
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 de setembro 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, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

BETH MANOEL: “Boa noite á todos. Gostaria de pedir á um funcionário, que coloque o vídeo 

para darmos uma olhadinha. Essa é uma criança que em seu relatório médico aponta, insuficiência 

hepática, renal aguda, edema cerebral, disfunção neuromuscular, traqueostomia e parada cardíaca. 

Esse menino tem apenas seis anos de idade. Foi elencado para os seguintes segmentos: paciente 

com quadro de tetraplegia, e um quadro infeccioso. Necessita de reabilitação com fisioterapia, 

terapia ocupacional e fonoaudióloga. Estou colocando esse vídeo para que as pessoas vejam a 

situação, pois, os familiares precisam muito dos serviços de veículos da prefeitura, para fazer 

traslados para tratamento em outras cidades, e o veículo que é cedido não tem colchão senhores 

vereadores! Aquele colchão que vocês viram no vídeo, foi a família quem colocou, não tem 

adaptação necessária para transportar essa criança. E aí fica a minha pergunta, pois, pagam mais de 

quatro milhões para uma empresa de transporte em nossa cidade que oferece serviços á prefeitura, e 

eles são proibidos de pegarem condução? A moça que é responsável em oferecer as conduções, é 

engessada, confiaram a ela os serviços, porém, ela não pode sair daquele limite. Tem um outro caso 

que estou acompanhando na Vila Isaura, que o rapaz esta com tumor no pescoço, já pegou veias de 

vaso de calibre maior, fica fazendo sangue o tempo todo, e esta com uma anemia avançada. Fui 

pedir condução para que ele seja levado sozinho, pois, esta muito debilitado, e a moça responsável 

pela condução disse que não podia, que ele tem que ir com os demais, e que o mais fácil seria pedi 

para o médico da UNICAMP fazer uma carta solicitando condução só para ele. Gente, é o fim da 

picada! A pessoa não tem coração, ou ela nunca ficou doente, ou a família dela goza de uma saúde 

excepcional! Eu peço á ajuda dos meus companheiros vereadores, para que tomem providência. 

Outro caso também é que cortaram a diária dos motoristas, falta de médicos nos PPA's, falta de 

materiais de insumos para diabetes, medicamentos, dipirona e outros. E aí vai usar o jornal dizendo 

que esta tudo bem, mil maravilhas?! Enquanto esse menino estava sendo transportado para outra 

cidade, o nosso prefeito, o nosso deputado e alguns vereadores, estavam dentro de uma escola 

fazendo inauguração em dia de semana, a maioria dos que estavam participando eram funcionários. 

Não sou contra á inaugurações, desde que façam aos sábados, domingos, e não precisem usar 

funcionários e conduções. Que preço ficam essas inaugurações? Alguém poderia me responder?! 

Poderia ser feito aos sábados e domingos, e porque tem que ser feito em dias de semana? Obrigada 

á todos.” A seguir faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite á 

todos. Aproveitando a fala, gostaria de dar boas vindas ao nosso Procurador Jurídico Eduardo, seja 

bem vindo, bom trabalho e sucesso. Gostaria de aproveitar a fala da vereadora Beth, e falar 

novamente da saúde, foi feito um mutirão de cardiologistas como todos sabem, mas nós precisamos 

da contratação da especialidade em si, e não ficar á mercê do mutirão, e a população necessitada. 

Quero aproveitar e falar também das medicações, pois, hoje tive contato com um grande amigo, o 

Sr. Zé Pelizer que sofre de embolia pulmonar, vive a base de cilindro, e está há seis meses sem a 

medicação, a família não tem condições de comprar, já foi feito um pedido judicial novamente, e 



mesmo assim a medicação não veio. Reiterando uma indicação que fiz referente á coleta na estação 

do bairro Santa Marta, onde alertei que estava havendo vazamentos, e mau cheiro, e agora esta 

ocorrendo a mesma coisa novamente. Vamos tratar essa rede de esgoto, e ver o motivo que esta 

havendo esse vazamento. Já falamos, e nada foi feito, acho que o povo não merece essa melhoria, 

porque a gente, pede, pede, e nada o fazem. E também gostaria de falar á respeito da diária dos 

motoristas, para que continuem com a diária. Precisamos tratar bem essas pessoas, para não correr o 

risco deles descontarem a ira deles nos pacientes e jornais. Até onde sabemos nada foi feito. 

