 20 de outubro
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 139/2020.- ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 095/2020. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e
Obras Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 095/2020, de autoria do nobre vereador Dr. Maurício
Cassimiro de Lima, que "Denomina a praça existente entre as ruas Júpiter Belluomini, João Pupo e
Luiz Pagananini, no bairro Nosso Teto, de “Dona Rosa Maria Romão Bernardes”, 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", 15 de outubro 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 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 140/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 096/2020.
RELATOR: Antonio Maragoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento,
Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Públicos,
Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei nº 096/2020, de autoria do nobre vereador Dr. Maurício Cassimiro de Lima, que
"Declara de Utilidade Pública a COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESTRELA DA MANHÃ”,
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", 15 de outubro 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 20 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 141/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 097/2020. RELATOR: Professora Marisol. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços

Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao Projeto de Lei nº 097/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Institui o Programa de
Apoio Pedagógico (PAP) na Rede Municipal de Educação 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", 15 de outubro 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 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 9º) PARECER nº. 142/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 098/2020. RELATOR:
Carlos Alberto Sartori. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, opina sobre o
bojo da Biografia do ilustríssimo Sr. Antonio Gonçalves Fontes. O Sr. Antonio Gonçalves Fontes,
mais conhecido por "Antonio Canfoneiro", é morador da Região do bairro dos Pinheiros por muitas
décadas, conhecido por toda a região, desempenha uma grande liderança na localidade, sendo muito
estimado por todos, sendo uma pessoa das mais ilibadas em nossa sociedade, por sua simpatia,
educação e atenção, merece, portanto, que esta Casa de Leis preste essa homenagem. É este o
Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de outubro 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 20 de outubro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 143/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
098/2020. RELATOR: Tiago Fontolan Batista. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao Projeto de Lei nº 098/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "“Denomina
Estrada Municipal”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de
ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Todavia resolvem para melhor
localização da estrada denominada acrescentar aos artigos 1º e 2º a inscrição da "IPI 040", quando
da Redação Final do Autógrafo. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer.
Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de outubro 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 20 de outubro de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00189/2020.- Voto de
pesar pelo falecimento Sra. Carmem Aparecida Torres Riboldi. Autoria. Mino Nicolai.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00193/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ademar Benedito Massarotti. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20
de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00194/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Souza Moreira. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00195/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Eunice Frassetto Pereira de
Moraes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José
Molinari. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00197/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Geraldo Theodoro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos

Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Armelindo Dainesi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Prof.ª Maria Helena Plumari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Deize Moino Luchetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00201/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Roberto Silveira, mais conhecido como
Paulinho da Pernambucanas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 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. 21º) Requerimento nº. 00168/2020.- Voto de Congratulação com todos os
professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de nossa cidade, pelo Dia dos
Professores, comemorado no dia 15 de outubro. Autoria. Professora Marisol. Fábio Galvão dos
Santos Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Em nome da Vereadora Professora
Marisol, gostaria de parabenizar a todos os professores, e salientar que dentro da nossa mente e dos
nossos corações, acho que todos nós temos um professor ou vários professores que marcaram a
nossa passagem pela rede educacional. Eu tenho alguns professores e a gente até fez um voto de
pesar para um professor que marcou muito a minha passagem educacional que foi o Professor
Clibas. Tenho também Professora Maria Cecília de Mello Sartori (D.Zi) e também tantos outros
professores que marcaram, e ainda estão aí e podemos agradecer presencialmente por ter feito parte
da nossa vida. Mas a todos os professores da rede municipal, estadual, particular e a todos os
mestres professores com P maiúsculo, fica a minha gratidão e os meus parabéns professora.”
