
ATA DA 03ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de fevereiro de 2020. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º Secretário: 

ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE 

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

HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO 

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

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

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

BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Quero usar a tribuna para dizer, e também agradecer os 

meus eleitores e ao povo itapirense pela solarizaçãao comigo, pelo fato ocorrido com o meu carro, 

que foi depredado. Hoje pela manhã quando cheguei à rodoviária, fui abrir a porta do meu carro que 

já estava aberta, e quando olhei no seu interior, estava todo danificado... Não tenho palavras para 

dizer o que senti no momento. E lembro que por diversas vezes trouxe até aqui, todas as indicações 

que fiz ao prefeito municipal de Itapira, pedindo segurança, iluminação, revigoramento daquela 

rodoviária. Lembro também, que outros vereadores também fizeram. Mas nós não fomos atendidos. 

Estou sendo também atacada pelas redes sociais, facebook, whatsap por três elementos, no qual 

senti a necessidade de fazer queixa por que isso também é crime. Gostaria muito vereadora Marisol, 

de registrar com a senhora amanhã na Procuradoria Especial da Mulher, porque isso que estou 

falando entra na Lei Maria da Penha. E a senhora como representante deste órgão, gostaria que me 

atendesse. Não como ficou, quando o prefeito quis bater em mim, porque até hoje não tive resposta 

nenhuma. Essa eu vou exigir, vou querer e vou a público falar, porque confio no seu trabalho. 

Fiquei muito chateada e muito triste, não pelo o que aconteceu comigo, porque o meu carro já saiu 

da rodoviária e foi levado para uma oficina. Quero lembrar também, que na rodoviária já houve 

mortes, roubos e tantas outras coisas. E me falaram que neste momento tinha um vigia lá, só que 

ninguém viu o vigia, e não sabem falar quem é ele. As câmeras de segurança não estão 

funcionando. Hoje, o que eu tenho para falar, é que eu lamento o prefeito não me atender, lamento 

um deputado que fala, fala, fala e nada faz a não ser com o nosso dinheiro. Diz que trás verbas e 

mais verbas, e não vejo. Uma vez ao mês, vou a UNICAMP porque estou tentando uma cirurgia 

para uma pessoa, e já esta meio caminho andado, estou feliz. E sempre deixei o meu carro ali na 

rodoviária, e sempre no mesmo lugar e nunca houve ataque. Dormi em Campinas, porque tenho 

minhas filhas que moram lá, e como saí tarde da UNICAMP, dormi lá. E como sempre faço, peguei 

o primeiro ônibus e vim embora. E quando cheguei, encontrei toda essa desordem, e espero que a 

justiça divina seja feita e que as policias encontrem os culpados, e que sejam penalizados. Obrigada 

a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. É 

impossível virmos aqui, e não comentarmos certas coisas. Gostaria de dizer, que pode até parecer 

que não sabemos das “coisas”. Sempre comento com a Gi, que não sou muito de redes sociais, 

porque ás vezes eu acho que pode sair o tiro pela culatra. Então ninguém me vê falando em redes 

sociais, e espero continuar assim, porque todas as vezes que fui eleito, não precisei das redes 

sociais, porque acho que pessoas inescrupulosas estão lá. Para que ninguém tenha duvida, e por 

conta disso eu não seja uma pessoa que esteja a par das coisas, quero dizer que é um absurdo, e é 

uma pena que só podemos falar aqui, que um advogado da prefeitura de Itapira o senhor Leonardo, 

esta se submetendo a um papel covarde, ridículo chamando as pessoas e meu irmão de ladrão, e 

assim por diante. Uma coisa absurda para um advogado da prefeitura, e junto com aquele 

companheiro dele que até hoje não quis citar o nome que é o tal do “Zé ruela” o Ribeiro. Quem 

aquele cara pensa que é na ordem do dia de Itapira?! É um absurdo. Então, para que todos saibam 

que a gente sabe o que esta acontecendo. ... Aparte Vereadora Beth Manoel: “Quero lembrar 

também, que existe uma terceira pessoa que é motorista do prefeito Paganini “Chulata”, que vive a 