Obrigado.” A seguir faz uso da palavra, Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite á todos. Ouvi atentamente os companheiros aqui, e disseram casos de se olhar, falaram da 

saúde que é algo importantíssimo para a nossa cidade. Nós temos pontos desfavoráveis na saúde? 

Sim, mas é amena. Inclusive esse vídeo que nem cheguei a vê-lo, olha gente, por humano que seja, 

vi uma atitude acontecer muito interessante. Inclusive a Cristina que hoje esta á frente da Secretaria 

de Saúde, esteve pessoalmente na casa desse menino, ofereceu tudo que poderia ser oferecido, se 

desculpou pelo ocorrido, e tenho boa fé, que ela resolverá muitos problemas. Sei que gerenciar a 

saúde de uma cidade não é fácil. Aproveitando que estamos falando da saúde, queria dizer sobre o 

cardiologista que foi feito o concurso, teve uma inscrição, e a pessoa não compareceu para fazer a 

prova, isso mostra o quanto esta difícil a situação, e isso não ocorre só com essa especialidade, mas 

com várias. Na verdade a classe médica esta muito difícil pelo salário que eles recebem. Mesmo 

assim teve uma solução, e nós teremos cardiologistas de quinze em quinze dias, até tentarmos 

resolver essa situação. Quero aproveitar o ensejo para falar sobre a Secretaria da Saúde, e dizer que 

a Cris esta tomando pé da situação, é uma pessoa que é chão de fábrica, é enfermeira desde as 

unidades básicas de saúde da cidade, é uma pessoa que transita em todas as esferas muito bem, e 

tenho certeza que ela tem capacidade de delegar essa função. Nós todos conversamos com ela 

frequentemente sobre os problemas, que sempre existirão, mas o que não podemos é deixar de 

tentar resolve-los. Fazer inauguração é necessário, para mostrar oque esta sendo feito em nossa 

cidade. Não são todas as cidades que estão fazendo reformas, construindo, asfaltando. O que vemos 

hoje de uma forma geral, é exceção, nós temos que mostrar o que estamos fazendo com o dinheiro 

público. Beth, em relação a saúde, confie na Cris, ela pode não resolver tudo porque não dá, mas 

tudo oque estiver ao alcance dela, assim o fará. Confio nela, e estou do lado dela, e espero que todos 

nós invés de criticar, possamos apoiar para termos uma Itapira melhor.” A seguir faz uso da palavra 

a Vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite á todos. Gostaria de saudar e cumprimentar 

nosso novo funcionário Dr. Eduardo, seja bem vindo! Como disse o vereador Dr. Mauricio, temos 

problemas sim, e não escondemos de ninguém, oque temos é que resolver as situações e buscar, 

porque é um direito do cidadão ter saúde com qualidade. É muito complexo, não é fácil. Desejo á 

Cris muito sucesso, e que ela possa ter o apoio de todos os vereadores, pois, criticar é fácil, mas 

fazer é diferença é difícil. Não tenho dúvidas vereadores, que a Cris fará um excelente papel, e fará 

o máximo que puder para deixar a nossa saúde quase 100%. Acredito na força do trabalho, 

disposição das pessoas, acredito como um ser humano, que podemos sempre fazer o melhor para a 

nossa cidade. Quero dizer também que quando não saímos da nossa cidade para conhecermos a 

saúde de outras cidades, é mais fácil criticar, mas quando saímos e conhecemos, vemos o quanto 

