
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de dezembro 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, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. O Sr. Presidente 

comunica que após acordo firmado com todos os vereadores e vereadoras, suspende o Pequeno 

Expediente, para que o Coordenador regional do ITESP – Fundação Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo, Sr. Milton Rodrigues Júnior, apresente uma palestra sobre o programa rural 

Cultivando Negócios, desenvolvido pelo governo do Estado através da Secretaria da Justiça e 

Cidadania. Encerrada a palestra o Sr. Presidente passa de imediato 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. 1º) Em discussão e votação a Ata da 

39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 40ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 19 de dezembro de 2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de 

dezembro de 2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de dezembro 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. 4º) REQUERIMENTO Nº. 00485/2019.- Requer licença para tratamento de saúde. 

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

Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, 

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

o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. Não havendo mais Requerimentos de 

Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 5º) RELATÓRIO Nº. 0012/2019.- Ata da 

Audiência Pública realizada no dia 21 de Novembro de 2019, para apresentação e debate aberto ao 

público do Projeto de Lei nº 76/2019 que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2020, Projeto de Lei nº 77/2019.- Altera os anexos I, II, III, IV e o de 

prioridades e metas do plano plurianual 2018/2021 e Projeto de Lei nº 78/2019.- 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". Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. 

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

leitura do Projeto de Lei Complementar. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0032/2019.- Em 

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

Aumenta, cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0085/2019.- Em que o Sr. 

Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina 

vias públicas do Loteamento de Chácaras de Recreio Lázaro Vicente Francisco de Castro, bairro 

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

aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0086/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a Lei nº 5.549/16 - Cursinho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



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

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 

153/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 31/2019. 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 Complementar nº 31/2019, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo "Aumenta cargo de Engenheiro e cria cargo de Operador 

de ETE nível técnico no SAAE de Itapira", 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", 27 de 

novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 

154/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 76/2019 e Emenda Modificativa nº 01/2019. 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 76/2019, de autoria 

do Prefeito Municipal José Natalino Pagani, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2020", bem como a respectiva Emenda Modificativa nº 01/2019, de autoria 

da Vereadora Professora Marisol, 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 ao Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de novembro 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 03 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 155/2019.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 77/2019. 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 77/2019, de autoria do Prefeito Municipal José Natalino 

Pagani, que "Altera os Anexos I, II, III, IV e o de Proridades e Metas do Plano Plurianual 

2018/2021", 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 ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) PARECER nº. 156/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

78/2019. 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 Lei nº 78/2019, de autoria do Prefeito Municipal José Natalino Pagani, que 

"Altera o Anexo "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", 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 ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 27 de novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 13º) PARECER nº. 157/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 81/2019. 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 81/2019, 

de autoria da Bancada da Situação, que "Denomina vias públicas dos loteamentos residenciais São 

Simão I e São Simão II", 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", 27 de novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 14º) PARECER nº. 158/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

82/2019. RELATOR: Tiago Fontonlan. 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 

82/2019, de autoria do Prefeito Municipal José Natalino Pagani, que "Altera a Lei Municipal nº 

5.841/19", 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 ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) PARECER nº. 159/2019. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

84/2019. 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 84/2019, de autoria do Prefeito Municipal José Natalino Pagani, que "Institui a 

Ouvidoria do SAAE 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 ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de 

novembro 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00482/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do 

missionário e filantropo Padre Haroldo Rahm. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 

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

00483/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Vicente da Silva. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00484/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sueli Aparecida Rocha. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00485/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deolinda Cardoso Germano. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00486/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anézia 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00487/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldir 

Fernandes da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00488/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Irineu Marques Batista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00489/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Manoel de Azevedo, mais conhecido 

como Chiquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 

77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 

referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir o Vereador Tiago Fontolan Batista faz a sua 

justificativa de voto: “Boa noite. Diante da história, obras e milhares de vidas salvas através das 

obras, e história do Padre Haroldo, gostaria de solicitar a todo o plenário, que junto com um minuto 

de silêncio fosse dado uma grande salva de palmas.” (... Aplausos ...). Isto feito, o Sr. Presidente 

tendo em vista que o projeto de lei que dispõe sobre o Orçamento para o exercício de 2020, foi 

encaminhado para a Ordem do Dia para sua discussão, declara o Expediente encerrado uma vez que 

o tempo do expediente é limitado a 30 minutos, tendo prioridade o Orçamento Municipal, passando 

de imediato à Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado 

o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0076/2019.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020. Autoria: José 

Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS 

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

Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0077/2019.- Altera os Anexos I, 

II, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. Autoria: José Natalino 

Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0078/2019.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0031/2019.- Aumenta cargo de 

Engenheiro e cria cargo de Operador de ETE nível técnico no SAAE de Itapira. Autoria: José 

Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS 

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

Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0081/2019.- Denomina vias 

públicas dos Loteamentos Residenciais São Simão I e Sõ Simão II. Autoria: Bancada da Situação. 

