
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de junho de 2019. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário:  CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º Secretário: 

ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 

MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO 

GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

Noite a todos. Ontem fiquei chocada com a decisão do Dr. Rafael, perdemos um soldado, mas 

ainda não perdemos a guerra. Foi com grande tristeza que recebi a notícia da renuncia do 

nosso querido, amigo e vereador. Infelizmente a velha politica é feita de pressões, ameaças e 

perseguições infundadas, por aqueles que acham que o município é o quintal de suas próprias 

casas. Qualquer pessoa não pensaria duas vezes em proteger sua família passando o que ele 

passou. Foram seis processos administrativos distintos durante seis anos, para que ele pudesse 

continuar exercendo sua vida profissional e seu mandato de vereador com liberdade. O 

Prefeito chegou a declarar-se publicamente inimigo do vereador. É preciso mudar a forma de 

fazer política nessa cidade. Que hoje, cada um olhe para suas mãos e reflitam do quanto 

contribuíram para renuncia do vereador. Todos nós perdemos. Obrigada Dr. Rafael, por todos 

os ensinamentos que me proporcionou, por todo companheirismo que sempre demonstrou a 

esta Casa de Leis. Um bom estrategista sabe a hora de se retirar, e um bom homem se 

sacrifica pelo seu povo, estamos juntos e a guerra seguirá. Obrigada a todos.” A seguir faz uso 

da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Ontem estava 

assistindo o programa do Roberto Cabrini, e fiquei envergonhado de ser politico, pois 

entrevistaram moradores de rua e ali pude ver o quanto nosso governo é injusto com o povo, 

onde poderiam fazer algo para melhorar e não o fazem, só pensam no que é vantajoso para 

eles, em subirem impostos cada vez mais. Venho dizer também, que tenho e-mail e facebook, 

mas não uso, e soube que teve um cidadão que fez uma crítica a mim dizendo que tenho uma 

vida boa, caminhonete, mas se hoje tenho tudo isso, foi com meu esforço e trabalho, nem só 

de politica vive o politico. Tudo que está ao meu alcance como politico eu faço, já fiz muitas 

coisas pela cidade e principalmente pelo bairro dos prados, e ainda não pararam por aí, pois 

tem muitas coisas a serem feitas, obrigado.” A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Hoje está sendo um dia diferente e estranho 

para todos depois da renúncia do nosso vereador Dr. Rafael, pois não fomos avisados e a 

noticia chegou de surpresa. Estou há 14 anos nesta Casa e vamos amadurecendo cada dia 

mais, conhecendo novos companheiros onde tive a oportunidade de conviver com o Rafael, 

que nos trouxe uma segurança muito grande da oposição pela sua capacidade intelectual, pelo 

seu poder de destrinchar projetos, enxergar coisas, e sempre digo sem demagogia que nós 

estávamos aqui em um bom balanço, pois existem vários tipos de vereadores, cada um com 

sua profissão e forma de agir. A saída do Rafael é uma perca muito grande, pelo que ele 

representava para o povo de Itapira. Que possamos tapar essa lacuna com muito trabalho. 

Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr.MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de congratular com meu amigo 

Faustinho, por esta tarefa árdua que é legislar, mas sei que você esta a altura do cargo prestes 



á assumir. Não poderia deixar de falar também do Dr. Rafael, que por muitas vezes nós 

debatemos em plenário, expondo pontos de vistas divergentes e neste momento confesso que 

me senti triste, pois é uma perca. É muito bom poder debater com ideais diferentes, e com 

uma pessoa que realmente estuda, com nível de intelectualidade, esperteza e de raciocínio. 

Sempre foi um homem de muita fibra e presença, não vejo em momento algum que ele possa 

ter se sentido oprimido, perseguido, sempre foi um lutador e nunca teve medo de nada. Ele 

teve seus motivos, e sua escolha deve ser respeitada por todos. Quero deixar um recado ao 

amigo Rafael, que apesar de todos os embates e polêmicas que existiram nesta Câmara, sinto 

pena e sentirei falta dele aqui, por mais estranho que muitos possam achar, ele era um bom 

combatente e com certeza combateu a um bom combate”. A seguir o Sr. Presidente Sr. LUAN 

ROSTIROLLA se manifesta sobre o assunto: “Essa presidência ciente dessa decisão, assim 

como a fala dos demais vereadores, venho comunicar que também foi uma surpresa, cabe a 

nós respeitarmos a decisão do nobre vereador Dr. Rafael. Tivemos uma boa conversa ontem 

entre o horário de almoço e período da tarde referente á essa decisão. Era uma pessoa que nós 

da situação, não concordávamos politicamente, mas era uma pessoa que travava um bom 

combate, onde lutou com seu jeito de ser. Aceitar essa renúncia e despachar foi muito difícil, 

mas faz parte da vida e da politica, que Deus abençoe o Dr. Rafael, e as portas desta Casa 

estarão sempre abertas. Muito obrigado por tudo que você fez pela Câmara Municipal de 

Itapira.” 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 Sr. 

Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para que 

da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente 

passa a leitura do seguinte documento: Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício Comunicado de 

renúncia do vereador Rafael Donizete Lopes. Autoria. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de junho de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se no recinto da Câmara o 1º Suplente de 

Vereador da Coligação PSD/PROS/PCDOB/PRP, Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, o 

Sr. Presidente, o convida a adentrar ao Plenário e de imediato o declara empossado 

definitivamente para exercer o cargo definitivo de vereador, quando o mesmo assinou o 

TERMO DEFINITIVO DE POSSE. Isto feito, o Sr. Presidente passa a palavra ao Vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente 

a Deus pela saúde, sabedoria e capacidade de realizar as escolhas da vida e agradecer também 

meus pais que são inspiração e orgulho pra mim, minha namorada Rosana e a todos os meus 

eleitores. Sinto-me extremamente honrado em assumir o cargo do ex-vereador Dr. Rafael, 

também meu amigo e companheiro de coligação, que Deus o abençoe. Neste momento ímpar 

da minha vida, estou muito feliz em assumir o cargo de vereador, mas sei do meu 

compromisso não só com meus eleitores, mas sim com toda população itapirense. Vou fazer o 

melhor para população, sinto-me preparado para este oficio, com á ajuda de Deus, família e 

amigos, sei que vou conseguir cumprir. Boa noite a todos.” A seguir o Sr. Presidente da as 

boas vindas ao vereador e dá andamento à Sessão. 2º) Ofício SG-DAO nº 257/2019. Solicita a 

retirada do Projeto de Lei Complementar nº 015/2019 que "Dispõe sobre alienação de terrenos 

pertencentes ao Município"para melhores estudos. Autoria. Prefeito Municipal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Ofício Informa liderança Bancada da Oposição. Autoria. 

Bancada Oposição DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de junho 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. 



Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0034/2019.- Em que o 

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

Denomina a escola municipal localizada no bairro José Tonolli de EMEB JOSÉ ROBERTO 

DO PRADO. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de 

Lei nº. 0035/2019.- Em que o Sr.  José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de 

crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em 

Despesa de Capital e a oferecer garantias e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.  Não havendo mais Projetos Lei passamos às 

Emendas. 6º) Modificativa/Aditiva de nº. 001/2019.- Acrescenta  letra "e" ao Artigo 2º e 

altera o Artigo 26, ao Projeto de Lei nº 25/2019,  à Lei nº 5.660/2017, Programa Escola em 

Tempo Integral.. Autoria: Professora Marisol Expediente DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Votos de Pesar. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Donizete de Oliveira, mais conhecido como Toninho do SAAE e do 

DETRAN. Autoria. Professora Marisol.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00172/2019.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Margarida Xavier de Paula. Autoria. Professora Marisol.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Junho de 2019. 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 faz Justificativa de voto, Vereadora Professora Marisol: 

“Gostaria de deixar meus sentimentos às duas famílias dos falecidos Toninho do Detran e da  

Sra. Margarida, que Deus conforte o coração de todos os familiares.” A  seguir,  o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 9º) Requerimento nº. 00165/2019.- Voto 

de Congratulação com o Sr. João Lucas da Silva, pelos 25 anos de serviços prestados à 

Prefeitura Municipal de Itapira na área de Serviços Públicos. Autoria. Luan Rostirolla.  A 

seguir, pela ordem, o vereador Luan Rostirolla manifesta interesse em discutir a presente 

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

04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento nº. 

00166/2019.- Voto de Congratulação com o jovem professor Marcelo Moreira, pelo excelente 

trabalho voluntário de escoliha de futebol realizado em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

Toninho Marangoni.  A seguir, pela ordem, o vereador Toninho Marangoni manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 00167/2019.- Voto de Congratulação com o grupo Os 

Desbravadores Águia Imperial, na pessoa dos voluntários Marlon, Telma, Ivonete e Leandro, 

pelo trabalhos com crianças e jovens de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho 

Marangoni.  A seguir, pela ordem, o vereador Toninho Marangoni manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) 

Requerimento nº. 00168/2019.- Voto de Congratulação com o Jornal Tribuna de Itapira, na 

pessoa do diretor Sr. Luiz Roberto Trevelin Pereira, pelos 30 anos de fundação e circulação 

ininterruptas em nosso município. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº. 00182/2019.- Voto de Congratulação 

com os organizadores do I Eco Talks - "Cuidando do Meio Ambiente" realizado em parceria 

pelo Projeto Remada do Bem e Patrulha Ambiental. Autoria. Professora Marisol.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento nº. 

