
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de agosto de 2019. Presidente: LUAN DOS 

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

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

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

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 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, passando a leitura dos seguintes 

documentos: "PORTARIA Nº 977/2019. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, no 

uso de suas atribuições legais, RESOLVE: EXONERAR, a pedido, o funcionário TIAGO 

FONTOLAN BATISTA, RG nº 30,484,417-2, do cargo de SECRETÁRIO DOE GOVERNO, a 

partir desta data. Prefeitura Municipal de Itapira, 12 de agosto de 2019. José Natalino Paganini - 

Prefeito Municipal. Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de 

Governo na data supra. Daniela Aparecida F. Pavinatto de Campos. Coordenadora de Atos 

Oficiais." Ato contínuo o Sr. Presidente confirma que o Vereador Tiago Fontolan, que se 

encontrava em licença para o desempenho da função de Secretario de Governo, e com o 

desligamento do mesmo de tal Secretaria, retorna ao cargo eletivo de Vereador para o qual foi eleito 

e empossado em 1º de janeiro de 2017. A seguir o Sr. Presidente passa a leitura do Ofício de autoria 

do Suplente de Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA. "Sr. Presidente. Nobres colegas. A partir 

desta data, tendo em vista que o companheiro Thiago Fontolan assume a sua cadeira de Vereador, 

deixo de exercer na qualidade de suplente o honrado cargo, o qual procurei exercer com dignidade, 

representando os eleitores e a cidade de Itapira, que depositaram suas confianças em mim. Quero 

nesta oportunidade, agradecer de uma forma especial, esses quase três anos de convivência com os 

nobres colegas Vereadores, agradecendo especialmente o Vereador Maurício de Lima, que atuou na 

presidência nos primeiros dois anos e o Vereador Luan Rostirolla, atual presidente da Câmara. Foi 

uma honra ter a oportunidade de trabalhar com os nobres colegas, a quem tenho muito carinho e 

respeito, sem exceção, até mesmos os suplentes que assumiram provisoriamente cadeiras nesta 

Casa. Ao companheiro Vereador Thiago Fontolan que assume a sua cadeira nesta Casa, desejo 

muito sucesso nesta empreitada. Agradeço ainda, os servidores desta Casa, Fátima, a Karem, a nova 

servidora, Octavia, Edna, Beto Coloço, Zalberto, Osmar, Elias, Tiago, Paulinho e o Dr. Antonio, os 

quais sempre me trataram com muito respeito e carinho, me atendendo com muita dedicação no 

exercício da vereança. A luta continua meus companheiros, e quero desejar a todos muito sucesso 

nos seus trabalhos, podendo contar com este amigo quando necessitar, pois estarei sempre de braços 

abertos para ajudar nas questões do desenvolvimento de nossa querida Itapira. Um abraço a todos. 

Muito obrigado. DIRCEU DE OLIVERIA" Isto feito o sr. Presidente passa de imediato ao 

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

BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Seja bem vindo companheiro Tiago, que você faça um bom 

trabalho frente á esta Casa, representando o povo que lhe elegeu. Gostaria de falar e parabenizar em 

nome de todos os vereadores o Sr. Ogari Pacheco, que é um homem empoderado que no dia 06 de 

agosto inaugurou sua planta Farmoquímica Oncológica, produzindo seis diferentes insumos 

farmacêuticos ativos de alta potência, para o tratamento de adenomas, câncer de mamas, pulmão, 

medula, ossos e cérebro. Quero estender meus cumprimentos a todos os funcionários. Parabenizo 

também a direção e funcionários da empresa SCAPEX, pelos 18 anos servindo nossa cidade em 

geração de empregos, e pelo empenho e dedicação. Gostaria de parabenizar a todas as unidades de 

socorro do município, SAMU, DEFEZA CIVIL, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POLICIA 

MILITAR, PATRULHA AMBIENTAL, BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, CORPO DE 

BOMBEIROS DE MOGI-GUAÇU e HELICOPTERO ÁGUIA, que prontamente atenderam á triste 

ocorrência do desmoronamento na galeria de águas pluviais que esta sendo ampliada na região das 

ruas Itália, Inglaterra e Alemanha, ocorrido no dia 31 de julho. A vitima é um servidor público de 

