
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de novembro 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. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, ANTONIO 

MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURO 

MIRANDA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausentes Srs., LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite 

a todos. Hoje quero passar para a população, o quanto fico impressionada quando ouço alguns 

comentários em redes sociais, feitos pelo nosso deputado Barros Munhoz e também pelo nosso 

prefeito Paganini, quando se referem aos problemas existentes em nossa cidade, seja na saúde, na 

educação ou no transporte e em outros. Pela maneira como o Totonho passa que está tudo bem tudo 

em ordem, tudo mil maravilhas, chego a ter a impressão de estar vivendo na 'Ilha da Fantasia”. 

Você se lembra desse programa, vereador Fausto? Ele aborda o caso São Judas Tadeu, como se 

nunca ninguém tivesse passado para ele os problemas existentes naquele local, e é claro e notório 

que ele sabe sim dos problemas existentes nesse condomínio, assim como também no condomínio 

Morada Nova, pois foi entregue às vésperas da eleição, para angariar votos, e o Paganini muito bem 

sabe disso, porque eu já falei na cara dele isso daí. São problemas graves. Existem problemas lá, de 

que a escada tá desgrudando do outro bloco, um dos blocos lá se inclinou e ele tem a cara de pau de 

falar que não sabe dos problemas, jogando toda a culpa no prefeito Paganini. Isso daí é uma mentira 

deslavada. Ele pensa que engana, e eu peço para a população: “Abra o olho gente”. Fui passar, a 

saber, na prefeitura qual o incentivo, vereador Tiago, que é dado aqui pela prefeitura para vir firmas 

para a nossa cidade. Muitas pessoas estão desempregadas, pais de famílias desempregados, não 

tendo dinheiro para pagar a prestação de suas casas, pelas quais foram sorteados no Barão. Não tem 

dinheiro para pôr comida na panela, para as crianças, e aí vem o deputado falando que vai dar uma 

festa, no Barão, Eleutério e Ponte Nova, para as crianças, para deixar as crianças alegres. Isso é 

ilusionismo Tiago. Vocês que tem contato direto com ele, cobre dele, ele está vivendo no passado, 

um passado que não existe mais. As falácias dele enojam as pessoas, ele não está percebendo isso? 

Ao invés de dar festa, coloca médico nos PPAs. Tô desde o início pedindo 3 médicos no Pronto 

Socorro, Tiago. Aquele Pronto Socorro lota, prejudica os funcionários. Tá faltando funcionários na 

enfermagem, técnicos de enfermagem, lá dentro do Pronto Socorro. É uma falta de humanidade o 

que vejo que acontece com os funcionários da saúde e de outros locais também. Vem falar que vai 

dar festa para criança, de Natal? Põe comida na mesa do trabalhador. Vamos trazer firmas, dar 

emprego. Dá uma passadinha nos PPAs para você ver como que tá funcionando, não tem vagas para 

consultas, e se tem, é daqui 15, 20 dias. O médico trabalha 15 dias e pede a conta, porque não 

consegue. Hoje mesmo, foi um médico dos bons do PPA da Vila, não aguentou. A pressão é muita. 

“É o fim da picada” a quantia de obras inacabadas, sem contar que o Velório da Paz já passou por 

inúmeras reformas e nunca acaba, nunca fica bom. É dinheiro público que vai, e fica dizendo que 

vai dar festa para as crianças no final do ano? “Faça mil favores deputado”. Itapira está precisando é 

de empregos, de empregar os pais, as mães. Precisamos de vagas nas creches. Nossa prefeitura não 

dá um incentivo para as empresas. Vamos colocar mais médicos no Cais, nos PPAs, porque já 

passou da hora, é uma “pouca vergonha” querer enganar o povo dessa forma. Obrigada a todos.” 

