
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de outubro 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, FÁBIO GALVAO DOS 

SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO 

FONTOLAN BATISTA. Ausente a vereadora Sra., ELISABETH DONISETE MANOEL. 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 

o Vereador Sr. MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Nesses cinco minutos, gostaria de esclarecer 

alguns pontos, para que as pessoas me entendam e compreendam naquilo que eu quero dizer, e no 

que eu tenho tentado que seja feita as coisas dessa forma. Depois que comentamos o que faz um. O 

que se faz outro, e tudo aquilo que comentei aqui nessa edição da Tribuna de domingo, onde não 

são todas pessoas que tem oportunidade de ver, esta em uma meia página, onde fala da 

administração do Toninho Bellini no período de 2005 á 2012, onde 99,99% de todos os 

estabelecimentos de educação tiveram melhorias, reformas, foram comtemplados com 

computadores para sala de informática, uniformes, merendas escolares, pois, não foi deixado para 

trás nada daquilo que era necessário, e principalmente para as crianças de Itapira, e no setor de 

educação. Foi um período de ouro para a cidade de Itapira. Por isso Mauricio, que estou 

comentando aquilo que eu não gostaria mais de ouvir aqui. Não quero que o meu irmão com tudo 

isso que ele fez de 2005 á 2012, seja melhor que o prefeito. Só gostaria de deixar bem claro a 

obrigação de cada um, aquilo que tem que ser feito, que cada um faça a sua parte, para que não se 

compare mais. No caso da ETEC, tudo aconteceu no período em que o Toninho era prefeito, tudo. 

Antes do Toninho, havia alguma coisa? – Não havia. Se era tão fácil fazer, por que o Munhoz não 

fez nos oito anos antes de entrar, teve a mão dele? – Teve. Como o Toninho não aceitou?! Ele 

aceitou, tanto é que tudo ocorreu depois de 2005 quando o Toninho entrou. Foram feitas todas as 

licitações, doação de terreno, a prefeitura concordou com tudo, participou, disponibilizou verbas, 

fez tudo o que foi possível. Nós vereadores, não estamos aqui de brincadeira, tudo colaborou na 

época. Então, o que dó os meus ouvidos, e não gosto de ouvir porque me magoa, é falar que o 

fulano, cicrano fizeram, não foi. O Munhoz esteve lá, e foi prefeito três, quatro vezes, ele não fez 

mais que a obrigação. O Toninho esteve lá, e também não fez mais que a obrigação. O Paganini esta 

lá, tem que fazer mais que a obrigação. Tem que fazer aquilo que esta lá, no seu período, nós temos 

que parar de se digladiar, e ficar um jogando a culpa para o outro para dizer que foi cicrano que fez 

fulano que fez ou deixou de fazer. Nessa reportagem, mostra que no período de 2005 á 2012, foi um 

período de sucesso para as escolas de Itapira, e não quero dizer com isso, que estou desmerecendo 

os outros. O que foi feito, era o compromisso que o prefeito tinha, e ele cumpriu com suas 

obrigações. Se hoje é melhor ou pior, é problema do prefeito de hoje. Se antes dele não existam 

merendas e uniformes, era problema do outro. E se deixaram de fazer algo na legislação do Toninho 

Bellini, é da responsabilidade dele também. Nós não temos que ficar se matando aqui dentro, para 

defender ás vezes, pessoas que não devem ser defendidas, porque não merece a nossa atenção e 

respeito como vereador. Se não fosse esta Casa de Leis, que representa todo o povo Itapirense, e 

que dá a cara para bater para representar o prefeito, ele não faria coisa alguma. Nós não somos 

respeitados do jeito que deveria nesta Casa, pelos administradores. Então, que cada um faça a sua 

parte, porque a nossa parte já esta sendo feita com respeito entre os vereadores. Só trouxe essa 

reportagem para dizer: - Que nesse período que o Toninho esteve lá, foi feito oque teria que ser 

feito. E com isso quero repetir: - Que cada prefeito faça a sua parte, pois, a dele foi feita. Muito 

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

“Boa noite a todos. Gostaria de começar minha fala hoje, declarando ao publico presente, povo de 

Itapira, que estou apresentando um projeto de lei, assegura as famílias de baixa renda, assistência 

técnica, publica e gratuita, para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Esse 

projeto vem para evitar as construções irregulares, pois, sabemos que a construção garante o direito 



de moradia para á população. Só que infelizmente em nosso país, isso é um grande problema, e com 

esse projeto buscando a ajuda da prefeitura para auxiliar a população de baixa renda, á fazer nos 

tramites da lei o seu projeto, evitando futuras demolições, quedas. Não poderia deixar de registrar as 

reclamações diárias da saúde. Como sabemos, há falta de médicos, medicamentos, e falta de 

presença na farmácia. Hoje mesmo estou fazendo uma indicação, que além de cobrar o 

funcionamento integral da farmácia, que também seja realizado o sistema de plantão aos finais de 

semana, por que o povo não pode ficar sem remédios. Também chegam ao hospital municipal, e são 

atendidos depois de seis horas, depois não tem infelizmente o medicamento para ser tomado. 

Aproveitando o ensejo da fala do colega Mino, quero deixar um pedido, e vou colocar uma nota de 

repudio, dizendo que temos sim, que defender os nossos ideias, mas com respeito. E nessa gestão, 

estou vendo que esta tendo respeito sim. Temos que fazer politica, mas com respeito. E quero 

deixar uma nota de repudio á o que esta acontecendo na cidade em relação aos vídeos que estão 

circulando na internet, e principalmente á agressão, e injúrias, e assim por diante. Devemos sempre 

preservar o respeito. E para encerrar minha fala, gostaria de parabenizar as Pétalas de Rosa, pela 

caminhada de domingo que presenciei, e dizer que foi uma bela iniciativa, e que é gostoso de ver a 

participação do público. Também quero parabenizar Itapira pelos seus 199 anos, tenho orgulho de 

fazer parte dessa história, e poder contribuir um pouco. “Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTOTI: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença 

das meninas das Pétalas de Rosa, e parabeniza-las pelos eventos realizados durante o mês de 

outubro, e também pela caminhada de domingo que foi um grande evento. Parabéns, essa união de 

vocês, só trazem benefícios ás pessoas que necessitam desse apoio em um momento tão difícil. Sei 

do valoroso trabalho que vocês realizam, e neste momento só quero agradecer vocês pelo trabalho. 

Gostaria de falar também á questão das emendas parlamentares de deputados federais. Estive 

conversando com o Carlos Sampaio, e são duas emendas, uma para APAE, e outra para á Casa de 

Repouso Allan Kardec. São duas entidades que prestam serviços para os moradores da nossa 

cidade, e nesse período de buscar os recursos, estou em busca delas. Essas emendas são no valor de 

cem mil cada uma, que já está certo, e as entidades estarão enviando os documentos, para que se 

firmem os convênios. Gostaria de falar também, que tem duas indicações minhas pedindo a limpeza 

do lago da justiça, o menor, pois, esta com pouca água, e eles tem muitas plantas. Será feito uma 

grande melhoria naquela praça, mas neste momento que antecede a limpeza, deixamos aqui o nosso 

pedido. Outro caso, é o lago da cascata, pois, esta com, pouca água, e os moradores pedem para que 

seja feita a reposição de água. Ouvi atentamente as palavras do vereador Fábio, em relação á 

farmácia. É um assunto que nós vereadores da situação discutimos, e tivemos buscando junto á 

Secretaria da Saúde, para que volte á funcionar nos finais de semana, no hospital municipal. Muitas 

vezes as pessoas não tem recurso para estar comprando essa medicação, e essa farmácia estando no 

plantão, estará atendendo a reivindicação do povo. Logo estará funcionando. E também dizer que o 

nosso grupo politico, continua fazendo o bairro a bairro, e ontem foi no Condomínio São judas 

Tadeu, com grande participação do público. E nós temos ido buscar a participação do povo, para 

fazer essas melhorias. É importante ouvir a necessidade do povo, e ter um prazo para resolvê-las. 

Hoje o Condomínio São Judas tem aquela rua, um aspecto positivo. A população aprovou as 

melhorias, e reivindicaram outras, que serão executadas pelo poder público com a participação de 

todos os vereadores. Gostaria de aproveitar e parabenizar a todos pelo dia 24 de outubro, e aos 

nossos fundadores, os quais não podemos esquecer, João Gonçalves de Moraes e Manoel Pereira da 

Silva, e a todos os itapirenses. Igualmente àqueles que escolheram Itapira para viver, que não são 

itapirenses, mas que escolheram essa terra sagrada e próspera. Acredito que esse 24 de outubro, 199 

anos de emancipação, seja importante para o povo ordeiro e trabalhador que está aqui nessa cidade. 