72 anos, que apesar de sua vasta experiência e competência, não foi suficiente, pois, por pouco não 

veio a falecer, graças a Deus pela sua vida. O funcionário teve uma costela quebrada, perfuração no 



pulmão, e consequentemente pneumonia aspirativa, por um grande milagre está vivo. Parabéns á 

equipe que o socorreu rapidamente, agradeço de coração. Gostaria de lembra-los, que a segurança 

do trabalho é um direito assegurado do empregado, e o empregador que é o Paganini, é encarregado 

de proteção individual, visando o bem estar e a tranquilidade de todos. Segurança não ocorre ao 

acaso, acidentes são frutos de descaso, e o Paganini como gestor, deveria estar zelando melhor pelos 

seus funcionários. Gostaria de deixar registrado ao prefeito, se a prefeitura tem materiais de EPI, se 

é exigido, e se a CIPA é participativa. Também queria dizer, que o Paganini anda cheio de fazer 

versinhos falando onde o ex-prefeito ia em suas férias, se ele ia pescar ou não. Como representante 

do povo, digo que o prefeito também deveria tirar férias, descansar, acompanhar seus familiares em 

consulta médica, pois, ele tem um vice que poderia estar atuando em seu lugar, e não sei porque ele 

faz isso. Então, forte para mim Paganini, é aquele que acompanha e segue, Deus, família e seu 

trabalho. Obrigada a todos”. A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. TIAGO FONTOLAN 

BATISTA: “Sr. Presidente, vereadores, imprensa, público que nos honra com a sua presença, em 

nome do servidor Zé Maria Rostirolla, gostaria de agradecer a presença de todos, e também saudar 

o ex-presidente desta Casa Manoel Marques. A ultima vez que subi nesta tribuna senhores 

vereadores, eu tinha 36 anos, tinha saído de uma eleição em 2016 com 1.076 votos, me licenciei 

para que pudusse assumir as Secretarias de Cultura e Turismo, e também de Promoção Social. 

Fiquei á frente das secretarias no período de dois anos, e em 14 de janeiro deste ano assumi a 

Secretaria de Governo. Dois anos e sete meses depois, volto á esta Casa nervoso, e com orgulho 

tremendo de poder estar aqui de volta, casado, esperando meu primeiro filho, e com o apoio da 

minha família pude cumprir esses dois anos e sete meses, e também estar aqui novamente com o 

apoio de todos. Gostaria inicialmente de agradecer do fundo do coração pela experiência, e por toda 

á família do vereador Dirceu de Oliveira, nosso velho guerreiro, que ao longo desse tempo, 

transmitiu a todos sua experiência politica. Sr. Dirceu, muito obrigado, estou feliz em poder voltar, 

e ao mesmo tempo triste de não poder compartilhar da sua presença no plenário. Minha fala hoje é 

de gratidão aos servidores das Secretarias de Cultura e Turismo, Promoção Social, e a todos os 

servidores da Prefeitura Municipal de Itapira, que desde o dia 14 de janeiro de 2019, eu pude 

acompanha-los em diversas outras secretarias. Quero agradecer a imprensa que sempre foi muito 

carinhosa comigo, sempre divulgando os feitos das secretarias, prefeitura de Itapira,e também 

gostaria de agradecer a confiança do grupo, pois, sem a confiança de vocês nenhum desses 

caminhos teriam sido percorridos, apostaram na minha capacidade, dedicação e acredito que eu 

tenha retribuído essa confiança. Ao prefeito Paganini, meu muito obrigado pela confiança, pelos 

anos que convivemos, e também estendo meu agradecimento ao deputado Barros Munhoz, que é 

um professor, onde aprendemos muito com oque ele nos passa a cada dia. Aos secretários 

municipais, que vocês continuem na batalha, tenham força, ânimo, as dificuldades sempre vão 

aparecer, mas são dificuldades que nos elevam e nos fazem seguir. Hoje li uma frase que diz: “Se 

você não está errando, é porque algo está errado.” Nós temos que tentar, continuar e persistir no 

erro. Aos servidores da Câmara Municipal, muito obrigado, que vocês tenham paciência comigo, 

quero aprender muito com vocês e com os senhores vereadores. Obrigado, e espero devolver a 

todos a confiança depositada em mim”. A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURICIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de trazer um pesar, pois, 

tive a honra de conhecer a Carlinha Galizoni que foi guerreira, batalhadora. Fiz um voto de pesar e 

tenho certeza que todos os companheiros se estenderão a ela. Filha da Margareth Galizoni e Ademir 

