
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 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, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

FÁBIO GALVAO DOS SANTOS: “Boa noite á todos. Gostaria de deixar registrado que a nossa 

cidade está um caos na saúde pública, pois, consultas médicas estão quase impossíveis de serem 

marcadas. Tem pessoas que estão na lista de espera há quase dois anos, uma dessas pessoas tem 

problemas cardiovasculares e adiaram sua consulta novamente, sempre com a desculpa da falta de 

médicos. Outro caso ocorreu no dia em que eu estava presente no PS do Hospital Municipal, 

quando tinha uma conhecida que já estava de saída, porque havia seis horas que ali estava, e ainda 

não tinha sido atendida. Sei que não podemos passar ninguém na frente dos demais, só se forem 

casos de emergências, mas esse tempo de espera é muito longo e não deve acontecer. Os trinta 

milhões que foram emprestados dizem que vão para os asfaltos, e para á saúde? O esporte também 

deve ser valorizado, pois, os professores fazem de tudo para passarem os ensinamentos aos alunos, 

não adianta fazermos votos de congratulações, e esquecermos de cobrar nossas autoridades. Então, 

meu repúdio nesta semana é para á saúde, que precisa ser tratada com carinho, pois, ela é a base de 

tudo. Muito obrigado". A seguir faz uso da palavra a Vereadora BETH MANOEL: “Boa noite 

Presidente, companheiros vereadores, e público presente. Quero dizer mais uma vez que meu 

coração está muito feliz, porque vejo aqui pessoas que tenho um apreço muito grande, e que 

conheço há muito tempo. Gostaria de falar nesta noite, que também estou com voto de repúdio 

contra diretores, secretários da saúde, e também o prefeito, pois, estão cientes da falta de médicos, 

aparelhos, materias nos PPA's e Hospital Municipal. O que mais me chateia, é que fiz o pedido de 

um aparelho que chama litotripsia (aparelho que trabalha em ondas para quebrar as pedras nos rins), 

e como não existem em nosso hospital, as pessoas são transferidas para outros hospitais, em outras 

cidades, mas tem que esperar a demanda e acaba demorando muito. Pergunto aos vereadores da 

situação, se alguma vez eles sentiram cólica renal?! Posso dizer que é uma dor tremenda, para quem 

tem dinheiro vai até á Santa Casa e resolve o problema. A maioria das pessoas, estão 

desempregadas, ou tem baixa renda, e não tem a mesma condição de pagarem. Fiquei muito 

chateada, pois, o prefeito vetou esse pedido, indo para ás comissões, onde fazem parte os 

vereadores, Marisol, Carlinhos, Toninho Marangoni e Tiago, e os mesmos deram um parecer 

contrário. Esperava um parecer positivo do Tiago, aliás espero, e hoje será votado. Peço aos nobres 

colegas, para que derrubemos o veto do prefeito. O SAAE foi vendido para á SABESP em 2004 por 

catorze milhões, quando o ex-prefeito foi devolver o dinheiro para á SABESP, não existia mais 

dinheiro. Pedi nesta tribuna para o deputado Barros Munhoz nos explicar em qual gaveta que ele 

enfiou este dinheiro, porque hoje a dívida do SAAE para á SABESP ultrapassa a casa dos quarenta 

milhões, sem contar que em 2017 foi emprestado dois milhões para serviços públicos, mais dez 

milhões para á abertura de ruas e ponto de ônibus, quatro milhões para tratamento das lagoas que 

votei contra, pois, o SAAE recebe de todos, e deveriam estar andando com as próprias pernas, e 

agora mais trinta milhões. Nossa dívida pública ultrapassa mais de cento e doze milhões, que somos 

nós que iremos pagar. Pessoal, abram o olho, pois, ano que vem é ano eleitoral". A seguir faz uso da 

palavra o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite á todos. Primeiramente 

gostaria de falar, já que estamos falando de maquiagem que uma cidade que está com trinta e uma 

reformas, e construção de mais três unidades escolares, é maquiagem? Nós estamos com reformas 

no Parque Juca Mulato através do MIT (Município de interesses turísticos), trabalho do Tiago 