Que a Nossa Senhora da Penha, nossa padroeira, abençoe a todos, não apenas no dia 24, mas em 

todos os dias de vossas vidas. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o Vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, companheiros vereadores, 

público presente, a imprensa em nome do Tobias, o qual se faz sempre presente nessa casa e a todos 

os funcionários que auxiliam em nosso trabalho. Mino em relação ao que você falou, não irei tecer 

comentários, visto ser desnecessário. Possuo uma opinião formada sobre aquilo que se deixou de 



fazer nas gestões anteriores, aquilo que não foi assumido, coisas que trouxeram para Itapira e que 

não foram aceitas, como a ponte de Eleutério, a qual ficou 5 anos para ser construída, porque era 

obra do Munhoz. Em ralação a barragem, foram devolvidos 2 milhões recebidos a fundo perdido, 

sendo que poderíamos ter uma barragem pronta em nossa cidade, o que não ocorreu devido a uma 

questão política e pessoal. A área já havia sido desapropriada, já estávamos prontos para construir, 

assegurados com o dinheiro nas mãos, e, por um simples “capricho”, problemas de ordem pessoal, 

“ego”, ou o que quer que seja, não ocorreu. Mas não irei mais comentar sobre isso, visto não ser 

esse o intuito dessa casa e pelo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela sua opinião. Mas nós 

temos que falar de outras coisas. Gostaria de aproveitar o ensejo, que o pessoal do grupo Pétalas de 

Rosa está aqui, para falar sobre um Projeto de Lei de minha autoria, o qual não tem relação 

exatamente com o projeto de vocês, mas com a luta que vocês travam diariamente. Esse Projeto de 

Lei, de minha autoria e assinado pelos demais vereadores, versa sobre a proibição da venda de 

cigarros em padarias e supermercados. Nós sabemos que um dos maiores fatores de contribuição 

para o câncer, seja de qualquer tipo, é o cigarro. É um assunto polêmico, que já fora discutido, 

sendo que os grandes estabelecimentos, principalmente supermercados e padarias, se favorecem 

com a venda do cigarro. O cigarro tem uma pequena margem de lucro, mas possui grande 

rotatividade, sendo que promove mais lucro do que os juros de uma poupança. Ao invés de colocar 

o dinheiro em uma poupança, compra o cigarro e a “máquina” continua a funcionar. Esse Projeto de 

Lei não é apenas de minha autoria, mas sim uma cópia de um Projeto de Lei de São Paulo, com o 

qual São Paulo já se preocupa. Inclusive, já existe outro projeto de Lei de minha autoria, o qual 

estabelece a proibição do cigarro dentro de áreas públicas abertas. “Levanto essa bandeira”, visto 

que sou dentista, faço parte da área de saúde, reconheço os problemas que o cigarro pode trazer, e, 

acima de tudo, não tenho medo e nem estremeço frente às opiniões de “poderosos”, como dizem. 

Acredito que temos que “levantar essa bandeira” em prol da saúde, contra o câncer de uma forma 

geral. Os números dizem, com o uso do “Narguile”, o qual está na moda entre os jovens, houve o 

aumento de 7,4% para 8,5% dos jovens que fumam. Os levantamentos dizem “ah, mas se proibir o 

uso do cigarro irá reduzir a arrecadação”. Primeiramente, essa é uma comparação, na minha 

concepção, “idiota”, porque não podemos “brincar” comparando números da saúde com os da 

arrecadação. Mas, mesmos assim, o Instituto nacional do Câncer fez um levantamento, o qual 

demonstra que, o prejuízo financeiro, não apenas o das famílias, relacionado com o câncer, é de 56 

bilhões de reais por ano, enquanto a arrecadação com os impostos do cigarro aproxima-se de 44 

bilhões de reais por ano. A matemática nesse caso não “fecha” de forma alguma. Não “fecha” nas 

famílias, não “fecha” dos portadores do câncer, não “fecha” no governo, na arrecadação. Talvez 

“feche” em outros pontos escusos, dos quais não temos conhecimento, sendo que podem ter 

“interesses de ordem maior”. Então, aproveitando o ensejo da presença dos membros do grupo 

Pétalas de Rosa, o qual faz um trabalho maravilhoso contra o câncer de mama e o apoio a todas e a 

todos, peço aos colegas e tenho certeza que será aprovado em unanimidade, não sei se esse projeto 

entrará na Ordem do Dia de hoje ou se irá passar por outros trâmites, mas é um projeto muito 

importante para a sociedade, sendo que cada um tem que dar um passo da maneira que pode. O meu 

passo foi dado, e espero que meus colegas, meus companheiros, deem esse passo junto comigo, em 

prol da saúde do nosso Município, em prol da saúde do nosso país. É um passo pequeno, mas nós 

em Itapira devemos fazer a nossa parte. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra a Vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa 

escrita, internautas, o público que está presente, minhas colegas de trabalho, todas as professoras e o 

professor Fabrício, minhas amigas do grupo Pétalas de Rosa, representadas pela Rosana, pela 

Ivanilde, todos aqui presentes nesta noite. Gostaria de começar parabenizando a 7ª Caminhada, da 

qual participei. Fiz questão de dispensar outros compromissos e participar, porque é uma grande 

luta pela conscientização para a prevenção do Câncer, não só de mama, assim como qualquer outro 

tipo de câncer, os quais têm cura sim, quando descobertos antes. Essa é a prevenção. Devemos sim 

fazer o toque, os exames, buscar os recursos disponíveis e viver a vida, com amor, com dignidade, 

com muita Fé, porque tudo tem cura. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem muita Fé e 

acredito no milagre e para Deus nada é impossível! Gostaria também de ressaltar um acontecimento 



de hoje, sobre 3 cavalos que encontravam-se no bairro Santa Fé, soltos e perdidos na rua. Venho 

parabenizar a Defesa Civil, juntamente com a Patrulha Ambiental, que foram rapidamente socorrer 

esses animais. Eu, como defensora dos animais, não posso deixar de ressaltar a importância de 

cuidar dos animais, não apenas dos animais domésticos. Aqui existe lei sim. E a lei não é apenas 

para ficar registrada, mas sim para ser aplicada. É proibido soltar rojões, é proibido. Se soltar, 

haverá multa. Se soltar novamente, a multa será dobrada. As leis devem ser aplicadas. Concordo 

com o vereador Mino, não devemos apenas nos criticarmos, mas sim nos unirmos. O poder 

Executivo sem o poder Legislativo não consegue fazer nada. Temos que nos dar valor, nos 

respeitarmos e mostrarmos nossas obras. Não adianta apenas ficar falando, fazendo indicações, 

requerimentos, projetos, mas sim mostrarmos em obras. Vejam só o festival de obras que está 

havendo em nossa cidade, com várias escolas sendo reformadas. Amanhã mesmo será a 

inauguração de uma escola que possui do primeiro ao quinto ano, juntamente com o período 

integral, localizada no bairro do Tonolli. O povo merece esse presente, sendo esse um dos presentes 

que Itapira irá ganhar nos seus 199 anos, que serão completados no dia 24 de Outubro. Faço questão 

de ressaltar as obras que estão sendo feitas, ainda haverá muitas surpresas, muitas coisas boas irão 

ocorrer aqui. Vocês podem ter certeza de que, com o apoio do nosso deputado, que traz força, 

emendas, recursos, juntamente com o prefeito e com os vereadores que querem realmente realizar 

as obras. Juntos conseguiremos o melhor para a nossa cidade. Tenho orgulho sim, de ser itapirense 

de coração, sendo que amo essa terra, amo esse povo, e quando viajo para outras cidades não vejo a 

hora de voltar à minha querida e linda Itapira. A cidade tem alguns defeitos sim, visto que nada é 

perfeito. Possui falhas? Sim. Mas tem o compromisso com a população, o compromisso de ouvir o 

povo. O líder da situação já falou, o vereador Carlinhos, que temos o pleito para que a farmácia do 

Hospital Municipal volte a funcionar e não mediremos esforços para que volte a funcionar e atender 

toda a nossa população. Alguém precisa de algum medicamento? Já está de prontidão para ser 

retirado. É realizando o trabalho, é desenvolvimento, é ouvindo a população, e, aqui vai um 

recadinho para as minhas amigas. Só mais um minuto senhor presidente, para que eu possa concluir. 