Nani, uma menina de ouro que tive a oportunidade de conversar por várias vezes. Oque mais me 

espanta, é que nós por diversas vezes brigamos por coisas desnecessárias, enquanto a essência da 

vida esta escorrendo pelos dedos. Ela deu uma lição de vida muito grande a todos, e até seus 

últimos minutos nessa terra ela nunca deixou de sorrir, muito menos deixou a bola cair, sempre 

incentivando, projetando o futuro, foi realmente um exemplo. Meus sentimentos a todos os 

familiares, foi um prazer ter conhecido e convivido com a Carla. Gostaria de falar do Dirceu, nosso 

querido e velho guerreiro, foi um prazer gigantesco estar junto a ele, uma pessoa inenarrável que 

trouxe muita experiência para dentro desta Casa. Trouxe paz, tranquilidade, serenidade e 

experiência. Espero que todos nós, possamos ter adquirido um pouco de experiência com o Dirceu. 



Gostaria também de parabenizar a vinda do Tiago, é de grande peso e valia aqui dentro, tenho 

certeza que estará no mesmo patamar do Dirceu. Conheço a sua esperteza, e tenho certeza que você 

irá voar abaixo nesta Casa. Não poderia deixar de mencionar a vinda do nosso Presidente Jair 

Bolsonaro, que esteve no Laboratório Cristália, e foi um prazer, pois, é muito importante a vinda do 

Presidente em nossa cidade, para conhecer Itapira e saber que nós existimos. Infelizmente não tive a 

oportunidade de fazer uma selfie. Acredito que independente do partido nós temos que torcer para o 

presidente, respeita-lo, e se nós temos ele, foi uma decisão popular, independente das decisões, 

criticas, se o país não for pra frente, todos nós teremos problemas. Que Deus ilumine a cabeça do 

Sr. Presidente, para que possamos continuar trabalhando. Quero lembrar que por esses tempos atrás 

nesta Casa, tivemos uma discussão acirrada sobre o empréstimo dos R$ 4.000.000 de reais, que era 

para a limpeza do lodo das bacias de tratamento. Já chegaram os caminhões, e está programado para 

começar na semana que vem. Vou estender o convite a todos os vereadores, a irmos presenciar o ato 

pronto, e onde este dinheiro está sendo aplicado e como”. A seguir faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUIS HERMÍNIO NIVOLAI: “Boa noite. Gostaria de dizer ao Tiago, que é um prazer tê-lo 

aqui, espero que você traga muitos benéficos para a população de Itapira, pois, essa é a função 

maior do vereador, lutar pela população que nos elegeu. Quero parabenizar as palavras do Mauricio 

e da Beth em relação ao evento no Laboratório Cristália, que estivemos presentes. Foi muito 

valoroso a vinda do Presidente á Itapira, e tenho certeza que ele pôde sentir a grandeza que essa 

empresa tem para o mundo inteiro. Gostaria de falar á respeito do projeto que esta entrando hoje, 

que se refere ao terreno para ser loteado no Barão para aproximadamente 300 casas, ainda não 

sabemos ao certo. Quero fazer um pedido em nome da oposição, que antes do projeto ser votado 

suspenda a sessão por cinco minutos, para que nós tenhamos certeza que não é o mesmo terreno, 

pois, tivemos um embate enorme nesta Casa, quando disseram que nós da oposição estávamos 

atrasando, que nós éramos os cavaleiros do apocalipse quando fala-se de empréstimos, e que nós 

não queríamos o bem do Barão. O combinado foi que este terreno de 7.500 metros que era da 

Artmóveis, foi devolvido, era para ser vendido não se sabe á quem, por fim, todos chegaram á um 

consenso que só seria vendido se fizesse uma emenda nesta Casa, e se soubéssemos quem seria o 

comprador, assim sendo, o dinheiro seria destinado ao Fundo de Pensão, pois, estava havendo 

problemas com o tal. Eu acho que é o mesmo terreno, se não for, gostaria que nós parássemos um 

pouco com a votação para analisarmos, e termos a certeza que não é, se não seremos novamente 

vistos como os cavaleiros do apocalipse. Não pode se alterar um terreno que estava para ser vendido 

e não deu certo, pois sabemos que ano que vem será ano eleitoral, e agora vão começar a fazer as 

casas, nós não podemos ser contra, mas temos que saber como será feito. Podemos votar, desde que, 

nós tenhamos certeza que não é este terreno, e possamos ser respeitados e saber dessa situação. 