Fontolan, isso é maquiagem? Conquista de um aparelho de mamografia, custeado pelo estado, isso 

é maquiagem? Construção de um novo aterro sanitário, mais de dois milhões de reais, isso é 



maquiagem? Setenta ruas sendo recapeadas na cidade, isso é maquiagem?. Quando falamos em 

trinta milhões, os vereadores já estão mais do que na hora de saberem, que tem todo o processo de 

licitação para isso acontecer, e as coisas demoram um pouco, mas já estão acontecendo. Vocês 

votaram contra em determinado momento, porque disseram que o dinheiro poderia ser colocado no 

bolso, isso e aquilo, mas as lagoas nunca mais precisarão ser pagas, para serem limpas, tudo que é 

feito na cidade é com o dinheiro da população, com o dinheiro dos impostos. De uma forma geral o 

dinheiro esta sendo devolvido á população. Na semana passada ouvi sobre maquiagem, sobre 

piscina, e queria dizer que o meu deputado Barros Munhoz, o qual trabalhei com muito orgulho, 

conseguiu duzentos mil reais para á casa Allan Kardec, já está na minha mão liberado pela 

secretaria executiva do governador João Doria, trezentos mil reais para á construção de piscina 

pública em Eleutério, alguém dúvida que em Eleutério precisa de uma piscina pública? Não é para 

divertimento, pois, vai ter hidroginástica, e muitos trabalhos na piscina pública voltado ao esporte, e 

também mais duzentos e oitenta mil reais, para as partes lineares que será no Istor Luppi onde tem o 

linhão, isso é ruim? Meu deputado mais uma vez, mais trezentos mil reais destinado também á 

piscina pública em Barão Ataliba Nogueira. Foram um milhão e oitocentos mil reais do deputado 

que eu trabalhei. Quanto foi Beth, que o seu deputado trouxe para nós?” A seguir faz uso da palavra 

o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite á todos. Gostaria de colocar uma situação 

que diz que o vereador é eleito para fiscalizar né?! Logo no começo da nossa legislatura, tivemos 

um problema muito sério por conta do terreno da Artmóveis no Barão, que era para ser vendido, e o 

destino desse dinheiro iria para alguma situação, que acabou sendo para o Fundo de Pensão que 

estava em necessidade. Naquele momento, o Rafael ainda estava aqui, e nós discutimos muito, e o 

prefeito foi na rádio e disse que nós da oposição tínhamos sangue nos olhos, que não queríamos 

bem o pessoal do Barão e isso não é verdade. Tudo que é feito aqui, temos fiscalizar e destinar as 

coisas para um rumo certo. Enfim, depois de tudo o que foi dito, passaram-se dois anos e meio, uma 

briga enorme e esse terreno não foi vendido, e agora ele vai ter que ser alterado, é uma área de sete 

mil e quinhentos metros, e conversando com o Mauricio, Luan, essa área será destinada á lotes 

públicos, será feito pela Caixa Econômica. E a minha parte estou fazendo, como tudo esta sendo 

feito dentro da lei, procuro acompanhar os votos dos companheiros, para que não digam que não 

queremos dar casas para ás pessoas do Barão fora a correção desse projeto. Esta vindo também uma 

