
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 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, DIRCEU DE OLIVEIRA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO e MAURO MIRANDA. Ausentes os Vereadores Srs., CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA 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. BETH MANOEL: “Boa noite. Ontem eu, Mino, Fábio e André presidente 

do PSL, estivemos no gabinete da deputada Valéria Bolsonaro. Um dos motivos foi, que a 

Casa da Criança fez um orçamento de reformas e pinturas no valor R$65.000.00, e nós 

conseguimos a verba com esse valor para poder fazer as reformas e pinturas necessárias, e 

ficamos muito felizes com essa conquista. No dia 22 de junho, vi pela internet o Paganini 

saltitante, compartilhando e curtindo uma portaria publicada no Diário Oficial do DF. 

“Servidores da saúde poderão ser demitidos caso atendam mal os pacientes da rede pública.” 

Tudo isso porque esse documento prevê um tratamento humanizado aos usuários do SUS. 

Além dos procedimentos médicos, a medida observa questões como respeito, gentileza e 

educação. Funcionários de postos, hospitais e unidades de pronto atendimento, deverão se 

adequar as medidas para não receberem penalidades que variam de advertência, até 

exoneração do cargo. A portaria destaca que, é direito do usuário ter atendimento adequado 

com qualidade no tempo certo, e com garantia do tratamento. As infrações são divididas entre 

leves, médias e graves. Gostaria de ressaltar que essa portaria é perfeita, no entanto, eu que já 

fiz parte do grupo da saúde, posso dizer com prioridade, que não é nos oferecido uma 

estrutura adequada, para que os profissionais da pasta prestem um atendimento adequado, e 

falo isso também, vendo o lado dos outros setores, que muitas vezes não tem materiais para 

trabalhar. Precisam-se criar condições, e depois normatizar. Se formos ao Hospital Municipal 

hoje, não encontraremos macas e cadeiras para pessoas obesas. Vi um senhor forte, que ao ser 

colado na maca á partiu ao meio. Muita coisa esta em caos. O acolhimento humanizado deve 

partir dos gestores, prefeito, secretário de saúde, diretores e de nós vereadores, que muitas 

vezes são negadas várias coisas para nós aqui dentro. Também gostaria de ressaltar, que é 

essencial tratar com humanidade e educação os pacientes, mas que o Paganini precisa 

urgentemente disponibilizar boas condições de trabalho, para que os funcionários empenhem 

suas funções de maneira digna. Peço ainda, que sejam tomadas medidas e investimentos para 

melhorar a situação das UBs, PS, CAIS, ESCOLAS, CRECHES que faltam insumos, 

materiais de toda natureza, profissionais, médicos, técnicos de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem. Os coitados dos funcionários ficam com as caras lavadas, pois, tem que falar 

que alguns materiais estão em falta. Quero que o trabalho seja valorizado, pois, nem a hora 

extra foi pago até hoje”. A seguir faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite a todos. Aproveitando a fala da vereadora Beth mencionando a saúde, 

quero deixar registrado no comentário, que na semana passada requeri explicação do Sr. 

Prefeito, referente aos remédios vencidos que foram encontrados no hospital, e até o momento 

não tivemos nenhuma explicação, e para imprensa também não. Com isso já se passaram mais 

de vinte dias, e os comentários na cidade só aumentam. Falam-se tanto da saúde, mas a 



gestão, administração e responsáveis, não estão fazendo sua parte. Não é só cobrar os 

funcionários que dão a cara pra bater, mas tem que ser visto a parte de cima também, reitero 

aos colegas, que peçam para o prefeito trazer explicações para nós. Gostaria de agradecer ao 