Há um requerimento de minha autoria direcionado à Secretária da Educação, para que o horário das 

EMEIS tenha uma alteração. Ao invés do horário de entrada ser das 8hs às 12hs, será das 7:30hs às 

11:30hs. Essa alteração contribui com todas as professoras e com as crianças também. Esse é meu 

requerimento, meu pedido. Boa noite.” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 

palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A 

seguir, o 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 34ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 08 DE OUTUBRO DE 2019. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro 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 aos Ofícios: 2º) Ofício Especial: 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao 

mês de setembro de 2019. Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 

0072/2019.- Em que o Sr. Fábio Galvão dos Santos submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para 

o projeto e a construção de habitação de interesse social. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0073/2019.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina vias públicas do Loteamento 

Residencial Villagio de Verona. DESPACHO: RETIRADO PELOS AUTORES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 140/2019.- ASSUNTO: Projeto de 

Lei nº 68/2019. RELATOR: Antonio Marangoni Neto. As Comissões de Justiça e Redação, 



Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 

Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 68/2019, de autoria do nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima, o 

qual "Dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, narguile e outros derivados de tabaco em 

padarias e supermercados no município de Itapira", são de parecer favorável, eis que a propositura 

não apresenta vício de constitucionalidade, legalidade ou 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", 16 de outubro de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima 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 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 141/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 71/2019. 

RELATORA: 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 nº 

71/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder isenção da tarifa de esgoto ou enquadramento em contratos com tarifa especial para 

empresas estabelecidas no município de Itapira, cuja atividade principal se constitua no abate para 

comercialização de animais de qualquer natureza", 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", 16 de 

outubro 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 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 

142/2019.- ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 03/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. A 

Comissão Especial de Ética, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de 

Resolução nº 03/2019, de autoria do nobre vereador Presidente Luan dos Santos Rostirolla, que 

"Denomina no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "Galeria das Legislaturas de 

Vereadores(as) de "Vereador Professor Sillas Bravo Nogueira"" após minuciosa análise à biografia 

do vereador professor Sillas Bravo Nogueira, opinam favoravelmente à tramitação da propositura. 

O Sr. Sillas Bravo Nogueira, nasceu em 1º de outubro de 1.930, no Município de Itatinga, estado de 

São Paulo. Em 26 de maio de 1.950 iniciou sua carreira de Professor Secundário contratado em 

Itapira; Em 1.954 atuou como Professor Secundário Interino em Mogi Mirim; No mesmo ano 

iniciou como Professor Secundário efetivo no Município de Socorro; De 1.955 a 1.983 atuou como 

Professor Secundário de Matemática em Itapira, na Escola Elvira Santos de Oliveira - ESO; 

Aposentou-se em 1.983. Atuou, ainda, como advogado em Itapira, durante 3 anos; Foi Diretor de 

Escola Substituto durante 3 anos e meio na escola ESO; Foi Diretor do Departamento de Ensino da 

Prefeitura Municipal de 1.998 a 2.004. Perante a comunidade itapirense é Presbítero Emérito da 

Igreja Presbiteriana Central de Itapira; Associado do Lions Clube de Itapira desde 2 de fevereiro de 

1.956 - possui o título Melvin Jones Fellow desde 2.012; Membro da Diretoria da Santa Casa por 4 

(quatro) anos; Vereador, eleito em 1.955, para a 3ª Legislatura da Câmara do Município de Itapira, 

exercendo mandato de 1.956 a 1.959; Reconhecido como Cidadão Itapirense através do Decreto 

Legislativo nº 42/80 de 18 de agosto de 1.980; e Membro da Diretoria da Associação Itapirense de 

Preparo do Adolescente - AIPA - Guarda Mirim de Itapira. O homenageado é um grande 

merecedor, portanto, de ser agraciado com a honra de ter seu nome perpetuado perante 

denominação da Galeria das Legislaturas de Vereadores (as) da Câmara Municipal de Itapira como 

"Vereador Professor Sillas Bravo Nogueira". Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 de outubro 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 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 143/2019.- ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 

03/2019. RELATORA: 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 Resolução nº 03/2019, de autoria do nobre Vereador Sr. Presidente Luan dos Santos 

Rostirolla que "Denomina no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "Galeria das Legislaturas de 

Vereadores(as) de "Vereador Professor Sillas Bravo Nogueira"", 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, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 

de outubro 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 22 de outubro 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00429/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Marco Rodrigo Andrade, mais conhecido como Marquinho. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00430/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vanda Aparecida Adão de Andrade. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens 

Plenamente. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00432/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Vera Lúcia Oliveira Pugina. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00433/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Teresinha de Lourdes Caetano de Oliveira. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00434/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jacira de Lima. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00435/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice 

Monteiro Justino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00436/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Amélia dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00437/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elenir de Deus Matarazzo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00438/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elizabeth da Penha de Sousa de Almeida. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00439/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Newton 

Madureira de Brito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 



Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00440/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Silvano Amarildo de Camargo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00441/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Avelino Moggi, mais conhecido como Nono. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 22 de outubro 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. 22º) Requerimento nº. 

00397/2019.- Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do 2º Parcão - Encontro 

Pet de Itapira, realizado no dia 20 de outubro no Parque Juca Mulato. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00398/2019.- 

Voto de Congratulação com o grupo de Escoteiros Itapira 193º/SP, pelos seis anos de atividades em 

nossa cidade, celebrado no dia 19 de outubro. Autoria. Tiago Fontolan Batista. Pela ordem o 

Vereador Tiago Fontolan Batista manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00399/2019.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Odete Maria Fracarolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

19 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00400/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Rosa Godoy Grossi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 18 de outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

26º) Requerimento nº. 00401/2019.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sra. Lourdes 

Setti Catinelli e Sr. José Catinelli, pelas comemorações de Bodas de Vinho (70 anos de casamento), 

celebrado no dia 16 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00402/2019.- Voto de Congratulação com o 

Coral Cidade de Itapira pela brilhante realização do XXVIII Encontro de Corais, comemorativo aos 

40 anos de atividades do grupo. 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 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00403/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Olga Cabrelli, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 22 de outubro. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento 

nº. 00404/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Brianti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00405/2019.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Educação, para que promova estudos objetivando a alteração do horário de 

entrada/saída das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI). Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00406/2019.- 

Voto de Congratulação com toda a comunidade de Barão Ataliba Nogueira, pelos 128 anos de 

fundação, celebrado no último dia 15 de outubro. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00407/2019.- Requer oficiar o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo do Estado, através do 



Condephaat, objetivando o tombamento histórico da Capela N. S. Aparecida da Fazenda Salto. 

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

Presidente passa de imediato às Indicações. 33º) Indicação nº. 00325/2019.- Sugere a instalação de 

corrimão na escada de acesso à Casa do Pão, na rua Argentina. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Indicação nº. 00326/2019.- 

Sugere execução de limpeza no lago existente na Praça da Justiça, entre os bairros Jardim Galego e 

Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 35º) Indicação nº. 00327/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer, que providencie a presença de profissionais de Educação Física nas 

Academia ao Ar Livre da cidade. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Indicação nº. 00328/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à 

Secretaria Municipal de Saúde, estudos para manter a Farmácia do Cais em sistema de plantão aos 

finais de semana. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 37º) Indicação nº. 00329/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Promoção Social, promover em caráter de urgência, atendimento social aos moradores 

de rua concentrados nas proximidades da rodoviária municipal. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Indicação nº. 00330/2019.- 

Sugere estudos que viabilizem a abertura de uma rota turística de acesso aos bairros de Barão 

Ataliba Nogueira e Eleutério, utilizando-se da antiga linha férrea da Cia. Mogiana. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 22 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Indicação nº. 