Obrigado”. A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa 

noite a todos. Gostaria de dar boas vindas ao Vereador Tiago Fontolan, e também um grande abraço 

ao companheiro Dirceu, que esteve conosco ao longo desses anos. Também gostaria de falar á 

respeito da inauguração no Laboratório Cristália, pela felicidade de Itapira ter uma empresa como 

essa. São duas famílias que estão á frente da empresa, e em consequência da empresa passaram por 

nossa cidade três Presidentes da República. É um fato histórico para Itapira, e também para á 

inovação de medicamentos na parte oncológica sendo uma empresa que se dedica ao que faz. Quero 

deixar minhas congratulações aos familiares, diretores, colaboradores, pelo feito e pelos feitos. O 

Laboratório Cristália é uma das empresas maiores de Itapira, onde gera muitos empregos, e com 

essa ampliação na parte da oncologia, novos colaboradores serão contratados. Gostaria de falar 

também, que em algumas sessões passadas comentei á respeito de um convenio de uma emenda 

parlamentar, através do deputado Carlos Sampaio. Na semana passada, o valor da emenda já foi 

repassado á prefeitura no valor de R$ 196.000,00 reais, que será utilizado no recape de vias 

públicas. Sempre digo que devemos trabalhar para os deputados federais, mas para aqueles que dão 

apoio á nossa cidade. É isso que ocorre com o deputado Carlos Sampaio, pois só neste ano, já 

vieram duas ambulâncias, um carro que foi cedido ao Lar São Vicente, mas a irmã não aceitou, 

então foi cedido á Promoção Social, e tem mais dois em andamento que são para duas viaturas para 

á Guarda Municipal, e também um valor para á nossa querida Banda Lira, que será destinado á 



compra de instrumentos para serem utilizados nas aulas e orquestra. Não poderia deixar de falar do 

falecimento de um amigo de Eleutério, que foi servidor público Sr. Gonçalo Molinari, seu 

sepultamento foi hoje ás 10:00 horas. Deixou sua esposa, filhos e familiares. Foi uma pessoa muito 

querida no bairro, onde viveu seus 88 anos de idade e sempre procurou fazer o bem. Meus 

sentimentos a todos os familiares. E também gostaria de deixar meu pesar aos familiares da Profª 

Elza Maciel de Moraes, que tive o privilégio da sua amizade e da sua família. Foi uma pessoa 

maravilhosa, e uma excelente professora e diretora, onde por muitos anos trabalhou na escola 

Antônio Caio. Muito obrigado”. A seguir faz uso da palavra a Vereadora Sra. PROFESSORA 

MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, começarei parabenizando o vereador Tiago Fontolan, que ele 

seja bem vindo á esta Casa de Leis, e que possamos olhar para á população, pois, essa é a nossa 

missão, e aqui fica a saudade da presença do nosso velho guerreiro, experiente, e como foi bom 

conviver com ele neste período em que ficou conosco, foi vereador seis vezes, e isso não é para 

qualquer um. Gostaria de falar que sexta feira eu e o presidente estivemos no Aviva, onde foi uma 

festa maravilhosa com a presença da cantora Eyshila, que realmente demostrou ser uma pessoa 

carismática, que no momento achamos que ela era esposa de algum pastor que ali estava, e para 

quem não a conhece ela é nora do Pr. Silas Malafaia. É uma pessoa muito usada por Deus, 

abençoada com seus hinos maravilhosos, e foi muito bom renovar as energias, buscar a Deus, pois, 

sem Deus nada somos. Gostaria de relatar a presença do Presidente, nossa maior autoridade do país. 