Presidente do PSL André Siqueira, que articulou juntamente comigo, Beth, Mino e nosso 

colega Sandro, pois, ontem fomos recebidos pela deputada Valéria Bolsonaro em seu 

gabinete, atendendo mais um pedido nosso, dessa vez para a Casa da Criança que ajuda muito 

a cidade e está precisando de cuidados. Foi nos passado que solicitaram à administração os 

reparos, mas não deram ouvidos. Então, graças ao André e nosso trabalho, a deputada vai 

estar nos ajudando. Boa noite”. A seguir faz uso da palavra o Vereador LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite Sr. Presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público 

presente, imprensa, Presidente do PSL André Siqueira, e também em nome da Cristina do 

sindicato, gostaria de cumprimentar todas as mulheres e público presentes. Não poderia deixar 

de falar, que fomos comtemplados com 99% dessa verba que virá para á Casa da Criança, e ao 

mesmo tempo fizemos um pedido para UIPA, que será comtemplada com uma picape para o 

transportar os animais, isso será feito por uma emenda do deputado Junior Bozzella, que já 

está definido a vinda para Itapira. Como todo mundo diz, é somando com vocês, para que 

possamos trazer muitas coisas boas para Itapira. Queria dizer, que existem muitos 

comentários de jornal, então, não é uma crítica á imprensa de forma alguma, mas queria 

chamar á atenção, pois, é uma situação difícil para oposição de Itapira. Tenho muito respeito 

pelos colegas da situação, e o Dirceu falou uma coisa que é verdade e tem que ser respeitado. 

Hoje ele estão em maioria, talvez se fosse ao contrário, as coisas poderiam ser conduzidas da 

forma que um grupo se imagina e faz. Gostaria de deixar um pedido ao bom senso para todos, 

e para que a população e imprensa de Itapira saibam que raras são as exceções, em projetos 

que precisam de maioria absoluta, ou seja, de sete votos nesta Casa, á oposição é um voto 

vencido. Nós temos dezessete meses para que se concretize á administração do Paganini, e o 

que não queremos é discussão com armas na mão, mas sim, que todos aqueles que tiverem 

algo de seu interesse, e tudo que for encaminhado á está Casa, que tenha uma participação de 

todos, de toda á população, pois, a população não comparece, ela ouve dizer, mas ninguém 

vem ver a realidade do que é falado aqui. Quero mais uma vez, pedir a presença do povo nesta 

Casa, para que possam acompanhar e saber oque está acontecendo e vai acontecer aqui. Hoje 

está entrando um projeto que extingue cargos de comissão, e combinamos que não vamos 

mais debater, pois, eles são em maioria, o prefeito mandou e eles fazem, e se fizermos 

emendas talvez possamos ser comtemplados, e também tem que ser votado. Nós não temos 

mais nenhum membro na comissão, tudo porque é regimental, e como são em maioria, sempre 

serão voto vencido. Abraços e obrigado a todos.” A seguir o Sr. Presidente solicita à Vice-

Presidente Sra., MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, para que assuma a 

presidência interinamente para que o mesmo faça uso da palavra. A seguir faz uso da palavra 

o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: : “Boa noite a todos. Faz algum tempo 

que não subo para falar no pequeno expediente, mas hoje é um dia propício. No começo do 

ano, tivemos um bate-papo com vereadores, funcionários da Casa, para aprimorar o 

funcionamento da Câmara Municipal. Acredito que na parte da presidência tem muito a 

melhorar, porém, discutimos algumas questões e surgiram algumas ideias em melhorar o 

ambiente, e que a Câmara possa caminhar com a tecnologia que o mundo oferece hoje. Na 

próxima semana, a Câmara lançará seu novo portal estruturado, com á acessibilidade digital 

tão sonhada, onde fechamos contrato com uma empresa de São Paulo, para que faça á 

acessibilidade em libras. Comparamos e visitamos grandes cidades e empresas, para trazer 



todas essas ideias para á Câmara Municipal de Itapira. Então na próxima terça-feira, 

lançaremos nosso novo portal, com toda acessibilidade necessária, e lançar o programa 

Câmara Mais, que na próxima terça-feira darei mais um pouco de entendimento a ele, e 

através desse projeto terá quatro programas: Câmara prepara mais, Câmara integra mais, 