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 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 

2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata 



da 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2019. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro 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 Requerimentos de Licença: 

3º) REQUERIMENTO Nº. 00430/2019.- Requer licença sem remuneração para tratar de assuntos 

particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

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

Vereador Sr. MAURO MIRANDA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 4º) 

REQUERIMENTO Nº. 00431/2019.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Mino 

Nicolai. Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Quero apenas deixar registrado 

para que o vereador Mino se restabeleça logo e possa voltar ao nosso convívio, né? E as boas vindas 

ao vereador André.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, 

encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador Sr. ANDRÉ LUIZ 

SIQUEIRA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente 

solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não 

havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Parecer e Projeto de 

Decreto Legislativo: 5º)PARECER nº. 147/2019.- ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 

08/2019. RELATOR: Tiago Fontolan. A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2019, de autoria do 

vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

renomado Administrador de Empresas Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer", após minuciosa 

análise à biográfia do Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer, opinam favoravelmente à tramitação da 

propositura. O Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer, nascido em 25 de dezembro de 1956, em São 

Paulo, Capital, casado com Sra. Marisa Helena Fleury Roberti Schnitzer, pai de duas filhas Sra. 

Fernanda Peccini Schnitzer e Sra. Marina Roberti Schnitzer Maklouf, estudou na Escola Técnica de 

Administração de Empresas "Lyceum Alpinum Zuoz" na cidade de Zuoz, na Suíça, em 1.974; 

formou-se em Administração de Empresas na Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP - na 

cidade de São Paulo, em 1.979. Fala inglês fluente, com bons conhecimentos em espanhol, alemão e 

noções de francês. Trabalhou em diversas empresas, entre nacionais e multinacionais atuando em 

cargos de alto padrão como Gerente executivo, Gerente de Projetos, Diretor Sócio, entre outros. 

Viajou a trabalho para mais de 18 países, como Chile, Guatemala, Estados Unidos, Índia, Japão, 

Peru, Polônia, entre vários outros. Atualmente é proprietário da egrégia "Fazenda Boa Vista" 

localizada em Barão Ataliba Nogueira, em Itapira. Atua no setor de pecuária e plantação de 

eucalipto. Especializada em venda de bezerros e touro tipo "Nelore". Participante de programa 

inovador de melhoramento genético; A produção de eucalipto é atuante no setor de fabricação de 

papel de impressão. O homenageado é um grande fomentador de ações na comunidade local, que 

tem objetivo o desenvolvimento e crescimento de Itapira, gerando empresas e acelerando a 

macroeconomia da cidade, merecedor, portanto, de ser agraciado com o Título de Cidadão 

Itapirense. Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

30 de outubro de 2019. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Decreto Legislativo 

nº. 008/2019.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado 

Administrador de Empresas Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro 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. 7º) Projeto de Lei Complementar 

nº. 0030/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre o Projeto Social para a alienação de lotes pertencentes ao 

Município para fins exclusivamente residenciais nas condições que especifica. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 0076/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0077/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os Anexos I, II, III, IV e o 

de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0078/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o “Anexo de Prioridades e 

Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres: 11º) PARECER 

nº. 144/2019.- ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 04/2019. RELATORA: Marisol de Fátima 

Garcia Raposo. 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 04/2019, de 

autoria da Mesa da Câmara Municipal que "Regulamenta a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 

2.017 acerca da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos no 

âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências.", após minudentes e acurados 

estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, todavia, deixam a critério do colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 30 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 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 145/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 74/2019. RELATOR: 

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 74/2019, de autoria 

do nobre Vereador Antonio Marangoni Neto que "Denomina estrada municipal e via pública no 

bairro de barão Ataliba 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, pela aprovação. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 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 05 de novembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 146/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 75/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

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

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

Projeto de Lei nº 75/2019, de autoria da Mesa da Câmara Municipal que "Regulamenta no âmbito 

da Câmara Municipal de Itapira, o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, com base na Lei de 

Acesso à Informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, dispõe sobre a sua aplicação, e 

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

por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do colendo Plenário. É 



este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 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 05 de novembro 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. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00447/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaura 