00331/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um Colegiado 

Gestor de Saúde com participação mínima de 10% de servidores municipais ativos da área da 

Saúde. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro 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: 40º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensaões.- Ofício nº 583/2019. Informa o 

pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Itapira das parcelas vencidas no mês de setembro. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à 

Ordem do Dia.Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = Iniciado os trabalhos da Ordem do dia, o 

Sr. Presidente informa que procederá a inversão de pauta, colocando os requerimentos nº 252, 387 e 

395/2019 antes dos projetos e demais matérias constantes da Ordem do Dia, uma vez que 

encontram-se presentes no recinto da Câmara os homenageados. 1º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00352/2019.- Voto de Congratulação com o Policial Militar Freedman da Silva 

Cunha, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade. Autoria: Professora Marisol. Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA 

MARISOL: “Boa noite. Não poderia deixar de passar em branco essa pequena homenagem ao cabo 

PM Freedman, mais conhecido como “Fred”, o qual que vem alegrar os nossos alunos do 5º ano, 

em nossas escolas municipais. Não apenas das municipais, mas também nas escolas estaduais e 

escolas particulares. Estivemos presentes no dia 17 de setembro, na formatura do Proerd. Para quem 

não sabe, o Proerd é o programa educacional de resistência às drogas, é um trabalho todo voltado 

para a prevenção e orientação aos nossos alunos, aos nossos jovens, para que não usem, para que 

não experimentem drogas. O próprio nome já diz, é “uma droga” e o Proerd, apenas aqui no nosso 



município de Itapira, já atingiu aproximadamente 17 mil crianças e adolescentes, que são assistidos, 

que passaram pelo Programa. Então, fica aqui o meu agradecimento como Professora, sendo que 

apenas comigo foram 6 turmas. Algumas turmas foram mais carinhosas, outras mais difíceis, uma 

turminha “da pesada”, mas sempre com amor e carinho, visto ser esse o nosso papel, e, como eu 

sempre falo, nós percebemos o carinho que as crianças têm para conosco. Fiz questão de estar 

presente no dia da formatura e pude perceber o carinho, a atenção, o respeito que os alunos têm pela 

sua pessoa. Isso é importante, porque o policial deve estar preparado, visto não ser qualquer um que 

pode assumir esse papel, enfim, há as dificuldades na sala de aula, mas deve existir respeito, carinho 

e comprometimento acima de tudo, com a educação, com a orientação. Então, não poderia deixar de 

passar em branco essa pequena homenagem, esse voto de congratulação por tudo que você fez às 

nossas crianças, às nossas escolas, às nossas formaturas, ao Proerd, aos nossos desfiles, à 

movimentação. Essa homenagem também fica estendida à toda a equipe, né? A senhora sua mãe, a 

dona Benedita infelizmente acho que ela não pode estar aqui presente, está aí? Que nada, ela está aí, 

sinto-me muito honrada. Os familiares, a futura esposa, é isso aí. A família é a base de tudo, temos 

lutas, dificuldades, mas não podemos perder a Fé e a perseverança. Então acredito que todos vão 

aprovar esse voto de congratulação, é o mínimo que essa casa de leis pode fazer a você, permita-me 

chamá-lo de Fred, pelo reconhecimento, pela atenção, pelo carinho e pelo seu trabalho, o meu 

obrigada Fred, obrigada mesmo, de coração, em nome de todas as unidades escolares do nosso 

município, não só do nosso município, da nossa rede municipal, das escolas particulares, estaduais. 

Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o requerimento. Aprovado por 

Unanimidade. Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan Batista: “Fred, penso que a 

homenagem é mais do que justa, né? Tanto pela sua trajetória no Proerd, ao lado de todos esses 

alunos, quanto pela sua aposentadoria. Nós vemos que juntos, vocês, além do projeto Proerd, em 

parcerias com tantas entidades, com o pessoal da rede, você que ainda é colaborador de outras 

tantas causas, que você possa usufruir da sua aposentadoria com saúde, mas sem abandonar as 

causas solidárias com as quais sempre contamos com a sua participação. Parabéns, cada vez mais 

saúde e que você possa usufruir, com bastante saúde, da sua aposentadoria. Parabéns.” Justificativa 

de voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Fred quero deixar meus parabéns 

a você. Ser policial hoje em dia não é pra qualquer um, como a professora Marisol disse, é para 

poucos. Parabéns por toda a sua trajetória, principalmente por ajudar os adolescentes e as crianças, 

sendo que hoje em dia não está fácil. Então uma boa aposentadoria pra você, que Deus abençoe, boa 

noite.” Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto Sartori: “Também parabenizo o Fred, 

policial, pelo trabalho que exerceu durante anos na Polícia Militar, sempre levando o melhor de si 

para manter a ordem em nossa cidade, e, também junto aos jovens do projeto Proerd, junto à Casa 

da Criança, na qual também é voluntário. Sabemos o trabalho que é feito lá e sabemos a exposição 

que o policial tem no dia a dia, é um perigo no qual coloca a sua própria vida para prestar um 

serviço com qualidade à população. Vejo aqui a sua mãe, a Benedita, a Sandra que foi minha colega 

de trabalho, também a sua irmã, e você que está aí ao fundo. Parabéns, curta bastante a sua 

aposentadoria e saiba que você, como policial, foi um exemplo para a nossa cidade. Parabéns.” 

Justificativa de voto Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite Freedman, fico com 

dúvida, é Freedman né? Dona Benedita como é? Primeiramente meus parabéns, sou filho de militar, 

a Letícia minha vizinha sabe muito bem disso. Eu me lembro, com muito carinho, que, quando meu 

pai saía fardado de casa e eu morria de medo que ele não voltasse. Eu tinha um orgulho, tenho um 

orgulho muito grande da classe militar. Tenho um irmão que ainda faz parte da Polícia Civil, mas 

eu o tenho como exemplo de vida da Polícia Militar. Meu pai sempre foi um homem bom e honesto, 

e pessoas como você constrói o caráter de crianças, como um dia eu fui. Então parabéns, 

homenagem justíssima para você.” Justificativa de voto Vereador Luan Rostirolla: “Bom Fred, a 

presidência também não poderia deixar sua mensagem. Parabéns pela sua aposentadoria, você que é 

de uma família muito especial, comandada pela nossa querida dona Dita, a pessoa que me viu 

crescer, não é dona Dita? Você tem orgulho de seus filhos, e hoje o Fred está aqui, com sua 

merecida aposentadoria. Parabéns Fred, você que dedicou parte da sua vida militar para as nossas 



crianças, para ajudá-las, principalmente no combate às drogas. Então parabéns Fred, que você 

desfrute muito dessa aposentadoria, mas tenho certeza que seu coração sempre estará com essas 

crianças, acompanhando, fazendo o seu serviço voluntário e contem sempre conosco. Parabéns por 

essa merecida aposentadoria e parabéns pela sua família, comandada pela nossa querida dona Dita.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00387/2019.- Voto de Congratulação com a Associação Pétalas de Rosas, em 

nome da presidente Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva, pela programação do Outubro Rosa em 

nosso município. Autoria: Tiago Fontolan Batista. Faz uso da palavra o vereador TIAGO 

FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos os senhores vereadores, presidente, mesa, público que 

nos honra com sua presença, imprensa escrita e falada. Boa noite Associação Pétalas de Rosa. 

Sozinhas, como é? “Sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas”. Ano passado o lema “Viva a 

Vida” e esse ano o lema “Nós Podemos”. Hoje essa casa homenageia mulheres guerreiras, mulheres 

de força. A Associação Pétalas de Rosas, todas as nossas meninas, e a mais jovem de todas elas, 

dona Iracema, se faz presente. Dona Iracema é meu grande amor, ela não saiu do meu lado na 

caminhada, e dona Benedita. Ela é parente? O Maurício fica aqui também do meu lado dona 

Iracema. E a dona Benedita, né dona Benedita? Mulher forte também, que formou essa família 

bonita e deixou de presente para a nossa comunidade o soldado Freedman. Mas meninas, é uma 

singela homenagem que essa casa faz, acredito que falo em nome de todos os vereadores, pelo 

trabalho que vocês desenvolvem há tanto tempo em nosso Município, de conscientizar as mulheres 

de que o autoexame é a melhor forma de se prevenir, mas principalmente, de transmitir a todas 

essas mulheres a força e a Fé que elas precisam, para que vençam nessa caminhada, que não é fácil, 

mas que pode ser vencida e, que se descobrirmos o câncer logo no começo, a chance de cura é de 