Câmara inclui mais e Câmara informa mais. Esses quatro programas, tem a função de ter uma 

gestão legislativa, modernização nos projetos, participação popular e geração do valor ao 

cidadão. Com isso, vem aproximar á população da Câmara Municipal, fazendo isso através de 

projetos e ideias. Disponho á cada um dos vereadores, para somarmos e participarmos juntos 

de ideias. Gostaria de ressaltar, que nesses seis primeiros meses nos dedicamos em planejar o 

futuro dos nossos um ano e meio de gestão, e também um planejamento estratégico para as 

próximas gestões. Com uma boa organização, tudo encaminha para um bom crescimento 

tecnológico. Com a ajuda dos meus companheiros e colaboradores, vamos conseguir atingir 

essas metas nos próximos semestres. Nos próximos semestres, a Câmara passará por algumas 

mudanças boas, que terá mais acessibilidade, e a empresa já está cuidando de tudo. Com a 

melhoria do nosso sistema de transmissão, poderemos colocar um intérprete de libras para as 

pessoas que nos assistem em plenário, e em casa na internet. Começamos o e-social, nossas 

novas regulatórias, a volta da cartilha, que eu acho muito importante para as escolas, vamos 

fazer esse trabalho com vereadores e funcionários, ir até as escolas e mostrar a importância da 

Câmara, e porque é importante para a cidade e para o país. Estamos estudando a instalação do 

sistema energia solar, pensando no futuro, na sustentabilidade e na economia. A câmara sendo 

um poder independente, e tendo recursos próprios, tem que dar esse passo, e fazer melhorias 

para a cidade. Conto com cada um de vocês, e se houverem dúvidas, estamos á disposição. 

Muito obrigado, boa noite.” Reassume a Presidência o Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA. A seguir pela Ordem a Vereadora Marisol de Fátima Garcia Raposo, solicita 

a suspensão da Sessão por 10 minutos, para uma reunião entre os Vereadores e representantes 

da área da Educação e Sindicato dos Funcionários Públicos de Itapira. Acatando a solicitação 

da Vereadora, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos. (SUSPENSA). Reiniciado 

os trabalhos e 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: 1º) Em discussão e votação a Ata da 20ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2019. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Requerimento 

de Licença: 2º) REQUERIMENTO Nº. 00205/2019.- Requer licença sem remuneração para 

tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto 

da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PSDB, Sr. MAURO MIRANDA, o Sr. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário 

para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo mais 

Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Veto. 3º) VETO PARCIAL ao 

Autógrafo nº 52/2019 ao Projeto de Lei nº 28/2019, que Denomina as ruas "A" e "B" no 

loteamento localizado no bairro dos Pires e altera o Art. 1º da Lei nº 4.650/10, que denomina 



a estrada municipal de José Maria de Campos. Autoria:Prefeito Municipal. DESPACHO: ÁS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Vetos, o Sr. Presidente passa à 

leitura do Projeto de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0017/2019.- 

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

supra que Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao Município. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o 

Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0040/2019.- Em que a 

Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Institui a 

Ouvidoria da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. 

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

Emendas. 6º) Emenda Modificativa de nº. 0001/2019.- "Altera dispositivos e anexos ao 

Projeto de Lei nº 33/2019 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2020 e dá outras providências." Autoria: 

Professora Marisol. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 

Emenda Modificativa de nº. 002/2019.- "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 

33/2019 que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2020 e dá outras providências.". Autoria: Professora Marisol, 

Luan Rostirolla, Toninho Marangoni, Dirceu de Oliveira, Maurício Cassimiro de Lima e 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não 

havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 8º) PARECER DE Nº 

81/2019. ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 16/2019. RELATOR: Professora 

Marisol. 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 16/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Extingue e cria 

cargos em comissão e funções gratificadas no quadro de pessoal da prefeitura, define suas 

atribuições e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 19 de junho de 2019. 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 25 de junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 9º) PARECER DE Nº 82/2019. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 38/2019 

RELATORA: 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 nº 38/2019, de autoria da nobre Vereadora Professora Marisol, o 

qual "Dispõe sobre denominação das Academias ao Ar Livre", são de parecer favorável, eis 

que a propositura não apresenta vício de constitucionalidade, legalidade ou jurídica que lhe 



inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a 

homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à memória dos 

saudosos homenageados Roberto Aparecido Sutto, o Tatu, como era conhecido, e Inês 

Aparecida Olímpio, que foram cidadãos trabalhadores, honrados, portanto, merecedores da 

justa homenagem perpetuando seus nomes nas Academias instaladas nos respectivos 

condomínios habitacionais. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 19 de junho de 2019. 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 25 de junho de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00210/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís 

Carlos Olbi, mais conhecido como Carlinhos Açougueiro. Autoria. Mino Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00211/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Donizete de Castro. Autoria. 

Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 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, o Vereador Carlos Alberto Sartori justifica seu voto: 

“Gostaria de comunicar o falecimento da renomada e querida professora, Maria Esther 

Ricciluca Bueno. Foi professora por longos anos, faleceu agora á noite, e contava cem anos de 

idade. Exerceu o magistério como um verdadeiro sacerdócio, uma pessoa muito querida. 

Deixo meus sentimentos á família, e a saudade da querida professora. Muito obrigado Sr. 

Presidente.” A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 12º) 

Requerimento nº. 00204/2019.- Voto de Congratulação com o Rotary Club de Itapira pelo 

sucesso na realização da 16ª edição do Porco no Rolete. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº. 

00206/2019.- Voto de Congratulação com o grupo Os Desbravadores Águia Imperial, pelo 

trabalho voluntário com crianças e jovens de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho 

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

discutir a matéria. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) 

Requerimento nº. 00207/2019.- Requer o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça 

gestão junto ao Governo Estadual, para construção de ponte interligando o início da rua 

Cubatão, próximo à Alcici, com a ladeira São João, transpondo o ribeirão da Penha e Av. dos 

Italianos. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00208/2019.- Voto de Congratulação 

com a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, pela comemoração dos 145 anos de fundação em 

nossa cidade. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Não havendo mais Requerimentos passamos às Indicações. 16º) Indicação nº. 



00201/2019.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Av. Paoletti, 

próximo à rua Tereza Lera Paoletti, entre os semáforos da Vila Rica e do Cemitério da 

Saudade. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) Indicação nº. 00202/2019.- Sugere instalação de redutor de 

velocidade tipo lombada na rua Antônio Pelizer, entre as ruas Elza Simões Schneider e José 

Raveta, no Pq. Santa Bárbara. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Indicação nº. 00203/2019.- Sugere a substituição de 

lâmpadas queimadas no pátio e salas de aula da Emeb "Prof.º João Simões", Jd. Soares. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 19º) Indicação nº. 00204/2019.- Sugere execução de obras de revitalização do 

lago da cascata, na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 00205/2019.- Sugere 

construção de abrigo no Hospital Municipal no local de embarque e desembarque de pacientes 

que fazem tratamento fora do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 00206/2019.- Sugere instalação 

de três postes de iluminação pública, tipo três pétalas, em cada um dos lados e nas 

proximidades do Velório Municipal da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Indicação nº. 00207/2019.- Sugere melhorias 

na passarela existente na ponte Geraldo Guerra, no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação 

nº. 00208/2019.- Sugere sinalização de solo no trecho entre as avenidas Ari Wilson Cremasco 

e Henriqueta Soares, próximo ao antigo distrito policial, no Jardim Soares. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Indicação nº. 

00209/2019.- Sugere a construção de calçadão na Av. Henriqueta Soares, no trecho entre o 

Bar Scaglias e a rotatória da rua Soares. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Indicação nº. 00210/2019.- Sugere limpeza de terreno 

na Rua Celencina Caldas Sarkis, defronte o número 573, atrás do Cemitério Municipal da Paz. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00211/2019.- Sugere instalação de iluminação pública em praça localizada 

entre a rua Ernesto Stringuetti, João Batista Rocha e Carlos Eduardo Ornellas, no Pé no Chão. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) 

Indicação nº. 00212/2019.- Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre 

no Della Rocha II. Autoria. Dirceu de Oliveira. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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: 28º) CONVITE. A Câmara Municipal de 

Itapira, através se sua Comissão de Finanças e Orçamento, convida as autoridades e o público 

em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 26 de junho, quarta feira do corrente 

ano, às 19:20 horas no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de discutir o Projeto de 

Lei 33/2019, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da ei orçamentaria 

para o exercício de 2020 e dá outras providências. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) 

OFÍCIO FMAP Nº 358/2019. Informa o pagamento das parcelas vencidas no mês de maio, 

correspondentes ao parcelamentos firmados entre a Prefeitura e o Fundo Municipal de 

Aposentadoria e Pensões. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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 = Pela ordem o 

Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade a inversão da pauta 

para discussão do Requerimento 188/2019 que dispõe sobre "Voto de Congratulação com a 

judoca itapirense Júlia Martucci pela conquista do título de campeã do Open de Judô 

realizado no último dia 1º em São Paulo". de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori. Isto 

feito o Sr. Presidente passa ao requerimento: 1º) Em única discussão o Requerimento nº 