Justificativa de voto vereador Toninho Marangoni: “Gostaria de parabenizar os professores, a
todos que ensinam ao próximo o caminho bem. Dia 15 de outubro é o Dia do professor, mas para
mim todos os dias é o dia deles. A vocês professores, Gratidão e Respeito.” Justificativa de voto
vereadora Beth Manoel: “Gostaria de aproveitar também este momento de homenagem a todos os
professores, para que seja lembrado que nesse tempo de pandemia pedi ao Prefeito, Deputado e a
todos que facilitem os trabalhos das professoras nesse novo meio de pandemia, porque hoje estive
conversando com uma professora do fundamental e ela esta tendo dificuldade para dar aulas para os
alunos, porque a internet dela é muito ruim e o aparelho que ela tem para uso é pessoal. Ela não
reclama por ser pessoal o aparelho, é que não tem tantas dimensões para ela trabalhar com os
alunos. Então eu gostaria de pedir ao Prefeito, Deputado e a Secretária Beth Brianti que tome um
conhecimento, aliás, que tome não, porque o conhecimento já existe por parte deles, mas que
tentem oferecer o melhor para esses profissionais da área da educação. Porque fazer versinhos,
mensagens falando que professor é isso e aquilo é muito bonito, e eu também gosto de fazer isso, só
que eu acho que nós temos que ter um olhar diferente, e dar possibilidade para que elas possam
executar o trabalho delas com organização, respeito, criatividade. Obrigada a todos.” Justificativa
de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de deixar um abraço em nome da Professora
Marisol que aqui representa os professores. Não ouso citar nomes porque são muitos que a gente
gosta né? Graças a Deus hoje ainda tenho muitas professoras e professores junto comigo, então é
uma gratidão ter eles como mestres. Eles são essenciais ao ensinamento. Quanto a sua fala Beth,
sim, precisamos ter mais carinho com os nossos professores que são à base da educação e formação
do cidadão. Não podemos deixar assim. É um puxão de orelha à administração para um cuidado
maior. Obrigado Presidente.” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Eu também não
poderia deixar de parabenizar todas as minhas colegas, seja da rede particular, pública ou estadual,
porque verdadeiramente nós somos heroínas. Não é fácil o dia a dia, é uma luta, mas nós temos que

ter Fé em Deus que tudo vai melhorar. Estamos trabalhando arduamente, e digo “estamos” porque
eu também sou professora, mas estou afastada agora por conta do período eleitoral. Quero em nome
da Secretária Maria Elisabeth Brianti, homenagear toda a Rede Municipal de Ensino pelo esforço,
dedicação e não tem medido esforços. E também ao nosso executivo Prefeito Paganini e ao nosso
Deputado, que não tem medido esforços para nos auxiliar e nos ajudar no que for possível. Parabéns
aos nossos mestres com carinho.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Esta
Presidência também justifica, tendo em vista que tenho namorada e sogra professoras, Vereadora
Professora Marisol também, então realmente é um motivo de orgulho nossos professores. Eu estava
lembrando algum professor, e lembrei-me da Dona Cecília Barel. Ela puxava a orelha, mas era uma
pessoa muito responsável e tenho certeza que foi responsável pela formação de muitos alunos. Aos
professores um grande abraço, continuem com essa força, essa garra. Sabemos que a profissão é
árdua, difícil, mas é vocês que constroem um país melhor. Muito obrigado Professores, Feliz 15 de
Outubro.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20
de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento nº.
00169/2020.- Voto de Congratulação com os diretores, professores, funcionários e alunos do Senac
Itapira, pelos 30 anos de atividades em nosso município, celebrado dia 10 de outubro. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Vereador Fábio,
muito bem lembrado trinta anos de atividades do Senac de Itapira. É muito bom ver um vereador da
oposição se congratulando com o Senac de Itapira, tendo em vista a atuação do Prefeito Paganini
para que essa instituição que comemora hoje trinta anos, tenha ficado em nosso município, e o então
prefeito da época Toninho Bellini não ter movido uma palha sequer para que o Senac ficasse em
Itapira, para que hoje vossa excelência pudesse congratular pelos trinta anos do Senac. Fico feliz do
seu reconhecimento, e agradeço profundamente o Prefeito Paganini então Presidente da Associação
Comercial, pelo trabalho árduo, para que o Senac de Itapira ficasse em Itapira e pudesse hoje a
gente comemorar os trinta anos de suas atividades. Parabéns Vereador Faustinho.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00170/2020.- Voto de
Congratulação com a Profª. Cláudia Eliana Fernandes, pela conquista de sua merecida
aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00171/2020.Voto de Congratulação com o Sr. Laércio Marcatti, pelo transcurso de seu 68º aniversário de
nascimento celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00172/2020.- Voto de
Congratulação com a Sra. Marlene Alves Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 05 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00173/2020.- Requer oficiar o Sr. Prefeito
Municipal, solicitando informações referente a Lei nº 5.255/2014, que autorizou a firmar operações
de crédito com a CEF no montante de R$15.680.834,63. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de
outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00174/2020.Requer oficiar a direção da CPFL Paulista, para que promova instalação de iluminação pública na
estrada de acesso ao bairro do Rio Manso, no trecho não dotado de tal melhoria. Autoria. Toninho
Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento nº.
00175/2020.- Requer oficiar a direção do SAAE, para que promova estudos no sentido de assumir o
serviço de abastecimento de água dos condomínio de chácaras Ouro Verde e Caete, no bairro do
Rio Manso. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
29º) Indicação nº. 00211/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a reforma de bancos, bem como

instalação de iluminação pública na Praça Gregório Peretta (Lolo Peretta), no Nosso Teto. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Indicação nº.