Momesso Fernandes Mira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00448/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Jorge Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00449/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Aparecido da Silva, mais conhecido como Antônio Teixeira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00450/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos 

Baldissini, mais conhecido como Carlinhos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 

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

00451/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Camilo Vieira. Autoria. Carlos Alberto 

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

05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00452/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Alaxandre. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00453/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edergonda Rizzi Gatei. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00454/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Inês Pereira de Moraes, mais conhecida como Dona Nei. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro 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. 00411/2019.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00412/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Diva Gagliardi de Menezes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 00413/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Ignez 

Aparecida Serra Sequeira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00414/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Mary Latuf, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de Outubro. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento 

nº. 00416/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00418/2019.- Voto de Congratulação com o Deputado Estadual Dr. José Antônio Barros Munhoz, 

pelo transcurso de seu 75º aniversário de nascimento celebrado dia 26 de outubro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado menos dois 

votos dos Vereadores André Luiz Siqueira e Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

28º) Requerimento nº. 00419/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 24 de outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00420/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Odilon Pereira, pelo transcurso de seu 80º 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00421/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Helena Gonzales Ferro, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00422/2019.- Voto de Congratulação com os 

organizadores e participantes do desfile comemorativo ao Aniversário de 199 anos de Itapira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

32º) Requerimento nº. 00423/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Elenir Cezaretto Sartorelli, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de outubro. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento 

nº. 00424/2019.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sugerindo instalação de 

Caixa Postal no Loteamento Bica D´água, na região do Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00425/2019.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sugerindo estudos para 

implantação de Caixa Postal no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 

00426/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Santa Zanchetta Moraes, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 11 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00432/2019.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Sebastião de Souza Neto, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento nº. 

00433/2019.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Requerimento nº. 

00434/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Fracarolli Rizola, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento nº. 

00435/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Leonor Campanini Marcatti, pelo transcurso de seu 



aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento nº. 

00436/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Fernando Pinto, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00437/2019.- Voto de 

Congratulação com o deputado federal Dr. Carlos Henrique Focesi Sampaio, autor da Lei nº 

5.478/19 (cessão onerosa), que permitiu aos municípios receberem recursos decorrentes de valores 

arrecadados com os leilões dos volumes excedentes do pré-sal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela 

ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00438/2019.- Voto de 

Congratulação com o atleta itapirense Luís Paulo Borges Ferreira, campeão brasileiro sub 18 na 

modalidade arremesso do dardo, realizado na cidade de Porto Alegre (RS). Autoria. Professora 

Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol, manifesta interesse em discutir a matéria. 

DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00439/2019.- Voto de 

Congratulação com os integrantes do Lions Clube de Itapira, na pessoa do presidente José Carlos 

Finazzi, pela recente visita oficial do Governador do Distrito LC3, CL Nelson Mazarin e sua esposa 

CLA Nilcelaine Zambon Mazarin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o vereador Carlos 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 44º) Requerimento nº. 00440/2019.- Voto de Congratulação com o jovem judoca 

itapirense João Pedro Botto de Godoy, pelo brilhante desempenho no ranking regional sub 19 de 

Judô. Autoria. Beth Manoel. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, manifesta interesse 

em discutir a matéria. DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Requerimento nº. 

00441/2019.- Requer a realização de uma sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação do 

Coral Cidade de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Requerimentos passamos às Indicações. 46º) Indicação 

nº. 00333/2019.- Sugere reparos e manutenção no sistema de iluminação pública da Praça 

Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47) Indicação nº. 00334/2019.- Sugere instalação 

de um redutor de velocidade tipo lombada na Av. Braz Ayres próximo a rotatória Antonio Ribeiro, 

na Rua José Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 00335/2019.- Sugere instalação de Academia ao Ar 

Livre na Praça "Atílio Rossi", próximo ao condomínio do Ipesp, no Jd. Santa Marta. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 

00336/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, a realização de poda 

de cerca viva no Condomínio "Chácaras Maniezzo", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Indicação nº. 