Itapira é abençoada por Deus, pois, os funcionários vestem a camisa, e dão o melhor de si, por isso 

sempre falo para trazermos críticas construtivas, que é oque mais precisamos. Outro assunto que 

gostaria de comentar com vocês, é que nessa semana estiveram nas escolas a Patrulha Ambiental, 

fazendo um trabalho de conscientização sobre a defesa dos animais, cuidado, crimes, pois, muitas 

pessoas não sabem que deixar o cachorrinho preso na corrente é um crime, e isso não pode 

acontecer. Cachorro, animais não são objetos, tem coração, sentimentos, é um ser vivo, devemos 



respeitar e amar. Não poderia deixar de registrar também, que hoje estivemos no Itapirão na 

formatura do PROERD, que é o Programa de Resistência ás Drogas e Violência, onde estiveram 

presentes seis escolas municipais, uma estadual, e duas particulares. Então fica aqui a premiação 

para á saúde e educação, juntos trabalhando para o bem da nossa cidade. Muito obrigada.” Não 

havendo mais 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 as Atas da 29ª e 30ª Sessões Ordinárias, realizadas respectivamente 

nos dias 03 e 10 de setembro de 2019. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro 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. 2º)PARECER nº. 116/2019.- ASSUNTO: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2019. Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à renomada 

professora e diretora da "ETEC João Maria Stevanato", - Itapira, ilústríssima Sra. Débora Ruiz 

Parejo. Autoria: Luan Rostirolla, Carlos Alberto Sartori, Toninho Marangoni, Professora Marisol, 

Maurício Cassimiro De Lima e Tiago Fontolan. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. A Comissão 

Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2019, de autoria dos vereadores Luan dos Santos Rostirolla, Carlos Alberto 

Sartori, Toninho Marangoni, Professora Marisol, Maurício Cassimiro de Lima e Tiago Fontolan, 

que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à renomada professora e diretora da 

"ETEC João Maria Stevanato", - Itapira, ilustríssima Sra. Débora Ruiz Parejo" após minuciosa 

análise à biográfia da diretora da ETEC, Sra. Débora Ruiz Parejo, opinam favoravelmente à 

tramitação da propositura. A Sra. Débora Ruiz Parejo, nascida em 23 de janeiro de 1974, em São 

Paulo, Capital, residia em Amparo com sua família desde os 5 anos de idade, onde conclui seus 

estudos, fazendo graduação e licenciatura em Geografia na USP São Paulo. Casada com o Sr. Luiz 

Carlos Parejo. No ano de 2008, se afastou do exercício das aulas, para exercer funções técnicas-

administrativas junto a ETC João Maria Stevanatto, em nossa cidade, como Diretora, da escola 

técnica, que é hoje referência entre as demais ETECs. A homenageada é uma grande fomentadora 

de ações na comunidade local, que tem objetivo o desenvolvimento e crescimento de Itapira, 

merecedora, portanto, de ser agraciada com o Título de Cidadã Itapirense. Pela aprovação, pois, É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de setembro de 2019. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2019.- Em que os 

Vereadores Srs. Luan Rostirolla, Carlos Alberto Sartori, Toninho Marangoni, Professora Marisol, 

Maurício Cassimiro De Lima e Tiago Fontolan, submetem à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à renomada 

professora e diretora da "ETEC João Maria Stevanato", - Itapira, ilústríssima Sra. Débora Ruiz 

Parejo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos de 

Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0026/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a alienação de área de terreno de 82,73 m² 

localizada na Rua Embaixador Pedro de Toledo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0027/2019.- Em que o Sr. José 



Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

alienação de terreno pertencente ao município, localizado na Rua Con. Henrique de Moraes Mattos, 

para fins exclusivamente empresariais nas condições que especifica. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0028/2019.- Em 

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

Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao município, localizado no Loteamento Juvenal 

Leite para fins exclusivamente empresariais nas condições que especifica. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0056/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Regulamenta o 

acesso a informações previstas no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, conforme as 

normas gerais da Lei Federal nº 12.527/11. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0057/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a Implantação de Condomínios 

Horizontais de Lotes Urbanos no Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0058/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei nº 

5.814/19, que instituiu a Ouvidoria do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0059/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o Programa de 

Pagamento Incentivado de Itapira - 2019, que oferece condições especiais, por tempo determinado, 

para pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários e dá outras 

providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 

0060/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a receber em doação veículos do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres: 12º) PARECER 

nº. 114/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 54/2019. RELATORA: Tiago Fontolan. As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 54/2019, de autoria da nobre Vereadora Professora 