100%. Então a vocês, pela luta, pela força, pela garra e, principalmente, pelo exemplo, o meu muito 

obrigado, por me deixar fazer parte dessa história e parabéns. Desejo que vocês tenham saúde a 

cada dia de suas vidas, que vocês possam levar Fé e esperança a todas as mulheres que precisam, e 

que vocês continuem essa luta e não nos abandonem jamais. Nós precisamos de vocês, Itapira 

precisa de vocês. As mulheres que passam pela dolorosa notícia dessa doença, também precisam de 

vocês. Gostaria de convidar todos os vereadores amanhã, às 14 horas, para acompanharem as 

meninas, que estarão na UBS da Vila Ilze, continuando a programação do Outubro Rosa. Elas 

fazem uma roda de conversa com todas as mulheres, então, quem puder se fazer presente, está 

convidado, e eu também convido a todos vocês. Parabéns meninas, essa é uma singela homenagem 

que esta casa faz, e espero que possam levar no coração de cada uma de vocês. Obrigado.” Faz uso 

da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tiago primeiramente queria 

parabenizar a Vossa Excelência pelas brilhantes congratulações que você sempre fez nessa casa. Sei 

que a congratulação foi ideia do Tiago, mas é algo que realmente me toca. Ao longo dos anos da 

política, da qual participei, passamos por coisas difíceis, por coisas boas e por coisas ruins e eu vi a 

Pétalas de Rosa crescendo, um pouco. São 7 anos de vida pública que eu estou completando e, uma 

das coisas que mais impressiona é quando uma causa é direcionada ao público feminino, quando 

uma mulher encampa ou um grupo de mulheres encampa um ideal, não tem quem segure. Observo 

aqui em Itapira todos os projetos de ordem social, sem nos tirar dessa história como homens, que 

são levados pelas mulheres, e a Pétalas de Rosa tem uma força sobrenatural. Como Tiago disse, está 

muito além de se fazer apenas o autoexame, está muito além de somente falar sobre o câncer de 

mama, está relacionado na auto ajuda entre as mulheres. Quantos depoimentos já vi de mulheres 

que estão no pior momento, na fragilidade. Chega e diz: “Será que vou perder minha mama? Será 

que vou morrer? E meus filhos?”A mulher na maior parte das vezes é o esteio da família, é quem 

segura o marido, é quem direciona os filhos, é quem cuida de tudo. É um momento realmente 

desesperador e a Pétalas de Rosa vem trazendo o lado da prevenção, o lado da humanidade, vem 

trazendo também à população a conscientização, mas não a conscientização só do câncer de mama, 

mas a conscientização de que precisamos ajudar uns aos outros, e essa é a essência, é a parte 

maravilhosa da Pétalas de Rosa, e o que observo também é que sempre surgem pessoas. Nós 

tivemos muito tempo liderando, a Vanda liderando de cima a baixo, vemos hoje a Rosana liderando, 



é uma coisa viva. A Pétalas de Rosa não é de uma pessoa apenas, a Pétalas de Rosa é da nossa 

cidade. Graças a Deus. Peço a Deus que abençoe a cada uma de vocês pelo trabalho que realizam 

para o próximo, sendo que muitas vezes é desvalorizado pelo Poder Público de uma forma geral. 

Quanto briga precisou ter para vocês terem um espaço próprio. Vejo minha querida Mariângela que 

também vive pela causa do autismo, é outra mulher batalhadora, que ergue a bandeira, não desiste e 

isso me impressiona, me orgulha, isso até me envergonha às vezes na posição que nós homens 

muitas vezes tomamos, porque as mulheres quanto encampam uma bandeira, realmente elas vão e 

fazem a diferença. Então eu não poderia deixar de subir e congratular, de falar com o Tiago, que 

maravilhosamente, acertou nessa congratulação, lembrando também do meu amigo doutor Rafael o 

qual sempre, igualmente, levantou essa bandeira. O Carlinhos Sartori, o qual também já esteve junto 

de todas vocês, e estão muitos mais vereadores. Esse não é o discurso político, é um pedido, um 

agradecimento a vocês por tudo o que fazem aqui. Vejo a Gilza aqui, mulher do nosso vice prefeito, 

que sempre esta junto aí, encampando, é isso que nós precisamos, precisamos de cada vez mais 

pessoas relacionadas, e levar à população o trabalho realizado. Muito obrigado pelo trabalho que 

vocês realizam, não só para esse evento de uma forma específica, mas por tudo aquilo que vocês 

fazem no dia a dia individual de vocês. Obrigado”. Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA 

MARISOL: “Boa noite. Mais uma vez não poderia deixar de falar, de usar essa tribuna da paz, e 

também parabenizar esse voto de congratulação, como representante feminina na Câmara 

Municipal, a importância de estarmos juntas, independente de qualquer coisa. “Juntos Podemos”, 

esse é o lema de 2019. E que gostoso Rosana, todos participando com alegria, foi uma festa 

maravilhosa, e, como foi falado aqui, é o amor ao próximo e não apenas a prevenção. É lógico que 

sim, pregar a prevenção, mas é o amor, o carinho, é se colocar no lugar no lugar do outro, do 

próximo. Vejo aqui a minha amiga, sempre ela me liga, a Andreia, né ? “Eu posso falar 

professora?” Eu disse eu não podia falar, depois escuto áudio, a gente conversa mais tarde. O 

carinho, a atenção e eu como professora, como vereadora, ouvi um pedido dela, pelo qual ela me 

ligou, posso contar né Andréia? Vou contar. Ela me ligou e disse: “vereadora o que podemos fazer 

para que as nossas meninas, outras professoras que estão em tratamento do câncer não venham a ser 

prejudicadas na contagem das pontuações?” Isso foi o ano passado. “Será que dá tempo?” Corri, 

falei com o prefeito o qual prontamente nos atendeu, e foi feito. Acho que foi aos 45 minutos do 

segundo tempo e deu certo, elas não perderam. Esse ano novamente. E vocês podem ter certeza, que 

todas as vezes que eu puder, não apenas eu, aqui nessa casa de leis, também, meus companheiros, 

nós podemos. A Fé e a esperança não devemos perder nunca, mesmo que as pessoas digam: “Tá 

difícil, tá difícil”. Mas vamos lutar sim, porque a perseverança, o milagre acontece, como já falei, 

acredito muito no milagre, isso é muito importante. A Fé é aquele sentimento, a Fé, a esperança 

daquilo que não se vê. Não estou vendo, estou tendo dificuldade, mas tenho Fé que tudo pode 

mudar, e pode, e, como o nosso lema deste ano “Nós Podemos”, juntos nós podemos. Então quero 

aqui participar como uma vereadora, com uma cidadã, como mulher. Que todos os nossos 

sentimentos como mãe, como mulher, nós podemos resolver, nós podemos melhorar a vida de cada 

cidadão itapirense. Aqui então meu muito obrigada por essa associação existir, muito obrigada pela 

Vanda que iniciou, depois agora você Rosana, a Ivanilde, muito obrigada por cada membro que está 

aqui, obrigada por todos vocês estarem aqui conosco, muito obrigado. É um orgulho, sinto-me 

honrada em participar. O orgulho é todo meu de participar dessa 7ª caminhada, que foi um sucesso. 

Muito obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente coloca em única votação o requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de 

voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite meninas. Novamente, aproveitando o ensejo 

das palavras, os colegas aqui presentes, gostaria de parabeniza-las por tudo, não só o mês de 

outubro, mas por todo o trabalho. Como sempre é dito, né? O trabalho voluntário é prazeroso mas é 

trabalhoso também, então a pessoa precisa ter uma boa intenção e vocês têm. Desejo a vocês 

sucesso e que Deus continue abençoando vocês. Como disseram aqui, nós homens agradecemos as 

mulheres de Itapira e Itapira agradece vocês. Boa noite.” Justificativa de voto Vereador Tiago 

Fontolan Batista: “Apenas para complementar as falas do vereador Maurício, da vereadora 

Marisol, muito embora a propositura, o requerimento, seja apresentado por um vereador, ele não 



acontece sem o voto favorável de todos os outros vereadores. Então, gostaria de agradecer a todos 

os vereadores pelo voto favorável, porque a gente enaltece o trabalho realizado pela associação 