00337/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a 

instalação de rede para prática esportiva de Voleibol na quadra "Orlanda Zanovelo Silva", na Vila 

Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 



minutos para organização da pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 004/2019.- Regulamenta a Lei Federal nº 

13.460, de 26 de junho de 2.017 acerca da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário 

dos serviços públicos no âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências. Autoria: 

Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de resolução nº 04/2019. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0074/2019.- Denomina estrada municipal e via pública no 

bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

74/2019. 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 74/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0075/2019.- Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, o Serviço de Informação ao 

Cidadão - SIC, com base na Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, dispõe sobre a sua aplicação, e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 75/2019. 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 75/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de novembro 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. A seguir faz uso da palavra a Vereadora PROFESSORA 

MARISOL: “Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, internautas, público aqui 

presente, quero cumprimentar na pessoa do meu amigo Dedão, que se encontra aqui na Câmara 

Municipal, falar um pouquinho do Jesiel. Tive o prazer de conhecer o Jesiel e dizer que só tenho 

uma palavra para dizer a você Jesiel, o meu muito obrigada, por você representar a nossa cidade. E 

gostaria de deixar, é lógico que o voto foi feito antes, foi feito lá para o dia 22 de julho, que no dia 

26, ele disputou um campeonato e ficou em terceiro lugar, na categoria 200 metros livres, e no dia 

27, logo em seguida, ele também disputou uma travessia, em uma maratona aquática, e ficou em 

primeiro lugar na cidade de Caraguatatuba. Então, o meu muito obrigada, primeiro lugar. Que Deus 

abençoe você, por você levar o nome da nossa cidade. Sinto-me orgulhosa cada vez que o vejo nos 

jornais pessoas que vão lá fora representar a minha cidade. Fico muito agradecida, e faço sim um 

voto de congratulação, porque devemos apoiar o esporte, seja ele qual for, seja qual for a 

modalidade. O esporte é saúde, esporte é riqueza, esporte é Brasil, esporte é Itapira. Então meu 

muito obrigada, e eu peço para que você, após a votação, que acredito que todos os meus colegas 

também vão votar, junto comigo, que você possa fazer uma foto, para que fique registrado esse 

momento aqui, nessa casa de lei, que reconhece o seu esforço, o seu dinamismo, a sua competência, 

e que você mereceu sim, se esforçou, é o nosso itapirense amado. Então o meu muito obrigada 

Jesiel, Deus abençoe você.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 251/2019. Aprovado por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Jesiel queria deixar registrado aqui 



também os meus parabéns, que Deus continue abençoando você. O esporte é um exemplo a ser 

seguido. E principalmente você, está nos dando uma lição. Então parabéns, que Deus continue te 

abençoando, sucesso e força nos treinamentos aí.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan: 

“Professor, é um campeão, mas é um campeão na vida, um campeão da superação, um campeão do 

dia a dia, e é um professor que nos ensina todos os dias, a forma como superar as dificuldades e a 

continuar vivendo com alegria no rosto e o sorriso de todos os dias. Parabéns, que você continue 

tendo essa força, e que os órgãos possam sempre te apoiar, porque se não apoiarem, pode vir aqui, 

que nós vamos em cima para que eles te apoiem. Parabéns, viu?” Justificativa de voto vereador 

Luan dos Santos Rostirolla: “Bom Jesiel, essa presidência também não poderia deixar de falar, em 

primeiro lugar até se desculpar, porque nós estamos hoje numa casa, que é a casa do povo, e ainda 

que muito breve vamos resolver esse problema. Ela ainda não é uma casa acessível. Então eu quero 

realmente me desculpar, porque acho que todos os órgãos públicos têm que ter acessibilidade, e 

quero dar esse exemplo para a Câmara Municipal, junto com os companheiros vereadores, já 

começando pelo banheiro, que nós já estamos mudando, deixando totalmente acessível, no próximo 

ano nós vamos ter completa acessibilidade na Câmara como um todo, para que todas as pessoas 