Tenho muito respeito por ele, e queria muito ter tirado uma foto, mas não foi possível, pois, foi 

protocolo. Também queria falar sobre os R$ 4.000.000 de reais, que na época fui muito criticada, e 

lembro como se fosse ontem a reunião que tivemos com o Secretário do SAAE o Lucas, explanando 

tudo aqui, depois pegamos o carro da câmara, fomos até lá ver a importância, e o Mino disse que 

votaria, e quando chegou na hora H, não votou, mas eu fiquei, votei, e disse que eu não pularia do 

barco, pois, seria bom para o povo, e resolveria o problema dos futuros prefeitos, isso é pensar na 

população. Recebi muitas críticas, mas só não ás recebem, quem não faz nada, e meu perfil é fazer, 

e ouvir a população. Boa noite”. A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. FABÍO GALVÃO 

DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar registrado o acontecido com o servidor 

público Humberto Longo, que toda a obra ou trabalho que seja feito, tem que haver segurança para 

evitar o ocorrido. A responsabilidade maior é do prefeito, tudo isso tem que ser observado, pois, 

poderia ter sido uma tragédia. Quero deixar minha indignação e repúdio pelo fato ocorrido. 

Também gostaria de registrar, o acontecido na Rua Ari Wilson Cremasco, que novamente se 

encontra em obras, e oque chegou ao meu conhecimento, e o jornal publicou, é que a empresa que 

fez o serviço e vai arcar com as consequências, mas cadê a fiscalização? Quando estava sendo 

colocado não tinha uma pessoa responsável para averiguar se estaria correto? Depois de pronto 

quebra novamente, e as consequências são mais gastos á população. Gostaria de parabenizar ao 

Laboratório Cristália, estivemos lá, e realmente foi um grande evento que enaltece a cidade, foi um 

orgulho ter presenciado tudo isso. Para finalizar, gostaria de deixar as boas vindas ao Tiago, meu 

amigo de longas datas, boa sorte. Boa noite a todos, e muito obrigado”. Esgotado o tempo 

regimental do 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. Ato 

continuo o Sr. Presidente havendo a vaga na Comissão de Obras Serviços Públicos e Meio 

Ambiente e Comissão de Ética, nomeio como novo membro o Vereador Tiago Fontolan Batista, 

para compor estas comissões embasado no artigo 40 do Regimento Interno. A seguir pela ordem a 

Vereadora Beth Manoel, solicita um parecer do jurídico sobre o assunto. Acatando a solicitação da 

vereador Beth Manoel o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 minutos. (Suspensa). Após 

verificação de quorum, o Sr. Presidente reabre os trabalhos no Expediente. Salientando que, tendo 

em vista que a Vereadora Beth Manoel, sanou junto ao Jurídico da Casa a dúvida sobre a 

recomposição das Comissões, a presidência confirma o vereador Sr. Tiago Fontolan Batista como 

membro da Comissão de Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente e Comissão de Ética. A seguir, 

o Senhor Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 

25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de agosto de 2019. DESPACHO: APROVADA POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Lei 

Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 0021/2019.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica o cargo de 

Operador de Máquinas Pesadas do SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0022/2019.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 

Complementar nº 5796/19 - Sistema de Controle Interno do Município de Itapira. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0047/2019.- Em que o Sr. José 

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

implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica do município de Itapira, e dá outras 

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

aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. - Não havendo mais Projetos 

Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 96/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 20/2019. 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 20/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"“Altera o valor da gratificação de Encarregado de Equipe dos Guardas Civis Municipais - GCM”", 

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", 08 de agosto 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 13 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 97/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 41/19. 

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 

41/2019, de autoria do Vereador Luan dos Santos Rostirolla, que "Declara de Utilidade Pública a 

ASSOCIAÇÃO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ITAPIRA SP.", 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", 08 de agosto de 2019. A seguir, pela ordem, a Vereadora Beth 

Manoel 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 13 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 7º) PARECER nº. 98/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 45/19. RELATOR: Antonio 

Marangoni. 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 45/2019, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de 

imóvel localizado no Distrito Industrial "Hermelindo Ruete de Oliveira", 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", 08 de agosto de 2019. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 99/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 46/19. 