me atacar.” ... Continuação da fala, Vereador Mino Nicolai: “E não só pelos seus ataques contra 

a senhora Beth, mas há uns dezessete dias atrás, me ligaram da Recreativa para me deslocar até lá, 

porque estava acontecendo algo muito esquisito. Agora o Leonardo é sócio de lá, e estava com uma 



lista de pessoas, e a primeira pessoa a ser convocada, era o Ribeiro Cruz. E como todos sabem, para 

fazer festa lá tem que ter uma lista, de quem é ou não é sócio. Eles não eram amigos, um chamava o 

outro de “Zé ruela” uma briga... Não vou citar nem quem chegou depois, mas eu tenho a lista e 

posso mostrar para quem quiser ver. A festa rasgou a noite toda com whisky, garçom, tudo para 

festejarem a união dos dois em Itapira, pois, eles vão disputar juntos, são amigos juntos. Então 

queria pedir aqui, para o senhor Leonardo com todo o respeito do mundo, que ele se submeta, se 

resguarde à profissão dele. É um escândalo o que esse homem esta fazendo nas redes sociais. Ele 

esta acabando com a imagem do prefeito, de todo mundo que possa estar perto dele. Não é por 

causa da minha família não, mas é ridículo esse joguinho de palavras dele e do Ribeiro Cruz. Isso é 

coisa de moleque sem vergonha. Se ele era guarda no Rio Grande do Sul, ele deve ter sido expulso 

da corporação. O Ribeiro Cruz deve ser um “Zé ruela” mesmo, que ninguém sabe da onde apareceu. 

E ele tenta explicar certas coisas, e eu tenho vergonha de ver ele falar. Eu erro ás vezes aqui no 

português, em alguma colocação verbal, mas ele deveria ir primeiro a escola para primeiro aprender 

a falar pelo menos a língua portuguesa, para depois ir nas mídias para falar os absurdos que ele esta 

falando. É um absurdo o que esse homem esta falando. Então quero deixar o meu pedido aqui, 

exclusivo ao Leonardo, e que não é pela questão de atacar a minha família e nem meu irmão. Mas 

que ele fale a verdade, que ele e o Ribeiro estão montando um grupo politico, que são amigos 

inseparáveis, e estão fazendo festas homéricas para comemorarem essa união, e tenho como provar. 

Se ele quiser que prove, eu provo. Que eles parem de palhaçada e de molecagem. Isso é coisa de 

moleque de escola de primário. Acho que nem esses moleques fazem um negócio desses, porque 

respeitam as pessoas. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar das melhorias que foram realizadas 

no bairro de Eleutério. Primeiramente gostaria de falar da escola Joaquim Vieira, que recebeu as 

melhorias e reformas dos telhados, salas de aulas, pinturas, partes elétricas e melhorias em geral. 

Com isso também teve a acessibilidade, e com isso dando condições melhores para os alunos terem 

um aprendizado melhor. E também aos professores e demais servidores. É uma escola bonita, com 

aspecto bom, e com certeza tudo melhora. É um conjunto de boas ações que foi realizado na escola 

de Eleutério. Agradeço também ao prefeito pelo empenho, a Secretária da Educação que vem 

sempre reivindicando esse pedido. Estou feliz. Outra coisa também que gostaria de dizer, é que 

haviam muitas reclamações quanto ao tráfego de caminhões pesados, e com isso afundava todos os 

paralelepípedos e causava trincas, rachaduras nas casas e foi feito uma nova estrada. E hoje esses 

caminhões que também são das cerâmicas, que também empregam outras pessoas. E para adequar a 

situação, foi feito uma nova estrada, os vereadores já tem conhecimento porque o projeto também 

passou por aqui, e que veio também de encontro a necessidade dos moradores, e das reivindicações. 