participem e que a casa do povo seja cada vez mais “a casa do povo”, e de pessoas como você que 

nos orgulham. Então já faço um convite aberto a você, para que nos ajude nessa causa e nos ajude a 

levantar essa bandeira, para que a cidade seja acessível. Acho que a cidade e todos os poderes 

públicos têm sim que colocar na mão na consciência e fazer a sua parte. Então quero que a Câmara 

seja exemplo para a prefeitura, que a prefeitura seja exemplo para as entidades, as entidades sejam 

exemplo para as empresas e que juntos possamos construir, mas o pessoal tem que viver e saber da 

importância que é ter uma cidade acessível. Então quero deixar essa mensagem para você, 

agradecer a você pelo empenho, do que faz por Itapira, por praticar o esporte, e esse empenho, essa 

força de vontade, como muito bem diz aqui a sua garra e brilhantismo. Então continue com essa 

força, e tenha certeza que você será o nosso convidado e quem sabe até o nosso embaixador aqui na 

Câmara, para levar essa causa a toda cidade. Então muito obrigado pelo empenho e tenha certeza de 

que no próximo ano você vai voltar aqui na Câmara, com essa Câmara totalmente acessível e 

obrigado pela presença no dia de hoje.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

5º) 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 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) 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. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente como em única votação o Requerimento. Aprovado Por unanimidade. DESPACHO: 

DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 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. Nenhum vereador 

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

Por unanimidade. DESPACHO: DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

8º) Em única discussão o Requerimento nº 00409/2019.- Voto de Congratulação com a equipe 

Barão Futebol Clube, pela conquista do título de Campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira de Futebol 

Amador. Autoria: Toninho Marangoni. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente como em única votação o Requerimento. Aprovado Por unanimidade. DESPACHO: 

DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 



novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00410/2019.- Voto de Congratulação com o Vila Ilze Futebol Clube, vice 

campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador e pelo acesso à divisão principal. 

Autoria: Toninho Marangoni. Pela ordem o vereador Toninho Marangoni requer e a Casa aprova o 

adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00415/2019.- Voto de 

Congratulação com a equipe Nacional Futebol Clube, vice campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira 

de Futebol Amador e pelo acesso à 2ª divisão. Autoria: Toninho Marangoni. Nenhum vereador 

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

Por unanimidade. DESPACHO: DESPACHO APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

11º) Em única discussão o Requerimento nº 00417/2019.- Voto de Congratulação com a equipe 

Futebol Clube Porto Itapirense, pela conquista do título de Campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira 

de Futebol Amador. Autoria: Toninho Marangoni. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente como em única votação o Requerimento. Aprovado Por unanimidade. Justificativa 

de voto vereador Toninho Marangoni: “Quero dizer para vocês, obrigado por terem vindo. Eu vou 

falar lá do time do Barão, que foi campeão pela sua disciplina. Eu assisti os dois jogos, tanto do 

Nacional com o Porto, e o Vila Ilze com o Barão, e ali eu vi uma cena, dou os parabéns ao Vagner, 

que estava na parte técnica, e tirou, assim que saiu um empurrãozinho, ele foi lá e tirou o jogador 

que estava criando um atrito ali. Então dou os parabéns pela disciplina, acho que é por ai mesmo. O 

futebol que vocês apresentaram foi muito bonito de ver, foi transmitido, está aí na internet para ver, 

e o Barão tem muita história, né? Lá nos anos 60, chegou a vencer o Esportiva de Itapira, quando o 

campo era aqui na Casa da Cultura, na cadeia velha. Então meus parabéns ao time dos conterrâneos 

lá do Barão. E os outros times, o Porto e o Nacional, também assisti, eu vi que foi um jogo bem 

acirrado, vocês estão de parabéns, foi um jogo limpo, um jogo de disciplina, então eu pedi para que 

vocês viessem aqui nessa homenagem, para dizer a vocês meus parabéns, é essa disciplina que a 