RELATOR: Toninho Marangoni. 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 

46/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a cessão de imóvel em comodato à 

Associação Assistencial Centro Espírita "Nosso Lar", 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", 08 de 

agosto de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador Tiago Fontolan Batista 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 13 de agosto 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. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00241/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Margarida de Fátima Bento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00242/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Wanda 

Moraes Zázera. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Ipê Pierossi. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00244/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Glaibe Coutinho Freitas. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00245/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leontina Mancini Bernardes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00246/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anísio Maggi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00247/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Natalina Parreira de Godoy, mais 

conhecida como Cida Parreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00248/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Doraci Francioso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00249/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Edgard Trevelin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00250/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário Machado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00251/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Nunes dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00252/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zilda Targino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

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

00253/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00254/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Waldomira Tavares de Morais. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00255/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fátima Aparecida da Silva 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem PM 

Alan de Souza Melo. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00257/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Isabel Benedito da Silva. Autoria. Professora Marisol. Fábio Galvão dos 

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

13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00258/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Elvira de Moares. Autoria. 

Professora Marisol. Fábio Galvão dos Santos DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00259/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Aparecido Zanquetta, mais conhecido como Zanquetta da Farmácia. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00260/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Egydio 

Eugênio. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00261/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Vicente Silveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alécio Michilini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00263/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carmello Gracini. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00264/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Jovem Carla Maria Galinzoni. Autoria. Maurício Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 

de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00265/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marta Sueli Consorti. Autoria. Fábio Galvão 

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

aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00266/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Elza Maria Maciel de Moraes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00267/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Lucas 

Henrique Zanesco. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto 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. Justificativa de voto o Vereador Tiago Fontolan 

Batista: “Gostaria de deixar registrado os meus sentimentos a todos os familiares dos votos de 

pesar de hoje, mas gostaria de registrar o exemplo da Carla Galizoni, pois, ela lutou até o ultimo 

segundo para continuar ao lado das pessoas que ela mais amava. Que Deus possa confortar todos os 

corações, que hoje choram pelos entes queridos”. Justificativa de voto o Vereador Mauricio 

Cassimiro e Lima: “Gostaria de justificar novamente em relação á Carla, que vários companheiros 

puderam acompanhar e ajudar, e aqui fica o exemplo da Carla. Quero falar também do meu irmão 

Ipê Pierosi, inclusive gostaria que enviasse á Maçonaria Deus Justiça e Caridade, pois, ele foi o 

irmão mais velho paster máster da maçonaria de Itapira. Apesar do pesar, tenho certeza que 

receberão com muita alegria, por seu irmão ser lembrado. Obrigado”. Justificativa de voto o 

Vereador Carlos Alberto Sartori: “Também gostaria de deixar os meus sentimentos á família da 

Carla, que acompanharam essa guerreira que até nos últimos dias foi um exemplo para todos. É com 

muita tristeza que deixo minhas condolências á família, se foi muito jovem, mas Deus tinha outros 

planos para ela. Que este espirito de solidariedade que ela plantou permaneça no coração de todos. 

E também quero falar do Ipê Pierosi, que teve uma grande participação no Rotary quando fazia 

parte. Deixo meu abraço a todos os familiares. Muito Obrigado”. Justificativa de voto o Vereador 

Luis Herminio Nicolai: “Sempre dizemos que sentimos por todos os votos de pesar, mas sempre 

tem uma pessoa que somos mais próximos e não poderia deixar de falar na pessoa do Sr. Alécio 

Michilini, que infelizmente não pude acompanhar seu funeral, mas sou muito amigo da família. 

Quanto ao Ipê, foi uma perda muito grande, pois, o conheço desde criança, foi uma surpresa quando 

soube do seu falecimento. Deixo o pesar em meu nome e da minha família, pois, ele foi uma pessoa 

maravilhosa que deixará muitas saudades”. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 36º) Requerimento nº. 00233/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Mercedes 

Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

37º) Requerimento nº. 00234/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Wilma Marcatti Gattei, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

00235/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. José Aparecido da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00236/2019.- Voto de 

Congratulação com o Vice Prefeito Municipal Firmino Sanchez Filho, pelo transcurso do seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00237/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Angela Maria Storari de Melo, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 08 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00238/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Flora Leitão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 10 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00239/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Loide Rodrigues Toledo, pelo transcurso de seu 96º aniversário de nascimento, celebrado dia 14 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

43º) Requerimento nº. 00240/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Lúcia Bagatella 