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

votação o Projeto de Lei nº 81/2019. 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 81/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

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

Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0082/2019.- Altera a Lei Municipal nº 5.841/19. Autoria: José 



Natalino Paganini. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa rejeita com 5 

votos dos Srs.., vereadores Carlos Alberto Sartori, Maurício Cassimiro de Lima, Tiago Fontolan 

Batista Toninho Marangoni e Sra., Professora Marisol, pedido de vistas do Projeto de Lei. Ato 

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

única votação o Projeto de Lei nº 82/2019. Aprovado menos quatro votos dos vereadores Srs., Cesar 

Augusto de Silva, André Siqueira, Fábio Galvão dos Santos e Sra., Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de dezembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0084/2019.- Institui a Ouvidoria do SAAE de Itapira e dá outras providências. 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 84/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

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

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) 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. Maurício Cassimiro de Lima Faz uso da palavra a 

vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimenta-los em nome 

dos avós paternos e maternos do homenageado, e dizer que me sinto honrada. Eu e a Claudinha, 

trabalhamos juntas na Secretaria de Educação, que na época chamava Departamento de Ensino 

Fundamental. A Claudinha amamentava o Luís e eu a minha filhota, como faz bem o aleitamento 

materno hein?! Olha que rapaz maravilhoso! E não poderia deixar de parabeniza-lo. Quando vi no 

jornal logo pensei: Mais um Itapirense levando o nome da nossa linda cidade. Como é importante o 

esporte, seja qual for a modalidade, só da pessoa se envolver com o esporte, se torna uma pessoa do 

bem. Aqui deixo o meus parabéns para você Luís Paulo, o meu carinho, ternura, admiração por 

você levar o nome da nossa cidade para todos os lugares com essa modalidade de arremesso de 

dardo, que foi realizado em Porto Alegre. Que maravilha! Parabéns aos familiares, que Deus os 

abençoe muito. É uma singela homenagem, mas é de coração.” Faz uso da palavra o vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas, 

o Andrezão, Claudinho, Renato também, que são pessoas que tenho muito apreço e principalmente 

o Reanto, que é uma pessoa que tem toda retorica em nossa cidade, é um exemplo a ser seguido por 

todos. Primeiramente, é muito interessante falar um pouquinho para que todos os companheiros 

entendam a profundidade, e para começar temos que falar da base. O Claudinho foi a minha base, o 

Andrezão também foi base do Claudinho lá trás, e foi um dos melhores jogadores de basquete não 

só pelo tamanho, mas também pela sua inteligência, é um cara espetacular. O Renatinho por sua vez 

foi meu professor de educação física no Anglo, tive a honra de estar com ele, e continua sendo 

professor, e hoje o meu filho passa com ele, e tem por ele um carinho gigantesco. A árvore 

genealógica do Luís Paulo não é brincadeira, porque a mãe também é professora. Gente olha o peso 

das pessoas que aqui estão! São pessoas de muita importância em nossa cidade, realmente do bem. 

A base de tudo é a família, e sei muito bem o cuidado que o Renatinho e a Claudinha tiveram com 

os filhos. Mas agora quero falar especificamente do Renatinho, primeiramente tem o Luís Paulo e 



depois o João Pedro. Senhores, esses dois meninos hoje estão na Força Aérea Brasileira. Força 

Aérea Brasileira para ser piloto talvez de caça, é um dos concursos e processos seletivos mais 

difíceis que tem no Brasil, não só da parte educacional, mas também da parte física. Lembro que um 

de vocês teve que fazer uma cirurgia para corrigir uma miopia, de tão apertado que era esse 

processo seletivo. Imagina a alegria de um pai ter dois filhos na Força Aérea Brasileira?! Para quem 

não sabe o Renatinho também foi campeão brasileiro de arremesso de decathlon na mesma idade 

que o Luís. É justo que essa esta Casa congratule com você Luís Paulo, só pelo fato de onde você e 

o seu irmão chegaram, já mereceriam todos os Louvores desta Casa. Estava na festa de 

aposentadoria da minha prima, e tive a oportunidade de assistir ao seu arremesso de dardo, 

fantástico cara! Aquilo me emocionou, arrepiou, e sabe o que realmente me motivou a estar junto 

com a Marisol nessa conversa? Foi quando você foi abraçar o seu pai, aquilo me desmontou. Puxa, 

aquilo é o maior pagamento para um pai, ter o carinho do filho, e ter aquele abraço aconchegante 

naquele momento tão importante da sua vida. Estamos congratulando com você, não só por onde 

você chegou, mas por toda a estrutura familiar de bem que você tem. E também para mostrar que 