Também gostaria de falar que onde era o centro comunitário, foi transformado em creche com toda 

a adaptação necessária para atender melhor as crianças. No prédio antigo que ela estava, tinha uma 

escada e isso não é viável para uma creche. Os professores também poderão desenvolver seus 

trabalhos melhor. Ficou muito bonita a creche Maria Alice. É uma alegria vermos esses 

estabelecimentos de ensino em boas condições, e atendendo bem a nossa população. Isso é o 

fundamental para nós. Onde é a creche antiga, vai voltar a ser o centro comunitário. Vai passar por 

algumas melhorias, e alguns projetos serão instalados por parte da Promoção Social, fazendo contra 

período da escola. Estaremos acompanhando as ações da secretaria de Promoção Social. Também 

gostaria de falar do recape. As ruas que são de pavimento asfáltico, foram todas recapeadas. Falo 

com alegria porque também colaboramos, fomos buscar recursos, o deputado Carlos Sampaio 

prontamente nos comtemplou com uma verba para poder fazer os recapes de treze ruas em 

Eleutério. E tem mais duas ruas que são de paralelepípedos, que será contratada uma empresa para 

fazer as melhorias. E hoje não terá mais o tráfego dos caminhões que danificavam as ruas e as 

casas. Em dezembro fomos comtemplados com uma nova emenda do deputado Carlos Sampaio no 

valor de trezentos mil para a saúde, e cinquenta mil para o Lar São José. E também gostaria de 

informa-los sobre os festejos de Carnaval, que iniciará sábado no pátio do IESI, ás 17:00 horas. E 

no Barão, Eleutério e Pinte nova, também haverá programação de Carnaval. Será instalado uma 

tenda, terá uma banda, aulão de ginástica, e será levado um bloco em cada localidade. É 



reivindicação dos moradores, e a Secretaria de Cultura na pessoa da secretária Tamiris em reuniões, 

e foi atendido. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar de um requerimento 

deste vereador, em relação a Rua Ari Wilson Cremasco. Existiram obras que foram feitas lá, teve 

um afundamento e foi feito um recapeamento na rua toda, e ficou muito bom. Foi feito uma 

ciclovia, porém, o espaço ainda não ficou suficiente. E o pedido é para que traga a ciclovia para 

dentro do canteiro. Porque isso permitiria um alargamento maior da rua, traria uma região de 

passeios tanto para ciclistas, quanto para os pedestres. E também vai trazer uma segurança maior até 

para os moradores da região. Estive com o prefeito lá, e também com o pessoal do planejamento. 

Então fica o meu requerimento para que seja feita as melhorias naquela via. Foi uma via muito 

debatida e criticada, com razão. É uma rua que passa muitos carros. E tenho certeza que com o 

trabalho da gestão vai melhorar. Sempre falo que nós vereadores temos que ver a problemática da 

população, os anseios e tentar resolver. Ali ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai ficar uma 

rua muito bonita. Espero que possa ser estendido até o Della Rocha. Sei que as condições 

financeiras às vezes não são compatíveis. Eu teria um monte de coisas para falar. Nós estamos em 

Itapira com trinta e seis obras em andamento. Por sinal passei na Rua David Moro esses dias, e esta 

maravilhosa. Foi uma obra com trancos e barrancos nesta Casa para acontecer. Foi através de um 

financiamento, mas a obra esta acontecendo. Quando me procuram e perguntam como vai ser, 

sempre falo que vai ter área de lazer, área para criança, vai ter lago, ciclovia, iluminação adequada 

para a região. O que eu quero dizer para vocês, são duas coisas básicas: Não importa a via que vem 

para a nossa cidade do recurso público, o importante é o recurso publico bem destinado, através das 

reformas e da aplicação do dinheiro público. Isso é importante. E mais uma vez peço para os 

senhores vereadores, vamos deixar os assuntos que não cabem a esta Casa fora daqui. Ouvi 

atentamente os vereadores aqui hoje, e não vou citar absolutamente nada. Assuntos de interesse da 

população estrito devem ser tratados aqui. Respeito à população, e respeito à Câmara Municipal. 

