
ATA DA 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de julho de 2019. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário "ad hoc": ANTONIO MARANGONI NETO. 2º 

Secretário "ad hoc": FÁBIO GALVAO DOS SANTOS. 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, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

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

LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e 

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. O Sr. Presidente esclarece que irá apresentar o projeto "Câmara Mais" e o 

novo site da Câmara Municipal durante o Pequeno Expediente uma vez que solicitou aos Srs., 

Vereadores para que não houvesse inscrições para fazer uso da palavra e agradece a todos 

pela compreensão. A seguir Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA passa a 

apresentação: “Hoje gostaria de apresentar a todos como dito na ultima sessão, após esses seis 

meses, um projeto denominado de CÂMARA MAIS. É um projeto de planejamento desses 

dois anos de presidência, e posteriormente para á próxima gestão iniciar com planejamento 

fechado em ideias de como fazer uma gestão com tecnologia, acessibilidade, e tudo que 

envolve a modernidade do mundo de hoje. Agradeço aos vereadores pela atenção, e prometo 

ser breve. Desde janeiro, estamos trabalhando para planejar ás ações da Câmara Municipal de 

Itapira. Conversamos e discutimos qual seria a melhor maneira de fazer essa ação, e pensamos 

na maneira de criar um projeto que no inicio chamava CÂMARA PARA TODOS, e após 

discussões passou para CÂMARA MAIS. No projeto CÂMARA MAIS, nós temos á ideia de 

promover o desenvolvimento, á aproximação, ações estratégicas, melhorias, representação 

popular e implementação.  Todas essas ideias se baseiam em aproximar a população da 

Câmara Municipal, em fazer esse trabalho em conjunto com os dez vereadores, deixando 

claro a todos, que esse projeto é para os dez vereadores e principalmente para á Câmara 

Municipal, pois, nós temos a condição de mostrar á população, criando coisas dentro da 

Câmara Municipal. Por que criar o CÂMARA MAIS? Nossa justificativa é a participação na 

politica.  Vivemos uma eleição no ultimo ano, em que á aclamação popular definiu o 

resultado das eleições, e mesmo sem dinheiro o Presidente Bolsonaro com uma campanha 

enxuta conseguiu consagrar-se Presidente do Brasil. Então, percebemos essa aclamação 

popular para melhor definição da politica, os anseios populares e estrutura. Uma estrutura 

com potencial favorece a população. Hoje, apesar de algumas conquistas pelos presidentes 

que passarem por aqui, como Dr. Mauricio, que lutou e fez uma boa gestão, e nos deixou com 

essa capacidade de criar este projeto para o maior desenvolvimento da Câmara. Hoje a 

Câmara não tem estrutura adequada para atender deficientes, então começamos este trabalho 

através desse novo projeto. Os objetivos são: definir o papel do legislativo para á população, 

os direitos dos cidadãos, o desenvolvimento e á aproximação. Como já havia dito, nós temos 

essa função de aproximar a Câmara do nosso cidadão. A população tem que estar presente, 

tem que participar, discutir conosco, para que possamos mostrar á população a importância da 

Câmara Municipal. Como fazer isso? Através do incentivo, aperfeiçoando nossas ações e a 

comunicação. O incentivo faz a pessoa ficar interessada, curiosa em saber dessas ações, essa é 

a intenção do projeto. Aperfeiçoando nossa estrutura, acessibilidade, modernidade das nossas 

transmissões, e da nossa comunicação. Uma comunicação caminhando com o legislativo 

favorece toda á nossa população á estar por dentro de todas as ações da Câmara. Através 



disso, surge a criação de quatro programas dentro do projeto Câmara Mais, com a intenção de 

integrar a população e Câmara Municipal, desenvolver a comunidade, possibilitar a 

participação de pessoas com deficiência e aprimorar nossos canais de comunicação. Portanto, 

surgem os programas através do Câmara Mais: Câmara prepara mais, Câmara informa mais, 