Pétalas de Rosa. Muito obrigado a todos os vereadores.” Justificativa de voto Vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Também parabenizo a associação Pétalas de Rosa pelo trabalho que vem sendo 

realizado ao longo desses anos, a nossa presidente, a professora Rosana Preto, Ivanilde, vejo tantas 

pessoas conhecidas aqui, todas as pessoas que a gente conhece, sabe do trabalho, que tem feito um 

trabalho grandioso, sempre estendendo a mão ao próximo num momento tão difícil da vida. Sei o 

quanto é difícil, porque tive pessoas próximas acometidas por essa triste doença, num tempo em que 

não existia ainda essa belíssima associação Pétalas de Rosa, que leva o carinho, leva o amor ao 

próximo, o respeito e dá uma nova forma de vida às pessoas acometidas por essa doença. E digo a 

vocês que existe aquela questão, daquela emenda do carro. E eu estava aqui, vendo as fotos, 

mandando, enviando e insistindo, porque é uma emenda que, naquela questão do governador, 

quando entrou o governador Dória, e estive agora mandando aqui também para o Carlos Sampaio, 

enquanto estávamos falando aqui desse voto, da necessidade do carro, e ele disse que aquelas 

emendas que são voltadas para a saúde e para entidades assistenciais, o governador não irá 

descumpri-las, irá fazer valer. Então estou na cobrança, porque esse é um compromisso dele comigo 

e com vocês, então temos que honrar os nossos compromissos. Até a semana passada, terça 

passada, foi destinada uma, duas emendas uma para a APAE e outra para o Alan Kardec, que 

também são entidades merecedoras, mas, todo momento estou cobrando, porque para essa 

necessidade de vocês, com essa emenda para que a compra do veículo seja suprida, porque a gente 

sabe a dificuldade, para fazer visitas às pessoas que moram longe, de levá-las ao médico, de levar 

um alimento ou alguma outra coisa. Sabemos a importância do veículo, da necessidade. Vejo vocês 

aqui, vejo com alegria, porque a luta não é fácil. Estive acompanhando o projeto ao longo desses 

anos. Contem sempre com o meu apoio, vocês são vencedoras, são pessoas iluminadas por Deus, 

um exemplo. Eu não falo dona Iracema, porque a chamo pelo nome de Iracema. Há poucos dias foi 

o aniversário da Iracema, 87 anos, e tá aí, lutando pela vida, é um exemplo pra nós. Parabéns 

Iracema mais uma vez, por ser um exemplo, e que Deus ilumine a todos vocês, vocês que estão 

nesse trabalho santo do dia a dia. Parabéns e muito obrigado.” Justificativa de voto Vereador Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos. Depois de tudo o que foi dito, eu só gostaria de dizer e pedir a Deus 

que ilumine o trabalho de vocês, e que continuem essa caminhada, com muito sucesso e que tenham 

apoio, e, talvez, que não seja mais só uma pétala, uma rosa, mas um pomar de rosas, quando tanta 

gente puder a aderir a vocês, né? O trabalho de vocês será reconhecido, não apenas em Itapira, mas 

em São Paulo, enfim que venha a frutificar e levar isso aí para muita gente, porque o mais 

importante foi o início e por tudo que vocês fizeram, né? O sofrimento, acho que vai ficando para 

trás, mas nada se consegue sem muita luta, então, só peço a Deus, de verdade, que ilumine a todas 

vocês. Boa noite.” Justificativa de voto Vereador Luan Rostirolla: “Bom meninas, a presidência 

também, permitam-me chamar vocês de meninas, realmente vocês são um símbolo de coragem, 

união, garra, determinação, mas principalmente o amor à vida. Vocês enfrentam um desafio e 

passam essa experiência para as pessoas, essas informações para as pessoas, e cuidam das pessoas. 

Então esse mês de outubro é todo dedicado para o Outubro Rosa, para as mulheres, mas com o 

apoio de cada uma de vocês. Como muito bem os vereadores falaram, as mulheres quando se 

juntam, se unem, formam uma onda, uma energia positiva para toda a cidade. Então parabéns 

meninas, um sucesso muito grande pra vocês, que Deus ilumine cada uma de vocês, sabemos que 

não é fácil os desafios que a vida traz. É muito difícil, mas vocês sabem enfrentar e sabem passar as 

soluções para desafios a outras pessoas. Então parabéns, continuem sempre com esse amor à vida. 

A vida de vocês é a vida de toda nossa cidade. Muito obrigado por tudo o que fazem por Itapira.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00395/2019.- Voto de Congratulação com os professores Fabrício Silvestre e 

Benedita Ap. Tozini Campanini, pelo sucesso na realização do torneio de Damas com os alunos da 

Escola em Tempo Integral. Autoria: Professora Marisol. Faz uso da palavra a vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Boa noite, mais uma vez. É com muita alegria que no mês de 



outubro, nosso mês, o mês dos professores, né? Que com muita garra, com muita determinação, 

venho aqui prestigiar o professor Fabrício pelo seu empenho, pelo seu carinho, pela sua 

determinação, por sua vontade, juntamente com a minha amiga coordenadora professora Benedita, a 

qual toma conta, a qual fez a diferença. Sabe por que ela fez a diferença? Porque ela trata as pessoas 

de um jeito humano, tem um carinho especial. As nossas queridas professoras aqui, a Kátia, quero 

parabenizar o trabalho que essa menina, falo menina, que essa professora faz lá, na EMEB Marco 

Antônio, vejo o carinho, a atenção. Aline na escola João Simões, a Elisângela, para quem não sabe a 

Elisângela é a futura sogra do nosso presidente aqui viu, faz um tchauzinho ai Elisângela. Com 

muito amor e carinho pelas nossas crianças. A Carol, como não lembrar da nossa professora Carol, 

né? Uma belezinha. A Lucila também, olha, com muito amor, com muito carinho, é fazer a 

diferença. Não vamos salvar o mundo, mas para algumas pessoas, para algumas crianças nós 

fazemos muita diferença, nós estamos lá no dia a dia, nós sabemos o quanto não é fácil, o quanto a 

nossa luta é diária, e sempre com amor, com determinação, com carinho. Benedita, Fabrício, 

professoras, as demais que não puderam comparecer, as professoras do período integral, o meu 

muito obrigada. Sinto-me honrada como professora, porque eu sou professora, eu estou vereadora, 

mas sou professora. Sei o que é uma sala de aula, sei o quanto é difícil, o quanto a nossa luta é 

diária, com a família, com a gestão em si. E nós aqui aprovamos em 2017, foi uma sessão 

extraordinária, eu me recordo muito bem, eu acabei de sair de uma atribuição lá no CEMEJA que 

foi do ensino fundamental, e nós tivemos uma sessão extraordinária, na qual foi regulamentado o 

período integral porque não tinha regulamentação, e ali falava das parcerias entre as secretarias. 

Como eu sempre falo, nunca adianta ficar só no papel, tem que ir além do papel, tem que sair do 

papel. Não adianta criar lei e não fazer valer a lei, e isso nós fizemos, foi regulamentado o período 

integral. Nós ganhamos de presente uma coordenadora que veste a camisa, que veste, que briga, 

entre aspas, pelas suas professoras do período, porque eu já fui professora do período integral e era 

muito difícil. Eu me sentia, vocês sabem, eu me sentia assim, um pouquinho excluída nas reuniões, 

porque fazia o conselho, as do período integral eram diferenciadas. Não, o período está dentro da 

unidade escolar, ela faz parte. Ela, a professora, é tão importante quanto as demais. A professora do 

ano, da série ali, ela faz um trabalho diferenciado, porque não é fácil ficar passar 10 horas dentro de 

uma unidade escolar. Nós que somos professores, temos as dificuldades, entramos logo de manhã e 

saímos correndo na hora no horário do almoço, retornamos à outra unidade escolar. Agora imagina 

criança ficar ali? Tem que ter sim atividades diferenciadas, e esse primeiro torneio de damas foi um 

sucesso. Foram 240 crianças envolvidas e você via aquele aquele espírito gostoso, não de 

competição, mas de carinho, de atenção. Foi um dia diferente, né? Um dia diferente que você saia 

da escola, você pega, parece tão longe, sai do Marco Antônio vem de Topic, de transporte, ver outra 

unidade escolar, conhecer outros colegas que também participam do período integral, é muito 

gostoso, essa troca é riquíssima. Se nós professores amamos quando nos encontramos nos cursos, 

eu até brinco assim, que parte mais gostosa é isso, é o encontro, é a gente trocar as figurinhas, só um 

minuto presidente, então é isso, é a valorização. Então Fabrício, professor Fabrício, meu muito 

obrigada. Porque não adianta só a coordenadora querer, não adianta as professoras apenas, foi um 

conjunto, e quando se trabalha em uma equipe, é diferente o resultado, é com amor, é vestir a 

camisa. O meu muito obrigado às professoras do período integral do ano de 2019, à coordenadora 

professora Benedita e ao professor Fabrício. Que fique registrado aqui nesta casa de leis o meu 

muito obrigado mesmo, de coração.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o requerimento. Aprovado por Unanimidade. 