Tudo aquilo que versa fora disso, devemos deixar de lado. A justiça esta aí para resolver esse tipo 

de problema, e me solidarizo com a vereadora Beth, sei que foi uma coisa horrível que aconteceu 

com você, entendo o seu desabafo, e realmente tem que ser investigado e tem que ser visto o que 

aconteceu em relação a isso. Mas peço aos colegas de uma forma geral, vamos nortear esta Casa de 

Leis, junto para o interesse real da população. Vamos em busca da problemática, em busca das 

soluções.” ... Aparte Vereadora Beth Manoel: “Eu só falei do meu problema, porque é uma 

referência para toda a população de Itapira. Inclusive mostrei ali, se o senhor pôde observar os meus 

pedidos, e lembrei também que os outros vereadores da base também fizeram o mesmo pedido, e 

nós não fomos atendidos. Espero que a partir de hoje, o senhor como vereador da base, e porta voz 

do prefeito, traga para nós uma noticia boa na semana que vem, falando que vai ser resolvido o 

problema da rodoviária. Foi só por isso que eu trouxe o meu problema e ponto final. O senhor só 

usa essa tribuna para me atacar também.” ... Continuação da fala, Vereador Mauricio Cassimiro 

de Lima: “Perfeito o que a senhora falou, mas eu só me solidarizei. Mas a senhora é tão vereadora 

quanto eu. Não tem um centímetro de diferença entre nós dois. Da mesma maneira que eu posso 

buscar recursos, a senhora também pode. O tempo todo respeitei a fala da senhora, e a única coisa 

que posso dizer, é que a senhora se dói. Porque a senhora nuca trouxe um prego para Itapira. A 

partir do momento que você buscar recursos e trazer para Itapira, eu vou respeita-la.” 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 solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura 

das matérias constantes do Expediente: 1º) Projeto de Lei Complementar nº. 005/2020.- Em que o 

Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria e 

extingue cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0012/2020.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município 



de Itapira a contratar plano de saúde parcialmente subsidiado e destinado aos servidores públicos, 

aposentados e dependentes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto 

de Lei nº. 0013/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Empresa 

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

18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0021/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fernando Aparecido Andriuzi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Bento 
da Cunha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0023/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Kátia Regina Moraes França. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Rogatto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0025/2020.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Lopes dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0026/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Gilberto Ferrari. Autoria. Fábio Galvão 

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

aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0027/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Germano da Silva. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0028/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Adriano de 

Freitas. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Nilza Benegas Ramos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Emídio Dente, mais conhecido como Bi Palmeirense. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0031/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Carrasco Gramado. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izabel 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0033/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Murilo Tosco, mais conhecido como Maurão do bocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0034/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marileide Ezequiel de Souza. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento 



Voto de Pesar nº. 0035/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Bernardo de Lima. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Tereza Carrasco Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Sueli Aparecida de Souza Rabello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2020.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Vaneli Cêga, mais conhecida como Lia. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0039/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Carlos 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0040/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Sidnei de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0041/2020.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Evelina da Cunha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0042/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Passini Tosta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0043/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marina Inêz de Oliveira. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 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. 27º) Requerimento nº. 003/2020.- 

Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Esporte pela realização do 46º Jogos de 

Verão. 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 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento nº. 

004/2020.- Voto de Congratulação com o prefeito José Natalino Paganini pelo esforço e sucesso em 

trazer a Copa São Paulo de Futebol Juniores para Itapira. 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 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento nº. 005/2020.- Voto de Congratulação com a 

diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores da Sociedade Esportiva Itapirense, pela brilhante 

participação na Copa São Paulo de Futebol Juniores. 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 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento nº. 006/2020.- Voto de Congratulação com 

todas as pessoas, entidades e Ong´s engajadas na causa da proteção animal, pelo Dia da Proteção 

Animal, comemorado no dia 17 de janeiro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento nº. 007/2020.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Ronaldo Rodrigo Carmona, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 7 de fevereiro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO 



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº. 008/2020.- Voto de Congratulação com a 

diretoria e funcionários da empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de atividades em nosso 

município. 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 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) 

Requerimento nº. 009/2020.- Voto de Congratulação com a direção, professores, ex professores, 

colaboradores, alunos e ex alunos da Escola Estadual "Elvira Santos de Oliveira", pelas 

comemorações dos 80 anos de fundação em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº. 0010/2020.- 

Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelas homenagens e 

exposição alusiva aos 80 anos da Escola Estadual "Elvira Santos de Oliveira". Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento 

nº. 0011/2020.- Requer oficiar o comando da Polícia Militar de Itapira, bem como da Guarda 

Municipal, para que intensifique o patrulhamento nas proximidades da Praça Antônio Raimundo da 

Batista, no Jardim Lindóia. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento nº. 0012/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Eduardo Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 21 de janeiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

37º) Requerimento nº. 0013/2020.- Voto de Congratulação com o médico cardiologista Dr. Mosasi 

Mituzaki, pelo transcurso de seu 84º aniversário de nascimento celebrado dia 06 de janeiro. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) 

Requerimento nº. 0014/2020.- Voto de Congratulação com o Sr. Gerônimo Terra, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento nº. 0015/2020.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Vera Dalva Torrecillas Finelli, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 31 de janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento nº. 0016/2020.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Alaíde Zago Bianchesi, pelo transcurso de seu 95º aniversário de 

nascimento celebrado dia 8 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto 

vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de falar que a Dona Alaíde por muitos anos é 

proprietária da loja de calçados Princesa, e também teve uma indústria de calçados. E hoje com a 

idade de 95 anos, ainda faz a contabilidade da loja. É uma pessoa muito lúcida, e esta participando 

da vida ativa no comércio da sua família. Deixo um grande abraço a Dona Alaíde, e aos seus 

familiares. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 0017/2020.- Requer oficiar a Secretaria da Promoção Social, para que estude a 

implantação de um projeto social com as crianças da Ponte Nova, no período contrário ao escolar. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

42º) Requerimento nº. 0018/2020.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre as 

indicações nº 267 e 268/19, que sugere a criação dos programas IPTU Verde e IPTU Adote, 

respectivamente. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 43º) Requerimento nº. 0019/2020.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 



informações sobre a indicação nº 315/19, que sugere estudos para melhor disciplinar o tráfego de 

veículos e pedestres na rotatória da avenida Brasil com a avenida Juritis. Autoria. Tiago Fontolan 

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

18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Requerimento nº. 

0020/2020.- Requer oficiar o presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

solicitando informações sobre as constantes reclamações em relação às contas de água e esgoto. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

45º) Indicação nº. 004/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de melhorias que segue nos 

Condomínios "Chácaras Terrazan", "Estrela do Sul" e "Barreirinho", próximo a Barão Ataliba 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 46º) Indicação nº. 005/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de 

melhorias que segue no Condomínio "Chácaras Maniezzo", próximo a Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

47º) Indicação nº. 006/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de melhorias que segue no 

Condomínio Bica D´água, proxímo ao Soares. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 007/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada no Condomínio Chácaras Barreirinho, em 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 008/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a reforma 

de uma ponte localizada na estrada municipal "Erzilda Marchisini de Lima", bairro dos Limas. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

50º) Indicação nº. 009/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a instalação de iluminação pública 

no bairro dos Limas, nos locais ainda não dotados de tal melhoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) Indicação nº. 0010/2020.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Tereza Lera 

Paoletti, no bairro Bela Vista. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 52º) Indicação nº. 0011/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

para construção de calçadão e ciclovia na rua Ari Wilson Cremasco, mais precisamente dentro do 

canteiro, no trecho que margeia o Ribeirão da Penha. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 53º) Indicação nº. 0012/2020.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para destinação de um local provisório apropriado para alocação de 

animais de grande porte solto pelas ruas do município. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 

2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) Indicação nº. 0013/2020.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao setor competente, a revitalização da pintura de solo, faixa amarela para 

embarque e desembarque de pacientes na Rua Padre Ferraz, nº 659, bem como instalação de 

sinalização vertical (placa). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 55º) Indicação nº. 0014/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

para aquisição de Van/Micro Ônibus para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer utilizar no 

transporte de atletas para as competições regionais. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 56º) Indicação nº. 0015/2020.- 



Sugere ao Sr. Prefeito, promover a reforma de uma ponte localizada no bairro do Machadinho, 

próximo ao Pesqueiro Paraíso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Indicação nº. 0016/2020.- Sugere revitalização da Praça 

Antônio Raimundo Batista, localizada na rua Inhambu, no Jd. Lindóia. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Indicação nº. 