00183/2019.- Voto de Congratulação com os organizadores do mutirão de limpeza ambiental 

e plantio de mudas, realizado  em parceria entre o Projeto Remada do Bem e Patrulha 

Ambiental. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente.  15º) Requerimento nº. 00184/2019.- Voto de Congratulação 

com os integrantes da Banda do Nheco, pela brilhante ação de solidariedade no aniversário do 

jovem Gianluca Trevellin, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Requerimentos, o Sr. PResidente passa de imediato às Indicações. 16º) Indicação nº. 

00191/2019.- Sugere instalação de cobertura no portão da Emeb "Marco Antônio Libano dos 

Santos", Istor Luppi. Autoria. Professora Marisol.  DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) Indicação nº. 00192/2019.- Sugere reforma ou substituição das 

placas denominativas das estradas rurais do município. Autoria. Toninho Marangoni.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Indicação nº. 00193/2019.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao DPBA - Departamento de Bem Estar e Proteção Animal, 

a realização de palestras sobre proteção da flora e fauna local nas escolas municipais de 

ensino fundamental. Autoria. Toninho Marangoni.  DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 19º) Convite para Sessão Solene Câmara 

Municipal de Itapira de outorga de Cidadania Itapirense aos ilustres Srs. Romeu Pereira de 

Souza, Miguel de Arruda e Sérgio Magnusson. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) 

Ofício nº 0383/2019. Assembléia Legislativa, Gabinete Deputado Edmir Chedid. Informação 

sobre emenda impositiva de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em prol da população de Itapira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Solicitação de Patrocínio. Maximiliano de Godoy 

Costa, solicita patrocínio para inscrição e transporte de atletas para o Cmpeonato Mundial de 

Jiu-Jitsu Esportivo 2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Ofício-SUO/EXT 327. 

Informação em resposta aos Requerimentos nº 003 e 004/2019, subscrito pelos Vereadores 

Beth Manoel e Toninho Marangoni. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Banda Lira. 



Relatório de Prestação de Contas, 1º trimestre de 2019, Termo de Parceria nº 001/2018. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Banda Lira. Relatório de Prestação de Contas, 1º 

trimestre de 2019, Termo de Colaboração nº 003/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 25º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itpaira. Relatório de 

Prestação de Contas, Terceiro Trimestre de 2018. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) 

Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itpaira. Relatório de Prestação de Contas, 

Primeito Trimestre de 2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante 

do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em segunda 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0021/2018.- Cria gratificação especial para os 

motoristas que possuem a CNH categoria (E) quando escalados em portaria para dirigir 

caminhões pesados. Autoria: José Natalino Paganini.  Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 21/2018. Aprovado menos 3 votos dos Vereadores Srs. Fábio Galvão dos 

Santos, César Augusto da Silva, Elisabeth Donziete Manoel e uma abstenção do Vereador Sr. 

Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0030/2019.- Dispõe sobre o 

parcelamento dos créditos públicos tributários e não tributários devidamente constituídos, 

incluindo os acréscimos legais, de titularidade do Município, e, os débitos inscritos em Dívida 

Ativa, inclusive os já ajuizados, e dá outras providencias. Autoria: José Natalino Paganini. A 

seguir Pela Ordem o Vereador Luís Hermínio Nicolai, requer o adiamento da propositura para 

a próxima sessão para que o Vereador Fábio Galvão que tomou posse na data de hoje possa 

ter conhecimento da matéria. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do 

Nobre Vereador, o qual foi rejeitado menos quatro votos dos vereadores Srs., Fábio Galvão 

dos Santos, César Augusto da Silva e Luís Hermínio Nicolai e da Vereadora Beth Manoel. 

Isto feito e não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca 

em única votação o Projeto de Lei nº 30/2019. Aprovado menos quatro votos dos vereadores 

Srs., Fábio Galvão dos Santos, César Augusto da Silva e Luís Hermínio Nicolai e da 

Vereadora Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00165/2019.- Voto de Congratulação 

com o Sr. João Lucas da Silva, pelos 25 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal de 

Itapira na área de Serviços Públicos. Autoria: Luan Rostirolla.  DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUAN ROSTIROLLA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00166/2019.- Voto de Congratulação com o jovem professor Marcelo 

Moreira, pelo excelente trabalho voluntário de escoliha de futebol realizado em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni.  DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00167/2019.- Voto de Congratulação com o grupo Os Desbravadores Águia Imperial, na 

pessoa dos voluntários Marlon, Telma, Ivonete e Leandro, pelo trabalhos com crianças e 



jovens de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni.  DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Junho de 2019. 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. 