Justificativa de voto Vereador Luan Rostirolla: “Bom, parabéns, esse requerimento hoje trouxe 

sogra, namorada, tudo para fazer a segurança da presidência aqui, mas tudo bem, sejam sempre bem 

vindos. Parabéns Fabrício, Benedita, professoras do Ensino Integral, sempre é bom inovar, sempre é 

bom criar coisas novas, então acho que esse é o trabalho do Gestor Público, seja na na Escola, na 

Câmara, na Prefeitura, sempre criar e inovar coisas para nossas crianças, para nossa população em 

geral. Então esse foi o método de inovar, então parabéns a vocês, que tenham muito mais iniciativas 

como essas para nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos 



Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 003/2019.- 

Denomina no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "Galeria das Legislaturas de Vereadores(as) 

de "Vereador Professor Sillas Bravo Nogueira". Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

resolução nº 03/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubto de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0068/2019.- 

"Dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, narguile e outros derivados de tabaco em padarias e 

supermercados no município de Itapira". Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo 

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

Projeto de Lei nº 68/2019. Aprovado 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 Projeto de Lei. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 68/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa 

de voto Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Quero agradecer a todos os companheiros que 

votaram a favor. É um projeto de alcance muito grande, realmente isso vai somatizar no bem estar 

da saúde do povo itapirense. Haverá polêmica em relação ao assunto, tenho certeza sobre isso, 

porque realmente é uma disposição na qual vai mexer com o bolso de algumas pessoas poderosas, 

mas isso mostra amadurecimento dessa Câmara. Por isso agradeço a votação de todos.” Justificativa 

de voto Vereador Mino Nicolai: “Eu só queria dizer vereador, que nós apoiamos tudo, e às vezes as 

pessoas falam: “Os vereadores simplesmente vão votando”. Fiz questão de perguntar para dois ou 

três supermercados, padarias não perguntei, e num dos supermercados eu falei: Olha, está 

acontecendo isso lá, vai vim o projeto, falei com o dono do supermercado, falei: O que você acha? 

Ele falou: “Olha Mino, pra mim é indiferente. Sabe por que eu vendo cigarro no meu 

supermercado? Porque o cliente chega aqui e fala: “Por que você não tem aqui? Se no outro não 

tem, compro aqui. Eu gostaria que tivesse.” Mas, a partir do momento que ninguém tivesse, pra ele 

não teria problema. Fiz uma pergunta para outro, a mesma pergunta, e no supermercado pequeno foi 

a minha surpresa. Esse supermercado pequeno fica num bairro, já de pessoas, vamos dizer assim, de 

poder aquisitivo menor. Ele falou: “Olha Mino pra mim, aqui, você pode não acreditar, eu tenho 

três ou quatro funcionários, mas com a venda de cigarro eu pago dois funcionários meus, porque 

vendo muito aqui, tem muito pedreiro, muito servente, muita coisa. O pessoal passa de manhã, e 

para mim talvez faça diferença. “Enfim, é pela saúde, e por tudo que foi dito aqui. Vossa Excelência 

já explorou muito bem o assunto, acho que é para o bem da população, então que seja entendido 

assim. Também vai haver divergência, mas eu acho que, com certeza, é um projeto no qual os 

benefícios serão muito maiores. Está de parabéns.” Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão 

dos Santos: “Vereador, parabéns pelo projeto, quando eu estava conversando com o Mino aqui, 

pode ler aqui que eu tinha marcado vista, porque eu queria entender mais e debater mais com Vossa 

Excelência. Mas, pela explanação de Vossa Excelência e também pela conscientização. Como o 

Mino conversou, também cheguei a conversar, mas conversei só com um vendedor de um 

supermercado grande, que diz não fazer muita diferença. Porém os fumantes “deram com o pé no 

meu peito”. Só que, com base no discurso de Vossa Excelência, e, hoje mesmo tivemos um 

exemplo aqui, né? Estamos procurando melhorar a saúde da população. Como outro dia vi um 

especialista falar, que quando você dificulta a compra, a tendência é diminuir o uso. Então 

parabéns. Como o Mino disse, iremos ouvir críticas, resistências, mas foi consciente o voto da 

gente. Não ia votar contra não, só queria que você me explanasse mais, que nem você falou pra 

mim, que foi um projeto lá de São Paulo, que você pegou para trazer pra cá. Mas como é em 

benefício, nem vamos ter essa discussão. Está aprovado, parabéns.” Justificativa de voto Vereadora 

Professora Marisol: “Eu também não poderia deixar de parabenizá-lo. Logo no começo que você 

já explanou o seu projeto, eu já de prontidão, já falei que tem todo o meu apoio. Com a saúde, é a 

conscientização que realmente o cigarro mata, então é pensando nesse objetivo, e com esse intuito 

que eu aprovei sim, e com certeza vai ser o melhor para nossa população. Vamos ter críticas sim, 



mas a única pessoa que não recebe crítica é aquela que não faz nada e isso não é perfil de Vossa 

Excelência. Então está de parabéns pelo projeto e vamos fazer a conscientização da saúde em 

primeiro lugar. Parabéns.” Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto Sartori: “Parabenizo o 

vereador Maurício pelo projeto, acho que é uma questão de saúde, né? Como você mesmo já falou a 

respeito do projeto, vemos quantos casos existem nas estatísticas, de fumantes. É um índice muito 

grande de câncer na traqueia, na garganta e no pescoço. Sabemos o quanto o cigarro faz mal. Acho 

que essa proibição vem de encontro com o Ministério da Saúde, acho que as pessoas vão se 

resguardar um pouco mais, porque quando se tem uma coisa tão exposta, com certeza será mais 

vendida, e tendo um certo resguardo, ela vai ter certa dificuldade de ser vendida. Acho que a 

conscientização é muito importante, porque tenho o meu irmão mais velho, que faleceu há um ano. 

Ele faleceu e o médico falou com especialistas de cabeça e pescoço, doutor Alexandre de Mogi 

Guaçu, o qual falou assim: “Essa é a consequência do cigarro, pelo senhor fumar. Esse câncer que o 

senhor adquiriu é em virtude do senhor ser fumante. Então esse projeto vem de encontro ai com a, 

vamos preservar a saúde, acho que se tem possibilidade de estar fazendo isso, é a hora de se fazer. E 

parabéns pelo projeto, acho que as pessoas que entendem, que trabalham com a saúde vão 

parabenizar, com certeza.” Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan Batista: “Vereador 

Maurício, bela iniciativa. A gente entende que a economia no âmbito da saúde é muito grande perto 

dos recursos que são, que advém dos impostos arrecadados através da do tabaco no Brasil. Hoje a 

gente já vê também o governo americano numa luta em relação ao cigarro eletrônico, né? Porque é 

o que a juventude vem usando lá e já vem causando problemas, né? Então eu acho que, muito 

embora, já a atentendo sido aprovado em São Paulo, e Vossa Excelência buscou essa informação e 

trouxe para a cidade de Itapira, parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa, e a essa casa pelo 

voto favorável. Parabéns ao vereador.” Justificativa de voto Vereador Toninho Marangoni: 

“Maurício parabéns, saúde em primeiro lugar. Vocês já falaram tudo o que tinham que falar, mas eu 

também falo uma coisinha: Saúde é que interessa, a morte não tem pressa.” DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0071/2019.- “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção da tarifa 

de esgoto ou enquadramento em contratos com tarifa especial para empresas estabelecidas no 

município de Itapira, cuja atividade principal se constitua no abate para comercialização de animais 

de qualquer natureza.” Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 71/2019. 