0017/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma e construção de banheiros na cancha de 

bocha do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 59º) Indicação nº. 0018/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

objetivando a reforma do Mercadão Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 60º) Indicação nº. 0019/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar aos setores competentes, a substituição ou retirada de um poste de iluminação pública 

localizado no Viaduto Tiradentes, próximo ao numeral 153. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 61º) Prefeitura Municipal de 

Itapira. Ofício SG-DAO nº 054/2020. Resposta às Indicações 272, 273, 283, 284, 286, 287, 288, 

289, 290, 311, 312, 313 e 341/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 62º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 055/2020. Resposta às 

Indicações 279, 292, 305, 307, 308, 314 e 333/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 62º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 056/2020. 

Resposta ao Requerimento nº 393/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 63º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 058/2020. 

Resposta à Indicação 301/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

64º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 059/2020. Resposta ao Requerimento nº 

348/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 65º) Prefeitura 

Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 060/2020. Resposta ao Requerimento nº 405/2019. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 66º) Prefeitura Municipal de 

Itapira. Ofício SG-DAO nº 061/2020. Resposta aoRequerimento nº 316/2019. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 67º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO 

nº 062/2020. Resposta às Indicações 304, 328 e 331/2019. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 68º) Prefeitura Municipal de Itapira. Ofício SG-DAO nº 

064/2020. Resposta ao Requerimento nº 451/2019. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 69º) Ministério da Cidadania. Ofício nº 

55/2020/SE/SGFT/DEFNAS/CGGTV/MC. Comunica a celebração de Convênio nº 895408, entre 

o Município de Itapira e o Ministério da Cidadania, destinado a Estrutura de Rede de Serviços do 

Sistema Único de Assistência Social - .DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 

5 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 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 Complementar nº 004/2020.- Cria e extingue 

cargos na estrutura administrativa da Prefeitura e dá outras providências. Autoria: Prefeito 

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

em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 04/2020. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo 

de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Colendo 

Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 04/2020. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00473/2019.- Voto de 

Congratulação com a equipe SEL/Itapira de vôlei feminino adaptado pela conquista do Título de 

Campeã da Série Diamante da Copa Regional da Liga Sanjonense. Autoria: Beth Manoel e Fábio 

Galvão dos Santos. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

3º) Em única discussão o Requerimento nº 00474/2019.- Voto de Congratulação com a equipe 

Santa Fé/SEL de Basquete Feminino, campeã invicta na categoria sub-14 do Circuito Regional da 

ADR. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 

15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla 

- Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00482/2019.- Voto de Congratulação com 

o Pastor Evangélico Hélber de Almeida Silva pela sua recente ordenação como reverendo, ocorrida 

no domingo, dia 24, na Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Autoria: Beth Manoel. Fábio Galvão 

dos Santos Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

5º) Em única discussão o Requerimento nº 00483/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria 

da Seicho-No-Ie, pela celebração de 40 anos de atividades em Itapira. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. Pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori 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 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla 

- Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00486/2019.- Voto de Congratulação com 

o jovem estudante Estevão Miguel Marques, do 5º ano da EMEB "Marco Antônio Libano dos 

Santos", pelo brilhante desempenho na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa 2019. Autoria: 

Professora Marisol. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 003/2020.- Voto de Congratulação com a Secretaria 

Municipal de Esporte pela realização do 46º Jogos de Verão. Autoria: Professora Marisol. 

DESPACHO: VISTAS A VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única 

discussão o Requerimento nº 004/2020.- Voto de Congratulação com o prefeito José Natalino 

Paganini pelo esforço e sucesso em trazer a Copa São Paulo de Futebol Juniores para Itapira. 

Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA PROFESSORA 

MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2020.- Voto de 

Congratulação com a diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores da Sociedade Esportiva 

Itapirense, pela brilhante participação na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Autoria: Professora 

Marisol. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em 

única discussão o Requerimento nº 008/2020.- Voto de Congratulação com a diretoria e 



funcionários da empresa Pegorari Agrícola, pelos 100 anos de atividades em nosso município. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2020. 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. 

 