00212/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para o retorno do PAFE (Programa de Apoio
Financeiro Escolar) nas escolas municipais. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Indicação nº. 00213/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação
de brinquedos no parquinho infantil localizado no Complexo Esportivo "João Momesso", no bairro
dos Prados. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º)
Indicação nº. 00214/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a reforma de uma ponte
existente na estrada que liga o bairro da Ponte Nova à Rodovia SP 147, defronte ao Portão da
Fazenda Santa Tereza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º)
Indicação nº. 00215/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de campo de malha no
Loteamento Jacyr Cêga, no bairro do Machadinho. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº. 00216/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção
de calçada no entorno da mata ciliar existente na Rua Juvenal Pereira de Godoy, na Vila Boa
Esperança. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação
nº. 00217/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando o recapeamento asfáltico e a instalação
de iluminação pública na Rua Reinaldo Camargo, no bairro dos Pires. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00218/2020.- Sugere ao Sr.
Prefeito, determinar ao setor competente, a poda das árvores existentes na rua Angelo Caio.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação
nº. 00219/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a reforma da calçada do prédio do Fórum local,
mais precisamente na rua Duque de Caxias. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação nº. 00220/2020.- Sugere melhorias e revitalização da
Rodoviária "José Benedito Coloço", bem como da praça existente na Rua da Imprensa. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº.
00221/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, contratar ou destacar de um vigia noturno para atuar na
Rodoviária Municipal "José Benedito Coloço" a partir das 18h00. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 00222/2020.- Sugere a
instalação de redutores de velocidade tipo lombada na estrada municipal do bairro dos Pinheiros.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Secretaria
de Promoção Social nº 446/2020. Resposta ao Requerimento nº 115/2020, de autoria do vereador
Fábio Galvão dos Santos, informa que diante das recomendações da OMS objetivando o
enfrentamento e a contenção da infecção humana pelo novo Coronavírus e considerando as
normativas nacionais, estaduais e municipais, a Secretaria Municipal de Promoção Social
suspendeu as atividades grupais e presenciais do Serviço de Centro Dia por se tratar de grupo de
pessoas idosas com maior risco de contágio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Ofício SG-DAO nº.
257/2020. Resposta ao Requerimento nº 116/2020, de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos,
informa que o trânsito das proximidades do Condômino Julieta é objeto de estudo dessa
Administração e do DER. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Ofício SG-DAO nº. 258/2020. Resposta ao
Requerimento nº 153/2020, de autoria do vereador Toninho Marangoni, informa que, de acordo
com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a inserção da academia ao ar livre no bairro do Rio
Manso consta da programação de instalações da Secretaria. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
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). Reiniciado os trabalhos após
verificação de "quórum" o vereador Fábio Galvão dos Santos; “Sr. Presidente, posso fazer um
requerimento verbal com um pedido de retificação? O pedido seria só a retificação do número da lei
que foi pedido aqui. Retificação da redação onde constou a 5.233, mas o correto seria 5.255/2014.”
O Sr. Presidente Luan Rostirolla: “Apesar de não ser regimental, mas por um erro de redação, essa
presidência coloca em votação o pedido do Nobre Vereador para correção.” Questão de ordem
vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Por questão regimental, enviar para as Comissões de
Justiça e Redação, que é o tramite natural das sessões para fazer a correção devida do fato.”
Momento em que o Sr. Presidente informa que a matéria já foi aprovado e coloca em votação a
solicitação do vereador Fábio Galvão dos Santos. Aprovado por todos senhores vereadores. O
Presidente esclarece que o Requerimento passara por uma revisão e será alterado o número. Isto
feito o Sr. Presidente passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0091/2020.- Autoriza o Poder Executivo a instituir a Campanha Permanente de Incentivo à
Arborização de ruas, praças e jardins do Município, e dá outras providências. Autoria: Tiago
Fontolan Batista. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 91/2020. 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 91/2020. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador
Tiago Fontolan: “Gostaria de agradecer a todos os companheiros pela aprovação da Lei que institui
a campanha permanente de incentivo à arborização urbana. E gostaria também de sugerir aos
candidatos a prefeito que estão na luta, para que prestem atenção na arborização urbana, e que
possam aí diante dos pedidos que a gente tem nesta Casa. Sugiro que seja dado então desconto no
IPTU com relação à plantação de árvores defronte suas residências. Nós temos aqui também o
pedido do IPTU ADOTE que o cidadão pode ter desconto caso adote um animal das ONGs ou até
mesmo do CAAMI. Então fica a minha sugestão aos candidatos, e também o meu agradecimento a
todos os vereadores pela aprovação da Lei.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de
Lima: “Gostaria de congratular com o Vereador Tiago Fontolan pela iniciativa diferenciada. É um