00188/2019.- Voto de Congratulação com a judoca itapirense Júlia Martucci pela conquista 

do título de campeã do Open de Judô realizado no último dia 1º em São Paulo. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente coloca em única votação o requerimento. Aprovado por Unanimidade. A seguir faz 

a Justificativa de voto o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Parabéns Júlia, que você 

continue neste caminho. O esporte é oque move montanhas, e dá bons exemplos á juventude, 

e abre caminhos nas nossas vidas que nunca esperamos. Abraços.” A seguir faz a Justificativa 

de voto a Vereadora PROFESSORA MARISOL: “Parabéns Júlia, que Deus lhe abençoe 

muito, e que você tenha um futuro promissor e possa representar cada vez mais a nossa linda 

cidade de Itapira. Abraços.” A seguir faz a Justificativa de voto o Vereador DIRCEU DE 

OLIVEIRA: “Não poderia deixar de falar, pois, está diminuindo cada vez mais o esporte em 

nossa cidade. Vi a jogadora Marta que fez um ato na França, onde ergueu as chuteiras e disse 

que não estava sendo patrocinada por ninguém, que conseguiu na raça se nossas mulheres 

fossem apoiadas, seriam campeãs com a maior facilidade. Gostaria de lhe parabenizar de 

coração e dizer, que eu sei oque vocês passam. Obrigado.” A seguir faz a Justificativa de voto 

o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo a Júlia, pelo feito, e que você 

tenha uma carreira brilhante, e leve sempre o nome de Itapira. Crianças e jovens que se 

envolvem com esporte, com certeza esta em um bom caminho, e você é um exemplo. 

Parabenizo também sua família e professoras, que lhe apoiaram, e lhe fizeram chegar onde 

chegou, e ainda vai chegar, e com certeza terá muito sucesso. É uma alegria muito grande 

para nós, poder congratular com uma jovem atleta, que está iniciando e despontando na área 

do judô. Muito obrigado.” A seguir faz a Justificativa de voto a Vereadora BETH 

MANOEL: “Parabéns Júlia. É uma honra poder congratular com você, pois, me sinto 

orgulhosa quando vejo uma jovem atleta, levando o nome de Itapira para ás outras cidades. 

Como foi mencionado pelo vereador Dirceu, está acabando o esporte em nossa cidade, mas 

não vamos deixa que isso aconteça, porque isso depende da sua força, e das suas treinadoras. 

Se precisar, estamos aqui. Obrigada.” A seguir faz a Justificativa de voto o Vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Gostaria de parabenizar a Júlia, pois, é uma honra para nós, ter 

uma atleta itapirense no pódio. Que Deus lhe abençoe, e você continue sempre assim. 



Parabéns.” A seguir faz a Justificativa de voto o Vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Gostaria de deixar meu pedido de desculpas, por ter confundido o voto de 

congratulação com o voto de pesar. Parabéns Júlia, Itapira agradece você por todos esses 

feitos, você é um exemplo para outras crianças e jovens. Esta Casa, faz uma singela 

homenagem á você. Á seus pais, gostaria de parabeniza-los pela filha, e que continuem 

sempre tendo esse apoio. É muito importante o apoio da família, professores, colegas para que 

sempre tenham essas conquistas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Junho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0016/2019.- Extingue e cria cargos em comissão e funções gratificadas no quadro de pessoal 

da prefeitura, define suas atribuições e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir o Sr. Presidente coloca em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2019. Faz uso da palavra o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Mais uma vez, boa noite a todos citados anteriormente. Como eu disse no pequeno 

expediente, nós vereadores da oposição, quanto ao projeto que altera várias funções incluindo 

os comissionados, pela leitura da semana passada onde diz que irá gerar uma grande redução 

em valores. Como eu já havia dito, este projeto com certeza vai passar pela casa, e nós 

ficamos na expectativa para que essas alterações sejam para o bem, e que realmente isso traga 

benefícios para a prefeitura, e para á população. Só queria comentar e deixar claro, que o 

nosso medo, é que aos empréstimos que já foram feitos, nós não venhamos ter surpresas, pois, 