gente precisa no esporte, incentivar os jovens a praticar esporte, porque o esporte tira muitas 

crianças da rua, tira os jovens da rua, e disciplina também para a vida. Então meus parabéns a vocês 

do time do Porto, do time do Nacional, tá? Desculpem aí, eu não ter falado o nome das pessoas que 

estão aí, do Barão o Vagner, o Gleison, o pessoal chama ele de “gordinho”, a Pâmela que é uma 

torcedora acirrada ali junto com o Alan está sempre ali firme, o Juninho e o Bozó, conterrâneo que 

está sempre na luta ali junto com o time. Do time do Porto está aí o Moruel, o Valtecir, o Antônio e 

o Wellington, e do Nacional, o Edson, o Mike, o Alessandro, o Hugo e o Ricardo, “o bonitão”. 

Então um abraço para vocês, viu? Meus parabéns e contem com esse vereador aqui para melhorar o 

esporte, o futebol em nosso município. Obrigado.” Justificativa de voto vereador André Siqueira: 

“Boa noite. Quero agradecer aí, parabéns a todos. Sei o quanto é difícil cuidar de um time de 

futebol, eu que fui presidente por algum tempo, fui técnico, eu sei que não é fácil, então parabéns, 

continue assim, o Dedão, parabéns. Não torci pelo Barão, torci pelo Vila, porque eu moro lá, né? 

Mas infelizmente, não deu. Parabéns viu rapaziada? Eu sei que não é fácil, não viu? Continuem 

assim aí, e da minha parte, o que vocês precisarem, estou às ordens, tá? Uma abraço, e fiquem com 

Deus aí, viu?” Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Eu também não poderia deixar 

de parabenizar vocês, três times. Que vocês, como já foi falado, o esporte é tudo, né? Não tem como 

não gostar do esporte, eu que gosto, sou vascaína de coração, torço também para Itapira, sempre 

estou escutando a Rádio Clube, sempre dando uma ligadinha na Rádio, participando. Então é isso. 

Esporte é vida, quem ama esporte é apaixonado por esporte, independente do campeonato, tá ali, 

torcendo, vibrando, e é isso. Vocês estão de parabéns pelas belíssimas apresentações. Deus abençoe 

a todos vocês três.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “A todos os times 

aqui presentes, parabéns. Só de chegar na final já é uma grande vitória, até para o segundo 

colocado. Lógico, um tem que ganhar, um vai ser campeão, mas os dois times, só de chegarem na 

final, já estão de parabéns. Então parabéns, eu também já participei da terceira divisão, uma vez, 

com o Santa Fé, chegamos na final, e não é fácil. Então, por isso que estou falando para vocês, os 



dois times que chegaram na final, estão de parabéns, e venceu o melhor. Então, que Deus continue 

abençoando vocês, e que 2020 seja mais acirrado ainda. Parabéns pessoal.” Justificativa de voto 

vereadora Beth Manoel: “Boa noite pessoal. Eu parabenizo também cada time aqui, parabenizo 

ainda porque sei que a maioria trabalha e procura adaptar a vida ao trabalho e ao esporte. Parabéns 

mais uma vez porque quem procura o esporte está longe das drogas, dos vícios e mantém uma boa 

postura, de tudo o que é bom, de quem pratica o esporte. Então mais uma vez parabenizo as equipes 

aqui presentes, e como o Marangoni falou, podem contar com os dez vereadores, pois sabemos das 

dificuldades que vocês têm, porque para manter as camisas, os shorts, a bola e tudo mais dependem 

de dinheiro, e hoje em dia é tudo muito difícil. Então parabéns, pelas suas garras, Deus abençoe, dê 

muito vigor para que vocês continuem no esporte. Obrigada, parabéns.” Justificativa de voto 

vereador Mauro Miranda: “Bom, eu também queria parabenizar a todos os jogadores, também 

cumprimentar o atleta Jesiel. Eu particularmente admiro muito quem se dedica ao esporte, porque 

como o Toninho Marangoni falou, eu acho que ele precisa, e assim como tudo na vida, os resultados 

só vem com muita disciplina e dedicação, e no esporte é mais ainda. Então tenho certeza que todos 

se dedicaram muito, e tiveram muita disciplina para alcançar esses objetivos. Então só tenho a 

parabenizar a todos, porque tenho certeza que é um caminho de muita dedicação para chegar nesse 

resultado, meus parabéns a todos e ao Jesiel.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Também parabenizo a todos os atletas, as equipes que participaram nessa Copa Itapira de 