Marisol, o qual "Denomina Praça Paulo Sérgio Ferro o logradouro público localizado no bairro 

Penha do Rio do Peixe", 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 o Legislativo presta à 

memória do saudoso homenageado Paulo Sérgio Ferro, um homem trabalhador e de ilibada 

conduta, merecedor, portanto, que seu nome seja perpetuado naquela Praça Pública. Pela aprovação, 

pois. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 de setembro 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 17 de setembro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 115/2019.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 55/2019. RELATORA: Toninho Marangoni. 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 55/2019, de autoria da nobre Vereadora Beth Manoel o qual "Institui o 

Projeto Voluntário "Mão amiga Abigail Guiraldelli", com o objetivo de revitalizar as Praças, 

Canteiros, Margens de Rios e Riachos no Município de Itapira SP e dá outras providências.", após 

minudentes e acurados estudos sobre a propositura, comparando o seu teor com a Lei Municipal nº 

4.787/2011, que instituí o Programa de Adoção de Praças Públicas, constaram que as matérias são 

correlatas, motivo pelo qual, o Projeto da nobre Vereadora não deve prosperar, eis que já existe 

legislação que trata do mesmo assunto. No mérito, a iniciativa de homenagear a Sra. Abiguail 

Guiraldelli é louvável, motivo pelo qual as Comissões sugerem à nobre Vereadora autora, que faça 

proposta de emenda à Lei 4.787/11, denominando de "Mão amiga Abigail Guiraldelli", o Programa 

de Adoção de Praças Públicas instituído pela Lei 4.787/11. Pelo Arquivamento do Projeto de Lei nº 

55/2019, pois. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 de setembro de 

2019. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) PROJETO DE LEI nº. 55/2019.- Autoria 

Vereadora Beth Manoel o qual "Institui o Projeto Voluntário "Mão amiga Abigail Guiraldelli", com 

o objetivo de revitalizar as Praças, Canteiros, Margens de Rios e Riachos no Município de Itapira 

SP e dá outras providências. DESPACHO: ARQUIVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente passa de 

imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as 

ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00370/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Tatiana 

Marques Fonseca de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Mariano da Silva, mais conhecido como João Barbeiro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00372/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Francisco Moura. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00373/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Firmino 

Antônio Correa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00374/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Genézia Couto Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00375/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Dorival Alves da Cunha. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00376/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Laura 

Nunciarone Lacerda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Durvalina da Silva de Moraes, mais conhecida como Dona Dorva. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00378/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Maria da Conceição. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00379/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Elias 

de Araújo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luan dos Santos Rostirolla DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00380/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vilson da Rocha Carvalho Júnior. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00381/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vagner Aloysio Anaya 

Ternero. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00382/2019.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Vicentina Borges Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00383/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Emílio Ramil Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00384/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Bueno Vieira de Toledo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00385/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Winston de Freitas. Autoria. Carlos Alberto 

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

17 de Setembro 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 Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 31º) Requerimento nº. 

00338/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Iara Sinaia Aparecida de Freitas Sartori, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00339/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00340/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Virgínia Parreira Coimbra, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00341/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Benedita Carvalho Ferreira de Lima, pelo transcurso de seu 98º 

aniversário de nascimento celebrado dia 14 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00342/2019.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Rosita de Souza Sanchez, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00343/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria José Francisco, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00344/2019.- Oficiar o deputado Barros Munhoz, 

para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a vinda para o município do Programa 

"Bom Prato". Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o Vereador Carlos Alberto Sartori 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

38º) Requerimento nº. 00345/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria da Associação 

Comercial e Empresarial de Itapira pelo jantar de confraternização dos comerciantes comemorativo 

aos 80 anos da ACEI. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00346/2019.- Voto de Congratulação com o 

Departamento de Defesa Civil e Brigada de Emergência de Itapira, pelo brilhante desempenho de 

suas atividades, seja na atuação ou na prevenção. Autoria. Professora Marisol. Pela ordem a 

Vereadora Professora Marisol manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00347/2019.- Voto de Congratulação com os 

organizadores e participantes da Noite Festiva de Prêmios em prol às entidades assistenciais. 

Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

41º) Requerimento nº. 00348/2019.- Voto de Congratulação com o cirurgião dentista e protético 

Dr. Paulo Koki Tanaka, pela comemoração dos 25 anos de atividades do laboratório de prótese 

dentária em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o Vereador Carlos 

Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 42º) Requerimento nº. 00349/2019.- Voto de Congratulação com os frentistas José 

Carlos Negri e Aristeu Mantovani, pela comemoração de 28 e 24 anos de trabalho, respectivamente, 

no Posto Coloço. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 43º) Requerimento nº. 00350/2019.- Voto de Congratulação com o protético Dr. Paulo 

Koki Tanaka, pela comemoração dos 25 anos de atividades do laboratório de prótese dentária em 

nosso município. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. Pela ordem o Vereador Tiago Fontolan 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

44º) Indicação nº. 00293/2019.- Sugere implantação de ponto de ônibus coberto na rua Jacob Audi, 



próximo à APAE. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 45º) Indicação nº. 00294/2019.- Sugere recapeamento asfáltico nas ruas 

Noêmia Germiniani, Constantino Buzana e Ferroviário Antônio Faria, no bairro de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 46º) Indicação nº. 00295/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos 

departamentos competentes, realizar campanha com objetivo de informar a população sobre o 

descarte correto de medicamentos vencidos em farmácias. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Indicação nº. 00296/2019.- 

Sugere a instalação de lixeiras ou caçambas para descarte de entulhos próximo à Praça da Árvore. 

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

Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) 

Indicação nº. 00297/2019.- Sugere execução de sinalização de solo e instalação de sinalização 

luminosa "olho de gato" na Av. Nelson Orcini, acesso ao bairro de Eleutério. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 00298/2019.- 

Sugere construção de Velórios Municipais nos bairros da Ponte Nova e Eleutério. Autoria. Beth 

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

aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Indicação nº. 

00299/2019.- Sugere substituição de lâmpadas na quadra poliesportiva existente na rua Santo 

Malandrin, no bairro Flávio Zacchi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) Indicação nº. 00300/2019.- Sugere construção de 

vestiários no campo de futebol do Centro de Esporte e Lazer "José Sebastião Nogueira", no Jardim 

Camboriú. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 52º) Indicação nº. 00301/2019.- Sugere estudos para criação de vagas de 

estacionamento de veículos na EMEB "Prof.º João Simões", no Jd. Soares. Autoria. Professora 

Marisol. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de setembro 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: 53º) 

Ofício nº 02/2019.- Secretaria Municipal de Educação: Convite para participar do 1º Torneio de 

Damas do (PETI) Programa em Tempo Integral Integral, das Escolas Municipais de Educação 

Básica. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 54º) Ofício Circular TRE-SP nº 1687.- Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo: 

Informa sobre a expansão do Programa de Identificação Biométrica do eleitor, sendo que no estado 

de São Paulo, 479 municípios estão passando pelo cadastramento biométrico dos eleitores, 

destacando-se que em algumas localidades o prazo para o comparecimento encontra-se próximo do 

final. A data de término da revisão nesse município pode ser consultada pelo site deste tribunal, em 

http://www.tre-sp.jus.br. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 55º) Ofício nº 02/2019.- Caixa Econômica Federal: Notifica o 

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/08/2019, no valor de R$ 44.571,43 (quarenta e 

quatro mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos, na conta vinculada ao 

Contrato de Repasse nº 866467/2018, firmado com o Município de Itapira, assinado em 15/05/2018, 



no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, que tem por objeto "Melhoria na infraestrutura urbana com execução de recapeamento 

asfáltico - planejamento C (Bairros: Bela Vista, Santa Cruz, Centro e Boa Vista). SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019 a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 56º) Caixa 

Econômica Federal: Notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/08/2019, no 

valor de R$ 44.571,43 (quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três 

centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 866467/2018, firmado com o Município de 