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto Vereador Mino Nicolai: “Estivemos conversando, 

o Tiago sabe, o qual vai diretamente aos abatedores de Itapira hoje, falei que pouca gente sabe que 

nós temos um abatedouro municipal. É o pessoal do frango, o pessoal dos bois, e é uma área que eu 

trabalho muito. Isso será de suma importância para eles, porque é uma coisa muito cara, e pouca 

gente sabe presidente, quero deixar um pedido aqui a todos vocês, falei com o Tiago que há, no 

caso dos bois principalmente, uma regra, um projeto que foi aprovado, no qual não se pode cobrar o 

abate dos bois de Itapira. Ele fica com a barrigada branca, com o mocotó, com os pés do boi e o 

coro. O coro para vocês terem uma ideia, essa é uma informação a todos, se tornou o maior 

problema dos abatedouros do Brasil. O coro custava 120 reais a peça, sendo que hoje paga-se 5 

reais para leva-lo embora, porque ninguém quer, não tenha onde colocar, está se tornando um 

problema de saúde pública. Ele não pode ser enterrado, ele não decompõe, daqui há 200 anos ele 

estará lá. Por isso eles estão passando uma dificuldade enorme. Então fica aqui o meu pedido, 

porque do abatedor de Itapira, no caso dos bois, não se deve cobrar taxa nenhuma de abate, 

nenhuma, porque esse é o regulamento, que foi feito já há mais de 20 anos atrás, porque está na 

terceira concessão. Só pedi esse tempo Maurício, para explanar aqui. É uma oportunidade de 

estarmos todos juntos, e de trazer um pedido do abatedor, do Viola, onde ele pede para que o 

prefeito olhe com bons olhos, se não for por um longo período, que seja por um pequeno período, 

até que essa situação mude, porque todos os frigoríficos cobram 150 reais, 200 reais, 70 reais, 80 

reais dependendo da região, para o abate de cada boi. Um boi precisa de 2 mil litros de água da hora 

que ele entra no abatedouro até ele ser posto no caminhão para ser entregue, é uma coisa absurda, 



esgoto e água, e esse pedido dele é para que, nem que se cobre uma taxa mínima de 15 reais, 20 

reais, 30 reais, até que o coro possa se tornar de novo um produto de valor, porque senão ele não 

tem como tocar com quase 60 funcionários que ele tem lá hoje. Para que vocês saibam, só por cima, 

da importância desse projeto para todos, para o pessoal do frango, do porco, do boi. Mas Itapira 

hoje é excelência na região, com esse abatedouro de boi, e pouca gente dá o devido valor para esse 

abatedouro de Itapira. Poucas pessoas dão valor. Nós temos uma pérola na mão, que precisa ser 

ajudada, então fica aqui o meu pedido para todos vocês.” Justificativa de voto Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima: “Primeiramente Mino, muito bem colocadas suas palavras em relação ao 

abatedouro. Eu não sabia, inclusive, desse problema do coro. Eu achava que coro era um negócio 

que dava lucro, mas muitas vezes é bom que tenhamos informações, principalmente de alguém 

extremamente ligado à área rural, como a Vossa Excelência, que sempre esteve ligada aos bois e ao 

abate, desde a criação, a compra e o abate. Existe uma ligação intrínseca da Vossa Excelência com 

o Viola e com as pessoas que estão lá, mas esse projeto vai muito além, viu Mino. Nós estávamos 

com um problema, especificamente com o pessoal do Viola, do abatedouro, mas também tinha o 

pessoal da Janpac. Hoje a Janpac em Itapira gera 460 empregos diretos e estão pleiteando mais um 

turno e aproximadamente mais 80 novos funcionários, sendo que ia para 540 funcionários. Na 

verdade essa taxa estava criando um empecilho muito grande, inclusive, na possibilidade de perder 

a empresa. Hoje seria um caos social em Itapira perder 460 empregos. Então existe uma 

necessidade, existe uma responsabilidade nossa. Eu lembro que Vossa Excelência pleiteou outra 

vez, em relação ao Viola também, sobre o esgoto que era cobrado, incluindo a água, o que gerou 

essa Lei Específica. Então a responsabilidade dessa Câmara está muito além dessa isenção, mas da 

manutenção desses empregos. Só lá no Viola são 60 famílias, que estão envolvidas ali diretamente, 

só de Itapira, e acho que tem que ser vista essa taxa e tudo mais, concordo com a Vossa Excelência 

nós temos que cuidar dos empregos que nós temos aqui. A mesma coisa digo em relação a Janpac, 

460 pessoas trabalhando, você pode multiplicar isso por quatro isso, e então o impacto é muito 

grande. Hoje nós temos, por exemplo, a Usina que já está vivendo uma pendência ali, não sabe se 

fica, se vai, e mesmo assim está ajudando muito nossa cidade, seja na parte de contribuição 

financeira, seja na parte de geração de impostos. Então de uma forma geral esse projeto abrange 

tudo isso. O Rubão também, não sei quantos empregos, quase 150 empregos, então se a gente 

somatizar, Itapira deve ter por volta de uns mil funcionários, mil famílias envolvidas, e essa lei vai 

beneficiar a todos de uma forma geral e a gente na verdade está fazendo a função clássica e boa da 

Câmara Municipal, que é a proteção do cidadão. Obrigado à oposição, obrigado à situação, é por 

Itapira.” Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan Batista: “Apenas a título de 

esclarecimento, vereador Mino, a solicitação do Paulo já se encontra nas mãos do prefeito Paganini, 

em estudo pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Quando deixei a Secretaria de Governo, já era um 

assunto que vinha caminhando e a Secretaria de Negócios Jurídicos vem conversando sobre a 

legalidade do pedido do Paulo. Outra possibilidade havia sido aventada, mas não foi possível, né? E 

agora tem mais ou menos uns 20, 25 dias, voltou o assunto, para que a possibilidade de cobrança 

pudesse acontecer. Então isso já vem sendo estudado pela Secretaria de Negócios Jurídicos do 

município.” Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Viu, é seguinte, 

complementando com o que o Mino e Maurício falaram, agora o Tiago vai complementar também, 

o que vier para auxiliar a produção de emprego, incentivar as indústrias, será sempre bem vindo. 

Então, parabéns.” Pela ordem Vereador Luís Hermínio Nicolai: “Só para que todos saibam 

presidente, na verdade, esse pedido dele é pelo seguinte, olha que coisa interessante, todo o 

produtor rural de Itapira é isento dessa taxa, não será cobrado do produtor rural. O que ele está 

pedindo é, que como ele conseguiu o CISP, que ele tinha “o sim”. A partir do momento que ele 

conseguiu, a região inteirinha está vindo pra cá, ele está tendo denúncias dos grandes abatedouros, 

porque ele está incomodando todo mundo. Semana passada ele matou mais de mil cabeças, em 

cinco dias. É coisa bárbara para um abatedouro. Então é o seguinte, só para entender, essa taxa que 

ele pede é para que os que vêm de fora presidente, porque quando chegar o projeto vocês já estarão 

sabendo qual é o assunto, só por exemplo.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubto de 2019. a) 



Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 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", em 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) 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. DESPACHO: APROVADO PORA 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00355/2019.- Voto de 

Congratulação com os jovens estudantes Mariana Nascimento da Silva Marques e Miguel 

Rodrigues Coelho, vencedores do concurso de redação do PROERD. Autoria: Beth Manoel. Pela 

Ordem o Vereador Fábio Galvão dos Santos, 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 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

10º) Em única discussão o Requerimento nº 00398/2019.- Voto de Congratulação com o grupo de 

Escoteiros Itapira 193º/SP, pelos seis anos de atividades em nossa cidade, celebrado no dia 19 de 

outubro. Autoria: Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR TIAGO 

FONTOLAN BATISTA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00402/2019.- Voto de 

Congratulação com o Coral Cidade de Itapira pela brilhante realização do XXVIII Encontro de 

Corais, comemorativo aos 40 anos de atividades do grupo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00407/2019.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros 

Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo do Estado, através do Condephaat, objetivando o 

tombamento histórico da Capela N. S. Aparecida da Fazenda Salto. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela Ordem, 

faz uso da palavra Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Vou levantar uma situação, falando 

sobre o tombamento. O Carlinhos é intimamente ligado à parte cultural de nossa cidade, e tem 

tantos prédios. Essa é outra coisa polêmica também, mas é uma coisa que nós devemos pensar. Hoje 

nós temos a Casa da Cultura, e ela pode ser demolida se entrar um louco, por exemplo, na 

Prefeitura. Um dia pode acontecer. Nós não temos tombamento de nenhum prédio, nem público 

nem sem ser público em nossa cidade. E a história da nossa cidade está se esvaziando. Teve o 

casarão aqui dos Mello que foi destruído há um tempo, aqui onde hoje é a Loja de 1 à 99. Era lindo 

aquele casarão. Nós temos aqui, aquele que era da família do Mário da Fonseca que ainda está 

bonito, da família Mello. Como é que chama ali Carlinhos? O que é, Francisco Leonel, ao lado do 

Centrão? Francisco Vieira, um casarão maravilhoso. Talvez fosse o momento da gente se debruçar e 

pensar em uma lei, que possa focar no tombamento. Mas fica só a sugestão. O Tiago falou que a lei 

2315/91, de tombamento? É uma coisa que nós deveríamos nos debruçar, ajustar isso aí.” (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. 