Câmara integra mais e Câmara inclui mais. O programa CÂMARA PREPARA MAIS, tem a 

função do desenvolvimento da comunidade, criação de cursos e treinamentos internos, 

qualificação para atividades públicas ou sociais, incentivo á aprendizagem e aperfeiçoamento 

de hobbies, contribuição para profissionalização, socialização, lazer e cultura da população, e 

a principal ação desse programa é criação da escola no legislativo. Essa escola já esta 

aprovada com lei, nós fomos buscar em cidades vizinhas, a informação de como fazer essa 

escola. No segundo semestre partiremos para á ação. O objetivo da escola é, aproximar a 

população, capacitar vereadores quando entram na Câmara, capacitar á população, oferecer 

cursos á população através da Câmara Municipal em parcerias com ETEC, FATEC, 

instituições privadas e tudo mais. Nosso plano de ação para 2019, nós já temos as ideias e 

algumas já conquistadas. Aprovar legislação para á criação da escola, adequar estrutura para 

inicio da escola do legislativo, buscar parcerias para á realização de cursos e implementar 

cursos. Para 2020, construir uma estrutura para á ampliação da escola, e expandir a oferta de 

cursos.  O programa CÂMARA INTEGRA MAIS, tem a participação efetiva dos vereadores 

em instituições, eventos e cotidianos da população, transmissão de mensagens relacionadas ao 

papel do poder do legislativo, incentivo á participação publica na politica, parcerias com 

escolas para á simulação na prática legislativa. Nós vereadores, e eu como presidente, terei 

essa função em coordenar essa ideia dos vereadores irem até a escola. Os dez vereadores 

serão convidados, e terão essa oportunidade de participar conosco dessas atividades e orientar 

os alunos. Nosso plano de ação é aprovar legislação (vereador na escola), buscar apoio da 

rede escolar, visitar e promover palestras para o poder legislativo em escolas, e oferecer 

oficinas legislativa nas escolas. O programa CÂMARA INCLUI MAIS, é o programa que 

considero um dos mais importantes, tendo a função em aproximar e incluir todos no cotidiano 

legislativo. São reformas estruturais e patrimoniais para maior acessibilidade, incentivo á 

participação, presença e interação de pessoas com deficiência, adequações de canis de 

comunicação incluindo pessoas com deficiência. Nosso plano de ação é promover 

acessibilidade audiovisual no site institucional da Câmara, e hoje temos uma noticia boa, pois, 

estamos hoje estamos lançando nosso novo portal totalmente acessível, tenho certeza que será 

exemplo para nossa região. Adequações prediais para acessibilidade de pessoas com 

deficiência no plenário, recepção e banheiros. Nosso plano de ação para 2020 é á adaptação 

do prédio administrativo para o atendimento de possíveis servidores, e vereadores com 

deficiência. O programa CÂMARA INFORMA MAIS, tem o objetivo de informar á 

população itapirense desenvolvendo os atuais meios de comunicação para torna-los mais 

eficazes, aperfeiçoamento da gestão de canais digitais, redes sociais, possibilidade de maior 

desenvolvimento dos cidadãos, e readequação da linguagem para tornar a comunicação mais 

compreensível e atraente. Nosso plano de ação para 2019, temos a ideia de readequação da 

nossa cartilha didática sobre a Câmara Municipal, modernização do site institucional para 

torna-lo responsivo, aperfeiçoamento e expansão de gestão das redes sociais, e criação da 

ouvidoria.  O plano de ação para 2020 é a criação de mídias interativas, e instrumentos 

gráficos nas comunicações. As nossas principais expectativas é uma gestão legislativa, 

modernização de processos, participação popular e geração de valores ao cidadão. Nós 

criamos este projeto pensando em oferecer sempre mais á população, fazendo essa soma com 



os dez vereadores. Peço aos vereadores, que nos ajudem nessa ideia, que é uma primeira ideia 

nesses dois anos de gestão, que possam dar continuidade nas próximas gestões, mas que 

principalmente não é uma ideia fechada, pode aparecer mais CÂMARA MAIS, nós estamos 

abertos á discussões e queremos isso. A câmara tem esse dever, de aproximar os vereadores 

da população, esquecendo as discussões politicas, e partindo para á prática, de mostrar nossa 

importância, bater no peito e ter a coragem de falar “sou um vereador por Itapira, e fazemos 

um bom trabalho”, e pra isso precisamos mostrar um bom trabalho e trazer a população para á 

Câmara Municipal. Está apresentado a todos, e gostaria de agradecê-los, e em especial 

agradecer ao nosso amigo André, que fez essa primeira criação, que lá trás era o CÂMARA 