Itapira, assinado em 15/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do 

Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "Melhoria na infraestrutura urbana 

com execução de recapeamento asfáltico - planejamento C (Bairros: Bela Vista, Santa Cruz, Centro 

e Boa Vista). SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019 a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 57º) Caixa Econômica Federal: Notifica o crédito de recursos financeiros, 

sob bloqueio, em 28/08/2019, no valor de R$ 92.190,48 (noventa e dois mil e cento e noventa reais 

e quarenta e oito centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 866743/2018, firmado 

com o Município de Itapira, assinado em 22/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento 

Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "Melhorias 

na infraestrutura urbana com execução de recapeamento asfáltico - planejamento D". SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Caixa 

Econômica Federal: Notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/08/2019, no 

valor de R$ 73.142,86 (setenta e três mil e cento e quarenta e dois reais e oitante e seis centavos), na 

conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 866957/2018, firmado com o Município de Itapira, 

assinado em 22/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério 

do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "Melhoria na infraestrutura urbana com 

execução de recapeamento asfáltico - planejamento E (Jardim Soares e Conjunto Habitacional 

Juscelino K. de Oliveira). SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019 a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente 

passa de imediato à = ORDEM DO DIA = A seguir pela ordem, o vereador Mino Nicolai e a 

Vereadora Professora Marisol, requerem e a Câmara aprova por unanimidade a inversão da pauta, 

colocando em discussão os Requerimentos de nº 297/2019 e 334/2019. 1º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00297/2019.- Voto de Congratulação com os organizadores do jogo Máster do 

Palmeiras em Itapira, em comemoração aos 26 anos da TUP Itapira. Autoria: Professora Marisol. 

Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite á todos novamente. É com 

muito carinho que venho prestar essa pequena homenagem ao Rovilson, e para quem não sabe, 

conheço ele e seus familiares há mais de vinte e sete anos, que foi desde quando cheguei á Itapira e 

fui muito bem acolhida e recebida. Sempre foi prestativo, admirado e lutador, não é fácil organizar 

um Amistoso Master, e ir para o Palmeiras, não é para qualquer um. Sinto-me muito honrada em ser 

sua amiga. Também foram arrecadados há um mês atrás, alimentos para o fundo social da nossa 

cidade. Também amo e defendo o esporte, estou sempre parabenizando, pois, é através do esporte 

que iremos mudar muitas coisas em nosso país juntamente com a educação, caminhando juntos para 

o bem dos futuros cidadãos. Fica o meu abraço, carinho e respeito a você, que é uma pessoa 

maravilhosa. Meus parabéns á essa equipe que esteve com você, pois, ninguém faz nada sozinho. 

Que Deus os abençoe sempre.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 297/2019. Aprovado por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Luan Rostirolla: :“Parabenizo também o Rovilson por todo o 

empenho e dedicação, e para quem não sabe, nas horas vagas ele é um belo cantor.” Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Também gostaria de parabenizar o Rovilson, conheço há 



alguns anos, e esta sempre organizando os conjuntos, as festas do Jardim Camboriú, levando a 

alegria para toda a população, e também nesse evento que foi feito levando o Master no Palmeiras. 

Gostaria de lhe agradecer pelo trabalho que foi feito, arrecadando alimentos para doação ao Fundo 

Social da nossa cidade e com certeza muitas pessoas serão agraciadas com esses alimentos no 

momento difícil da vida. Parabéns Rovilson.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan 

Batista: “Só uma lembrança, no jogo Master do Palmeiras organizado pelo Rovilson e Tiago 

Gerolin, foram arrecadados cerca de setecentos kilos de alimentos, e nesse final de semana também, 

o Tiago Gerolin em parceria com o Rovilson, também arrecadaram na Recreativa o recorde de 

alimentos que foram mais de três mil e quinhentos kilos. Com essas parcerias, juntando as duas 

arrecadações, foram quatro mil e cem toneladas de alimentos. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 

00334/2019.- Voto de Congratulação com o radialista e comentarista esportivo da Rádio Clube de 