Futebol. Isso aí movimentou a cidade, os bairros, a gente via que os campos estavam sempre cheios, 

principalmente o dos Prados, lá no complexo João Momesso e outros também a gente vê a garra, a 

perseverança, acho que como foi dito aqui os atletas, as pessoas envolvidas com esporte com 

certeza estarão sempre com boas coisas e a gente sabe disso, que o resultado das pessoas que 

praticam esporte, não apenas elas, mas elas envolvem a família, a esposa, a namorada, os amigos, e 

a gente vê pessoas dedicadas aí. O Bozó está lá, ele está sempre ajudando, conheci ele ao longo 

desses anos, ele está sempre junto aí ajudando, trabalhando para que a equipe tenha prosperidade, 

tenha bons resultados. Parabenizo o Jesiel Augusto também, por ter representado Itapira, levando o 

nome da nossa cidade, e a todos que hoje estão nessa noite fazendo a nossa cidade ainda melhor. 

Parabéns a todos os envolvidos.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Bom 

pessoal do Barão, do Nacional, do Porto obrigado pela presença, parabéns pela disputa do 

campeonato. Acho que todos disseram, que todos sabem que não é fácil. Vocês movimentam uma 

parcela da população muito importante, movimentam o esporte, movimentam o companheirismo 

durante esse período de disputa. Sempre tem o campeão, o vice campeão, mas todos são 

merecedores de todos os resultados, de participarem da Copa Itapira. Então parabéns a todos pelo 

empenho, que em 2020 vocês venham ainda mais fortes, tenho certeza que voltarão aqui na Câmara 

para receber outras congratulações, outros títulos, e que outras equipes novas também surjam para o 

bem da nossa cidade e para o bem do esporte. Então muito obrigado a todos pela presença.” 

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

Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00427/2019.- Voto de Congratulação com a equipe esportiva da 

Mogi Play Web TV, na pessoa do locutor Gil Costa e do comentarista Lucas Valério, pelo brilhante 

trabalho de transmissão dos jogos da Copa Itapira de Futebol Amador. Autoria: Toninho 

Marangoni. Pela ordem o vereador Toninho Marangoni requer e a Casa aprova o adiamento da 

matéria para a próxima Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

13º) Em única discussão o Requerimento nº 00437/2019.- Voto de Congratulação com o deputado 

federal Dr. Carlos Henrique Focesi Sampaio, autor da Lei nº 5.478/19 (cessão onerosa), que 

permitiu aos municípios receberem recursos decorrentes de valores arrecadados com os leilões dos 

volumes excedentes do pré-sal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00438/2019.- Voto de Congratulação com o atleta itapirense Luís Paulo Borges 

Ferreira, campeão brasileiro sub 18 na modalidade arremesso do dardo, realizado na cidade de Porto 



Alegre (RS). Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: VISTAS À VEREADORA 

PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00439/2019.- Voto 

de Congratulação com os integrantes do Lions Clube de Itapira, na pessoa do presidente José Carlos 

Finazzi, pela recente visita oficial do Governador do Distrito LC3, CL Nelson Mazarin e sua esposa 

CLA Nilcelaine Zambon Mazarin. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00440/2019.- Voto de Congratulação com o jovem judoca itapirense João Pedro 

Botto de Godoy, pelo brilhante desempenho no ranking regional sub 19 de Judô. Autoria: Beth 

Manoel. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de novembro 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. 

 