PARA TODOS, e depois passou para o CÂMARA MAIS, e todos os demais, Elias, Beto, 

Thiago, Paulinho, Osmar, Dr. Antônio, Zalberto, Fatinha, Karen e Edna que estão sempre nos 

ajudando. Conto com o apoio de todos vocês, no desenvolvimento no decorrer dos anos desse 

projeto. E também estamos apresentando, nosso novo portal como dito anteriormente, 

totalmente remodelado, que agora conta com a imagem como característica principal. Antes 

nosso site não era acessível, onde trouxemos a HAND TALK, que é uma empresa que presta 

serviços para grandes instituições, trazendo o tradutor em libras e áudio para pessoas com 

deficiência auditiva. Todas as informações da Câmara Municipal estarão disponíveis em 

nosso novo portal, agora com acessibilidade para todos. Obrigado a todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não poderia deixar 

passar em branco, e gostaria de parabenizar todos os companheiros e funcionários, que são 

aqueles que dão suporte a tudo isso. Realmente é um trabalho inovador, necessário e que 

muitas câmaras e prefeituras possam tomar como exemplo o trabalho exercido. Parabéns pela 

dinâmica, trabalho, sei que vossa excelência ainda tem muito pela frente, e oque desejo é que 

isso continue fortemente, você é um cara merecedor e batalhador, parabéns.” A seguir, faz uso 

da palavra a Vereadora Sra. PROFESSORA MARISOL: “Como vice-presidente, não 

poderia deixar de lhe parabenizar por essa conquista, e avanço, somos pioneiros nessa 

tecnologia para trazer a população para perto de nós. Mais um a vez, parabéns.”  Não havendo 

nenhum Vereador 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 21ª Sessão Ordinária,  realizada no dia 25 

de junho de 2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de julho 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. Não havendo mais Atas o Presidente passa ao 

Requerimento de Licença: 2º) REQUERIMENTO Nº. 00211/2019.- Requer Licença para 

missão temporária de interesse do Município nos termos do inciso III do Artigo 39 da LOMI. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura dos 

Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0018/2019.- Em que o 

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

Cria Divisão de Engenharia, Cria Seções, Extingue Seção de Oficina, Cria Funções 

Gratificadas e regulamenta atribuições, Extingue Cargos Comissionados, Aumenta Cargos de 

Escriturário, no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, e dá outras providências. 



DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.  4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0019/2019.- Em que o Sr.  Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a reestruturação administrativa da 

Câmara Municipal de Itapira, cria, extingue, redefine cargos e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura das Emendas. 5º) Modificativa de nº. 

0003/2019.- "Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 33/2019 que Estabelece as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 

de 2020 e dá outras providências.". Autoria: Toninho Marangoni DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.  6º) Modificativa de nº. 0004/2019.- "Altera 

dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 33/2019 que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e dá 

outras providências.". Autoria: Toninho Marangoni Luan Rostirolla, Toninho Marangoni, 

Dirceu de Oliveira, Maurício Cassimiro de Lima e Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.  7º) Modificativa de nº. 0005/2019.- "Altera 

dispositivos e anexos ao Projeto de Lei nº 33/2019 que Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e dá 

outras providências.". Autoria: Beth Manoel DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente.  Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

do Parecer. 8º) PARECER DE Nº 84/2019. ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 

17/2019. 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 17/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 

que "Dispõe sobre alienação de terreno pertencente ao Município", 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. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Dirceu de Oliveira requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 

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 02 de 

julho 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. Instante que o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo 

aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00212/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Virginio, mais conhecido como 

Zé Carlos do Varejão. Autoria. Toninho Marangoni.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2019.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Sabadini Clementino de Souza, mais conhecida como 



Cida Sabadini. Autoria. Toninho Marangoni.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2019.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Vilma Coloço Ribeiro. Autoria. Luan Rostirolla.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00215/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Baston. Autoria. Fábio 

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

Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00216/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José Zacchi, mais conhecida como Dona Zezé. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00217/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marilene Miquilini Hara. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00218/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Eliana Aparecida Bernardi. Autoria. Luan Rostirolla. Dirceu de 