projeto de lei que terá um impacto muito positivo em nossa cidade, e quem sabe ao longo do tempo
podemos até construir um pouco melhor. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com
uma Empresa de Energia Fotovoltaico, onde algumas cidades do Estado de São Paulo que acabam
pontuando melhor no município Verde e Azul, faz acoplagem. A pessoa faz um plantio em frente a
sua casa, associado a transmissão de fotovoltaico no qual é incentivado pelo município através de
desconto no IPTU. Então quem sabe em um momento mais oportuno podemos construir uma
situação em relação a essa. Obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 20 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0095/2020.- Denomina a praça existente entre as ruas Júpiter Belluomini, João Pupo e Luiz
Pagananini, no bairro Nosso Teto, de “Dona Rosa Maria Romão Bernardes Autoria: Maurício
Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 95/2020. 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 95/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO

POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio
Caio", em 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 0096/2020.- Declara de Utilidade Pública a COMUNIDADE
TERAPÊUTICA ESTRELA DA MANHÃ Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o
Projeto de Lei nº 96/2020. 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 96/2020. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de
Lima: “Agradeço a todos os companheiros. Tive a oportunidade de conhecer a comunidade, e ela é
ligada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma nova Igreja Presbiteriana que se instala
em nossa cidade, faz um trabalho voluntário com dependentes químicos que começa desde o
acolhimento e passa por todos os tramites até a ressocialização onde esse depende químico pode
estar morando dentro da casa. E ao mesmo tempo saindo para o trabalho. Eles fazem o
direcionamento ao trabalho, colocam a pessoa no trabalho, fazem um trabalho psicológico para o
paciente. Inclusive o Pastor Marcelo é um psicólogo voluntário dessa casa. Eles têm auxílio de
psiquiatras, fazem toda parte alimentar, e realmente é um trabalho fantástico que esta associada à
Igreja Presbiteriana Independente em nossa cidade. E com muita honra nossa Casa aprovou essa
utilidade pública que será de muito valor para eles. Obrigado a todos.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º)
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0097/2020.- Instituiu o Programa de Apoio Pedagógico
(PAP) na Rede Municipal de Educação de Itapira.. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto
de Lei nº 97/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 20 de outubro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0098/2020.- “Denomina Estrada Municipal.” 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 98/2020. 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 98/2020.
Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de
agradecer a todos os Vereadores e edilidade por aprovar esse projeto. O Sr. Antônio Gonçalves
Fontes (Antônio Canfoneiro), que nasceu e reside até hoje no bairro dos Pinheiros. É de uma família
tradicional muito conhecida em comércio no Mercado Municipal, são agricultores e hoje esta
recebendo essa homenagem em vida. É importante receber essa homenagem, pois sempre foi uma
pessoa que ajudou o próximo, ajuda nas missas às vezes realizada na sua propriedade sempre
envolvido com a comunidade. É uma pessoa muito querida por todos. E também gostaria de falar da
outra parte da estrada que é sobre o falecido Sr. Armando Sargentelli, que veio de uma família
numerosa, imigrante italiano que comprou as terras no bairro do Brumado. Ele tinha uma fazenda
denominada de Fazenda São Sebastião, na qual ele também tinha um comércio que era um
armazém, uma cancha de bocha, uma igreja e um salão de baile. É uma pessoa que viveu muitos
anos junto de sua família, prestou serviços a comunidade, e com o seu falecimento a fazenda foi
vendida para Usina Virgolino. Então, por merecimento, uma pessoa que veio criança para o Brasil,
trabalhou, conquistou então essa parte da estrada Santa Cecília até o final dela, ficará denominada
de Armando Sargentelli. Um comerciante que viveu e prestou sua solidariedade aos moradores do
bairro do Brumado novo e o Brumado velho. Muito obrigado Senhor Presidente.” A seguir o
Presidente Luan dos Santos Rostirolla faz u seguinte pronunciamento: “Também gostaria de
justificar Vereador Carlinhos e parabenizá-lo, e em especial ao seu Toninho Canfoneiro que é uma

pessoa muito do bem, uma pessoa que construiu a sua vida naquela região. Parabéns Carlinhos e seu
Toninho Canfoneiro. Sinta-se abraçado pela gente aí, ainda esta lá firme e forte, sempre
conversando, atento, um abraço a toda sua família.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio",
em 20 de outubro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir pela Ordem o
vereador Tiago Fontolan Batista: “Apenas gostaria de registrar que na semana passada nós
tivemos a audiência pública do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões, tendo em vista os
vereadores Carlinhos Sartori, Dr. Maurício, Professora Marisol e a vereadora Beth Manoel além dos
funcionários desta Casa. Queria deixar registrado na ata dos trabalhos, a certificação que o fundo
recebeu com relação a sua transparência e o trabalho que vem sendo realizado pelo fundo na
administração, e também na governança da corporativa e da educação previdenciária. É quase um
ISO na verdade, é um selo de qualidade e que eu gostaria de parabenizar e deixar registrado a todos
os funcionários do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão.” (Nota: Todos os pronunciamentos
dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). A seguir, 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.