Itapira, Sr. João Roberto Panizola, o "JP", pelo transcurso de seu 61ª aniversário de nascimento 

celebrado dia 1º de setembro. Autoria: Mino Nicolai. Faz uso da palavra o vereador MINO 

NICOLAI: “Boa noite á todos. Fiz esse voto de congratulação, e gostaria de dizer em quantas 

coisas poderíamos falar sobre a sua pessoa. Apesar de não termos muito contato, pensei em 

homenagear você enquanto podemos. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, e vejo o quanto é 

batalhador . Gostaria de dizer, que temos um orgulho muito grande em ter uma pessoa 

comunicativa, e do seu gabarito no esporte para nos trazer informação, e nos atualizar da forma que 

o faz diariamente. Que você saiba que senti vontade de fazer essa singela lembrança, por todo esse 

seu tempo na rádio, muitos já passaram por ali, e hoje já não estão mais, e sei o quanto é difícil 

montar esse esquema de propaganda. Com já havia dito JP, eu poderia dizer tantas coisas, mas eu 

gostaria de lhe agradecer pelo companheirismo, por sempre nos procurar, e nos atender com 

igualdade, respeito e democracia, porque Itapira é um lugar atípico na situação politica, e sempre 

digo, pois, sabemos que existem rivalidades em outros setores, municípios, estados, mas Itapira 

vem carregando uma cruz há mais de trinta anos, e todos os prejudicados somos nós itapirenses. 

Que possamos contar sempre com você, e que continue dessa forma para continuarmos lhe ouvindo, 

e que você possa continuar nos ajudando no dia a dia em nossa cidade. Um grande abraço que é 

algo muito pessoal, que Deus te abençoe e muita saúde. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra a 

Vereadora PROFESSORA MARISOL: : “Não poderia deixar de vir aqui, e falar da sua pessoa JP. 

Como disse o vereador Mino, você sempre nos tratou com igualdade, e isso é muito importante, 

porque algumas pessoas falam que não fazem distinção, mas no fundo sabemos que fazem. Você 

sempre nos respeitou, abriu espaço na Rádio Clube, sempre fui aos seus programas, por isso sinto-

me á vontade de subir aqui e falar da sua pessoa. É um pequeno gesto de carinho, amor, é do fundo 

do meu coração. Também gostaria de registrar e falar para os senhores vereadores, que virá um 

projeto de minha autoria, e você irá receber uma medalha JP, do Mérito Esportivo neste ano, e será 

com muito orgulho. Tenho certeza que todos os vereadores assinarão embaixo. Então, deixo aqui o 

meu sincero voto de congratulação, para o meu querido e amigo JP. Deus o abençoe, obrigada.” A 

seguir não havendo mais vereadores querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Requerimento nº 334/2019. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador 

Maurício Cassimiro de Lima: “JP, primeiramente gostaria de o parabenizar pela congratulação, e 

gostaria de fazer um testemunho pessoal. Os companheiros sabem, eu era presidente na época, e 

tive que tomar uma decisão muito difícil por apontamentos do tribunal de contas, em relação ao 

contrato com a Rádio Clube, e estava sob minha gestão e opinião. Eu quero dar o meu testemunho 

sobre o seu caráter, tudo aquilo que passou, as dificuldades, e todas as vezes que nos encontramos 



pelas andanças na cidade, você sempre teve profissionalismo acima de qualquer coisa. Sempre me 

entrevistou, me tratou como autoridade, ser humano e sempre sem fazer distinção. Que Deus o 

abençoe, e que você possa continuar com o seu trabalho por muitos anos. Obrigado”. Obs. Devido 

ter tido uma falha no sistema de gravação não foi possível a transcrição das Justificativas de voto 

dos vereadores Carlos Alberto Saroti, Fábio Galvão dos Santos, Toninho Marangoni e da vereadora 

Beth Manoel. Justificativa de voto Tiago Fontolan Batista: “JP, gostaria de agradecer pelo seu 

caráter, coração, e então faço das palavras deles, as minhas. Conhecemos o seu coração, e é por isso 

que esta sempre jovem, bonito, é o mesmo moço do guarda roupa de madeira. Que Deus conserve o 

seu coração do tamanho que ele é, e que ele possa crescer mais, e ficar com todos nós aqui. 