OliveiraProfessora Marisol DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Justificativa de voto Vereador Dirceu de Oliveira: “Quero dizer, que todos os 

falecidos são uma grande perca para Itapira, mas gostaria de destacar a Eliane. Quando soube 

da notícia não acreditei, pois, há muito tempo conhecia ela, e a sua família. Quero deixar os 

meus sinceros sentimentos a toda a família, que Deus console os seus corações.” Justificativa 

de voto Vereadora Professo Marisol: “Não poderia deixar, de dar os meus sentimentos para 

todas essas famílias que perderam os seus entes queridos. Que Deus conforte o coração de 

todos os familiares. Quero registrar o falecimento da Eliana Bernardi, uma pessoa boníssima, 

maravilhosa, com muita alegria e que foi embora com um piscar de olhos. É o momento de 

fazermos uma reflexão, e pensarmos que não somos nada nesse mundo. Só Jesus pra conforta-

los neste momento de tristeza.” 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. 16º) Requerimento nº. 00209/2019.- 

Oficiar a Concessionária Intervias, solicitando estudos e providências para implantação de 

iluminação na SP-352, acesso aos condomínios Estrela do Sul, Barreirinho e Terrazan, em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00210/2019.- Oficiar o Deputado 

Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo estadual, objetivando a implantação de 

trevo de acesso a ponte do Rio do Peixe. Autoria. Toninho Marangoni.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Requerimentos o Sr. 

Presidente passa às Indicações. 18º) Indicação nº. 00213/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

promover gestões junto ao Governo Federal, objetivando a implantação de Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) no município. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan 



dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Indicação nº. 00214/2019.- Sugere instalação de 

redutor de velocidade tipo lombada na rua XV de Novembro, no trecho entre as ruas João de 

Moraes e Alfredo Pujol. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Indicação nº. 00215/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para desenvolver campanha de conscientização e segurança no trânsito. Autoria. Beth 

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

aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 

00216/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de telas metálicas de proteção nos bueiros e 

bocas de lobo do município. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 22º) Indicação nº. 00217/2019.- Sugere execução de limpeza e 

roçagem na rua José Cintra Machado, atrás da delegacia municipal, no bairro da Santa Cruz 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. Pela Ordem vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Só para dar 

ciência aos vereadores. Em conversa no gabinete do deputado Barros Munhoz, existiram 

algumas solicitações desse vereador para com o deputado, e já existiu a resposta de alguns 

que já foram encaminhados para determinadas repartições, e breve seremos comtemplados. 

Foi formulado o pedido da pavimentação asfáltica que liga Itapira á Jacutinga, por meio do 

bairro Eleutério e distrito de Sapucaí com 1,3 km, isso já está despachado e protocolado, junto 

a Secretaria de Estado e Logística, para o secretário João Otávio Braga. Foi feito uma 

solicitação por este vereador também, dois quilômetros entre bairro de Eleutério, e 

recapeamento da vicinal Nelson Orcini, a qual também já está protocolada na mesma 

secretaria, esperando deferimento. Na estrada Paulo Canivezzi, uma extensão de 2,3 km, 

também foi feito um pedido de recapeamento, e também já foi protocolado na mesma 

secretaria, através do nosso deputado Barros Munhoz. E foi feito o pedido para á implantação 

de faixas adicionais na 177/42 km Itapira/Mogi Guaçu, já foi protocolado no dia 27 de junho 

de 2019, recebido pelo próprio secretário, através do deputado Barros Munhoz. Em breve 

trarei novas informações do andamento desses pleitos agora citados para vocês.” Não havendo 

mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos 

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

= ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0016/2019.- Extingue e cria cargos em comissão e funções gratificadas no quadro de pessoal 

da prefeitura, define suas atribuições e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

Paganini.  A seguir o pela Ordem o Vereador Dirceu de Oliveira, requer e a Casa aprova por 

unanimidade o adiamento da matéria para a Próxima Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA 

A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0017/2019.- Dispõe sobre alienação de terreno pertencente 

ao Município. Autoria: José Natalino Paganini.  DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR DIRCEU DE OLIVEIRA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Julho de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Pela Ordem o Vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria de fazer uma retificação. Nós vereadores da base 

estávamos lá, como também a Vereador Professora Marisol, sobre essas solicitações que 

foram feitas ao deputado, não foi feita só por mim, e sim por todos os vereadores da base. 



Peço desculpas á vocês pelo erro. Gostaria inclusive de mencionar o Vereador Dirceu de 

Oliveira, que sempre solicita que a estrada da itapirinha seja contemplada com as 

benfeitorias.” 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00206/2019.- Voto de 

Congratulação com o grupo Os Desbravadores Águia Imperial, pelo trabalho voluntário com 

crianças e jovens de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni.  Pela Ordem o 

Vereador Toninho Marangini, 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 02 de Julho de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos 

resumidamente). 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. 