é muito triste pra mim pessoalmente, quando vejo comentários com falsas notícias, como fez 

o jornal A Gazeta, disse que não iria falar, mas é impossível, onde diz que o Paganini está se 

virando por conta das contratações do Toninho Belini. Quero deixar em alto e bom tom, que 

tudo aquilo que o Toninho Belini fez em relação aos comissionados durante seus oito anos, 

em nenhum minuto teve problema com a justiça. Então, não venham dizer que a herança é da 

gestão anterior, porque cada um se vira como pode, e se eu for falar de herança que deixaram 

para ele em 2005, aí eu tenho sangue nos olhos, como diz o prefeito. Como não quero ser 

visto mais desta forma, peço que a verdade seja dita. Aqueles que tiverem interesse, podem 

nos acompanhar. É lamentável a gente ver um jornal dizendo que o Paganini esta pagando por 

tudo isso, ele teve seus seis anos, e terá seus oito anos, e esta tendo seus problemas por tudo 

oque fez, entre outros, perdão de dívidas de funcionários, que também não quero mais citar 

nome de ninguém. Como comento com a Beth, e ficamos muito tristes, é que vemos muitas 

coisas absurdas acontecendo em nosso país, e não acontece absolutamente nada pra ninguém, 

e quando acontece é sempre com os mais fracos, oprimidos, ou com aqueles que tentam de 

uma forma honesta mostrar a verdade, e o caminho certo mas é vencido. Haja vista, 

independente do presidente ser do meu partido, toda pressão que está tendo é contra, porque 

existe uma raiz de dinossauros que não vão deixar, enquanto eles tiverem vendo a ultima gota 

d'água nesse copo, seja ela limpa ou suja, eles vão querer esgotar todas as tentativas, e o país 

com essa expectativa para ver esta reforma, para que alguma coisa diferente aconteça, e 

estamos vendo que eles não vão deixar. Já passou o mês de junho, e tudo oque fizer não será 

mais comtemplado este ano, ou seja, um ano dessa nova presidência foi por água abaixo. 

Estamos vendo oque fizeram com o Sérgio Moro, estão tentando tirar um cara que colocou o 

mínimo de respeito ao nosso país, mas parece que eles estão conseguindo provar que tudo está 

errado. Da mesma forma, ao nosso entendimento, acreditamos que possa ter benefício ou não, 

e que possa trazer ainda mais prejuízos ao nosso município por conta de tantos empréstimos 

que a prefeitura vem fazendo. Vão mexer com um grande número de cargos, e que realmente 



as pessoas sejam beneficiadas, e tenham como cumprir suas coisas, trazendo benefícios para 

Itapira. E tudo o que vier adiante, acabe bem, e nós da oposição estejamos errados. Fico na 

torcida que vocês tenham um bom senso para isso. Vocês serão os herdeiros políticos, porque 

vocês fazem parte da administração, e se vocês continuarem daqui um ano e pouco, toda 

consequência disso que está sendo feito, talvez nenhum de nós possa estar aqui, mas uma 

maioria pode estar, pois, não sabemos como será a eleição, se ganharem outra vez o grupo do 

prefeito, ninguém pode esquecer que a consequência estará nas mãos de vocês. Que vocês 

analisem com o coração tudo aquilo que vem de cima, tenho certeza que vocês são dignos, 

honestos, nossos companheiros, vocês são a maioria e politicamente está tudo correto, não 

passaram por cima de ninguém. Que as pessoas venham somar junto com o prefeito e 

vereadores desta Casa. Um abraço e obrigado a todos.” A seguir não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 16/2019. Aprovado menos três votos dos Srs., Vereadores Luis 

Hermínio Nicolai e Fábio Galvão dos Santos e da vereadora Sra. Beth Manoel. Isto feito o 

senhor Presidente despacho a matéria para a Ordem do Dia da próxima Sessão. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o / Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2019.- Dispõe sobre denominação das Academias 

ao Ar Livre. Autoria: Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 38/2019. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 38/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00206/2019.- Voto de Congratulação 

com o grupo Os Desbravadores Águia Imperial, pelo trabalho voluntário com crianças e 

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

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

25 de Junho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. (Nota: Todos os 

pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos resumidamente). 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. 