Obrigado.” Justificativa de Voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Bom JP, todos já falaram 

um pouquinho de cada coisa sobre você, e realmente é um grande orgulho para á Câmara participar 

desse momento, do seu aniversario. Nós acompanhamos você nas ondas da Rádio Clube, no 

Domingão Sertanejo, na jornada esportiva aos domingos. Que você continue nesse caminho, e que 

venham muitos, e muitos anos na Rádio Clube, á frente da jornada esportiva, e continue sempre 

assim, essa pessoa de caráter, e que respeita todas as posições, esse é o caminho. Parabéns.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

única discussão o Projeto de Lei nº 0054/2019.- Denomina de Praça Paulo Sérgio Ferro o 

logradouro público localizado no bairro Penha do Rio do Peixe. Autoria: Professora Marisol. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 54/2019. 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 Complementar nº 54/2019. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00251/2019.- Voto de 

Congratulação com o atleta paraolímpico Jesiel Augusto Faustino pela conquista da medalha de 

bronze no Circuito Brasil Caixa Loterias. Autoria: Professora Marisol. Pela Ordem a Vereadora 

Professora Marisol, requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria para a próxima 

sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00333/2019.- Voto de Congratulação com a comunidade católica de Nossa 

Senhora da Penha, na pessoa do Padre João Gonçalves da Silva, pelos 199 anos de Festejos à 

Padroeira do Município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem o Vereador Carlos Alberto 

Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento do requerimento para a próxima 

Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00336/2019.- Voto de Congratulação com o jovem barbeiro itapirense Jarlan 

José dos Santos, mais conhecido como "Dú Corte", pela conquista do prêmio Navalha de Ouro, 

ocorrido recentemente em Campinas. Autoria: Beth Manoel. Pela Ordem o Vereador Fábio Galvão 

dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento do requerimento para a próxima 

Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00337/2019.- Voto de Congratulação com o atleta itapirense Tiago da Silva, 



campeão do Troféu Brasil de Atletismo na modalidade salto em distância, realizado em Bragança 

Paulista. Autoria: Professora Marisol. Pela Ordem a Vereadora Professora Marisol requer e a Casa 

aprova por unanimidade o adiamento do requerimento por 15 dias. DESPACHO: ADIADO PARA 

A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00344/2019.- Oficiar o 

deputado Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a vinda para 

o município do Programa "Bom Prato". Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00346/2019.- Voto de Congratulação com o Departamento de Defesa 

Civil e Brigada de Emergência de Itapira, pelo brilhante desempenho de suas atividades, seja na 

atuação ou na prevenção. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: VISTAS À VEREADORA 

PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00348/2019.-

Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine à Secretaria Municipal de Educação, estudos 

objetivando a destinação de vagas nas creches de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério para atender 

exclusivamente às famílias moradoras destes bairros. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite á todos. Esse requerimento se 

faz necessário pelo seguinte, como tem um decreto que normatizam as vagas para os alunos na 

creche, estive analisando esse decreto e devido ao numero de inscrições, e as necessidades das 

pessoas que residem no Barão, Eleutério, sítios e fazendas vizinhas, achei importante esses bairros 

terem uma lista única de vagas para eles, pois, quem mora nesses bairros, não virão estudar na 

cidade, e vice e versa, pelas condições do transporte e distância. E como a lista é geral, as crianças 

acabam ficando muito tempo aguardando para serem chamadas, e isso geram muitas reclamações. E 

com o apoio de todos, poderemos estar mudando essa lista, para que seja única para esses bairros 

citados. Muito obrigado á todos.” A seguir não havendo mais vereadores querendo fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 348/2019. Aprovado por 

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

Caio", aos 17 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00350/2019.- Voto de Congratulação com o protético Dr. Paulo Koki 

Tanaka, pela comemoração dos 25 anos de atividades do laboratório de prótese dentária em nosso 

município. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 350/2019. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de setembro 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. 

 