Itapira não tem só atletas bons, tem famílias de bem, e essas famílias entendem seus parentes, 

amigos e todos os seus próximos. Parabéns por onde você chegou, tenho certeza que seu caminho 

será ainda mais iluminado. E também gostaria de parabenizar a família por essa fruta maravilhosa 

que é o Luís Paulo, ele ainda trará muitas alegrias á vocês.” Faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Luís Paulo, depois de tudo o que foi dito pelo 

Mauricio aqui, esta difícil falar. Mas eu queria deixar registrado, que desde quando você ganhou o 

título, também tive o prazer de assistir o vídeo junto ao seu pai. Nós estávamos pedalando juntos na 

academia, e ele mostrou várias fases sua, inclusive o cansaço e dores que estava sentindo, era nítido 

no vídeo. E seu pai narrando, só faltou colocar em um telão pra também ver a emoção de vocês dois 

juntos. O abraço e carinho que você transmitiu para o seu pai, deu pra ver o carinho que sentem um 

pelo outro. A Claudinha também esteve em todos os momentos lá, fizeram uma torcida, foram para 

o Sul e deu o resultado. Parabéns Luís Paulo, pela determinação, garra, disciplina, e também aos 

pais, mas principalmente ao Renatinho que é uma pessoa que disciplina não só o esporte, mas tem 

um bom exemplo. Parabéns a todos vocês.” A seguir não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 438/2019. 

Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a 

todos. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar o Luís Paulo e sua família. Uma 

família com essa base dão bons frutos. Que você tenha muito sucesso na parte esportiva, e carreira 

profissional que você escolheu. Que Deus o proteja você é um espelho para a nossa cidade, e vindo 

do seu pai que sempre esteve a frente do esporte em nossa cidade, só poderiam vir coisas boas. É 

um orgulho para nós congratularmos com você! Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador 

Tiago Fontolan Batista: “Sr. Renatinho, conversamos bastante sobre esse voto de congratulação 

né?! Passa um filme na cabeça vê-los todos reunidos, pessoas que moram no meu coração, fazem 

parte da minha história. A Dnª Terezinha me aguenta desde que eu tinha os meus oito anos de idade, 

e seu Renato é meu freguês da selaria, o Luís a gente via correndo por ali, mas não podia correr 

muito porque é no centro da cidade, então ficava meio complicado né?! Mas todos ali sempre 

firmes e fortes, com o André no camarote da Festa de Maio. Ver o que vocês construíram e olhar 

para essa árvore frondosa de amor, segue essa raiz, e mostra o quanto o Mauricio foi feliz na fala 

dele ao chamar o Luís Paulo e o João Pedro de bons frutos. São bons frutos que não caíram longe 

do pé, cuidam da família, e hoje cuidam do Brasil. Só temos á agradecer pela família que vocês 

construíram, e eu agradeço por me deixarem fazer parte dela, e por cuidar sempre de mim. Parabéns 

Luís, agora é a modalidade do palito dente, para pegar mosquito. Quando você conseguir pegar um 

mosquito com o palito de dente, aí nós vamos para as olímpiadas! Renatinho, sucesso cada vez mais 

para vocês. Deixo o meu abraço a todos vocês, e que Deus continue os abençoando cada vez mais.” 

Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rotirolla: “Essa presidência também não poderia 

deixar de falar á você Luís Paulo. Parabéns, que bacana, e o mais bacana é por você estar no dia de 

hoje com os seus familiares, seu avós, seus pais. Muito obrigado pela presença de todos, e por todo 

o apoio que vocês dão ao Luís Paulo que leva o nome da nossa cidade lá em cima. É uma honra 



para nós estarmos fazendo essa singela homenagem a ele, pois, ele merece isso e muito mais. 

Continue com esse empenho, e com essa família maravilhosa lhe apoiando, tenho certeza que você 

sempre terá sucesso na vida. Parabéns.” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Parabéns 

aos pais e a toda a família. O Renatinho foi professor de uma das minhas filhas, e ela fala de você 

até hoje. Também gostaria de parabenizar o Luís pelo engajamento no esporte. Que você tenha 

sempre a forte emoção de quando estiver arremessando, de levar essa emoção aos seus pais que são 

de fibra, carinho, honestidade, lealdade com a família. Muito sucesso. Parabéns.” Justificativa de 

voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Só para deixar registrado que o Renato quando foi 

campeão de decathlon, e também recebeu um voto de congratulação nesta Casa, né Renato?! E 

coincidentemente na mesma idade do Luís. Parabéns, mais uma congratulação na família.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 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. 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 03 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00443/2019.- Voto de 

Congratulação com o Sport Futebol Clube, pela conquista do vice campeonato da Copa Itapira de 

Futebol Amador 2019. Autoria: Toninho Marangoni. Pela ordem o vereador Toninho Marangoni, 

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 03 de 

dezembro 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. 