Brada, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de julho. Autoria. Carlos 

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



Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Requerimento 

nº. 00241/2019.- Voto de Congratulação com os dirigentes e membros das Igrejas Presbiterianas do 

município, pelas comemorações dos 160 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

celebrado no dia 12 de agosto. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir pela ordem o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima, manifesta interesse em discutir a matérias. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente 

passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2019.- Cria Medalha Dr. Ariovaldo Risola, de Honra ao Mérito Jurídico no 

Município Itapira e dá outras providências. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo 

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

de Decreto Legislativo nº 04/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 

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

Complementar nº 0020/2019.- “Altera o valor da gratificação de Encarregado de Equipe dos 

Guardas Civis Municipais - GCM”. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

Lei Complementar nº 20/2019. Aprovado em primeira votação 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 senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 20/2019. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o / Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0041/2019.- Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ITAPIRA SP. Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador 

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

41/2019. Aprovado em primeira votação 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 senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

41/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto o vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Parabenizo o senhor pela iniciativa, e aos Bombeiros Voluntários pelo trabalho 

que vem desenvolvendo em nossa cidade. Hoje estão aqui presentes, os representando o Renato, e a 

Cecília Frucchi. Parabéns pelo trabalho de vocês, e que seja mais um degrau para alcançar os 

objetivos”. Justificativa de voto o vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Gostaria de justificar, 

pois, acompanho de perto, onde é uma grande honra para Itapira. Sabemos das dificuldades, e 

acompanhamos, mas como o Vereador Carlinhos disse “é degrau, por degrau” e estamos atingindo 

esse degrau. Tudo começou com a instituição, depois conseguimos um lugar melhor e agora virou 

Utilidade Pública. Com certeza vocês tem muito a dar para Itapira, e nos ajudar. Obrigado por tudo 

o que tem feito, e contem sempre com todos os vereadores”. Justificativa de voto o vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Quero parabenizar os Bombeiros Voluntários, e também ao Luan pela 

iniciativa, e vereadores que sempre estarão aqui para ajudá-los. Obrigado”. Justificativa de voto a 

vereadora Beth Manoel: “Não poderia deixar de parabeniza-los, pois, é muito difícil achar pessoas 

que queiram se voluntariar, onde deixa seus familiares e lazer, para poder socorrer e não receber 

financeiramente. Que Deus abençoe, muita saúde, força e vigor”. Justificativa de voto o vereador 

Tiago Fontolan Batista: “Na verdade a burocracia da Utilidade Pública é só para que vocês 

tenham esse titulo, pois, a utilidade de vocês para á população Itapirense, já está carimbada desde a 

fundação da associação. Parabenizo ao Luan, por todo o trabalho que vem desenvolvendo junto a 

eles, e parabenizo todos vocês pelo trabalho que vem executando”. Justificativa de voto o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima: “Primeiramente gostaria de parabenizar todo o grupo de Bombeiros 



Voluntários. As atividades em prol ao município é muito difícil acontecer, voluntários então, é 

raríssimo, e com organização nem se fale, é bonito de ver. Por várias vezes já vi vocês atuando em 

nossa cidade. Além da Utilidade Pública Municipal, o Vereador Luan já esta tentando conseguir 

através do nosso Dep. Estadual Barros Munhoz, a Utilidade Estadual, para poderem conseguir 

verbas para o trabalho de vocês. Parabéns Luan, pela iniciativa”. Justificativa de voto a vereadora 

Professora Marissol: “Também não poderia deixar de parabenizar toda á corporação e equipe. 

Como foi falado, vocês sempre estão atuando. Parabéns ao Luan, e contem sempre conosco. 

Parabéns a todos”. Justificativa de voto o vereador Toninho Marangoni: “Gostaria de parabenizar 

todos os bombeiros da corporação, e também aos vereadores que votaram com o coração alegre, 

para ter vocês em nossa cidade. Muito obrigado”. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA 

E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o / Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0046/2019.- Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Associação 

Assistencial Centro Espírita "Nosso Lar", 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 46/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00241/2019.- Voto de 

Congratulação com os dirigentes e membros das Igrejas Presbiterianas do município, pelas 

comemorações dos 160 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, celebrado no dia 12 de 

agosto. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 241/2019. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto 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. 