área de expansão em Eleutério de oitenta mil metros quadrados. Existe uma área nos Pires, 

desapropriação de ruas, só queria dizer que fora tudo isso vai desapropriar uma área em Eleutério, e 

nós estaremos fiscalizando, porque ano que vem é ano eleitoral. Que todos saibam que estamos aqui 

para fiscalizar. Quero que o Toninho transmita á seus colegas do Barão, que nós da oposição não 

somos contra a construção de casas no Barão, o projeto veio outra vez, foi corrigido, será votado e 

aprovado, depois de tudo oque foi dito dos quatro vereadores da oposição, que nós não queríamos 

isso, e que era para acabar com o povo de Itapira. Muito obrigado". A seguir faz uso da palavra o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite Sr. Presidente, vereadores, internautas, 

imprensa escrita, público aqui presente, saúdo também o Márcio Contessoto, professor na 

recreativa, rede pública, pelo grandioso trabalho que faz junto ás crianças, jovens, e extensivo 

também aos demais professores que estão presentes. Com referência aos feitos de nossa cidade, 

gostaria de falar que estive presente na inauguração e entrega da reforma da escola Celita Vieira 

Magalhães da Cunha. A escola ficou uma beleza, estava os alunos, professores, diretores, prefeito 

vereadores e o deputado Barros Munhoz. Acho que um dos locais principais que devemos cuidar é 

das escolas, onde as crianças recebem os primeiros ensinamentos, são pessoas que estarão aqui 

futuramente representando o futuro da nossa cidade, e por isso temos que zelar e cuidar com muito 

carinho das escolas municipais. Também tem um outro requerimento da minha autoria, que fala do 

município de interesse turístico, é com referencia ao bairro da Ponte Nova. Lá existem pessoas que 

fazem artesanatos, produtos daquela localidade que podem ser vendidos, carnes, linguiças, frangos, 

ovos, acho que a prefeitura teria que construir alguns boxes na área pública, para dar oportunidade á 

essas pessoas. Hoje, ali é uma região de passagem, todas as pessoas que vem para passarem os 

finais de semana, férias em Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra, muitas vezes passam por 

dentro, então é uma oportunidade daquelas pessoas que tem os seus produtos, venderem. É um local 



muito bonito, e prazeroso de passar. Existe um recurso que vem anualmente destinado á isso, então 

temos que aproveitar não somente para o bairro Ponte Nova, mas também para outros bairros. 

Quanto ao terreno de Barão Ataliba Nogueira, que hoje é um projeto de lei complementar, esse 

terreno ficou bem dentro do Barão, próximo a creche, Marina e escola Mariana, então, uma empresa 

ali não seria bem localizada. Como essas pessoas do Barão tiveram condições de serem atendidas 

com essas cem casas que foram entregues na sexta-feira, elas poderão futuramente ter um lote 

urbanizado, e construir sua própria casa. Outro assunto importante, é em relação á proteção do 

patrimônio histórico da nossa cidade, pois, daqui a pouco não terá mais histórias, porque hoje 

passando pela Praça Bernardino de Campos vi que parte da sacada do sobrado do saudoso Coronel 

Francisco Vieira, que foi o primeiro deputado á representar Itapira na Assembleia Legislativa 

precisa de cuidados, e precisa ter uma lei para proteger. Vamos trabalhar nesse sentido, para que 

possamos conservar nosso patrimônio histórico. Muito obrigado". A seguir faz uso da palavra a 

Vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite á todos. Bom, estou muito feliz porque trouxe 

á Itapira através do meu deputado federal Ricardo Izar, noventa mil reais que já está na conta do 

Hospital Municipal, isso é trabalho, é isso que nós vereadores devemos fazer. Virá mais verbas, 

entre elas cento e cinquenta mil reais do Castramóvel, e o nosso deputado Barros Munhoz que 

sempre apoiei conseguiu quatrocentos e trinta mil. Semana passada fui até á Assembleia 

Legislativa, e alguns vereadores de Ipitinga me procuraram porque estavam junto com o assessor do 

Ricardo Izar, o João, e ficaram doidos quando eu estava contando sobre a emenda e recurso de 

quatrocentos e trinta mil reais, que será feito o CAAMI, que servirá de exemplo para a nossa região. 

Gostaria de ressaltar outra coisa, que desde de que entrei aqui, todos sabem que sou professora e 

trabalho na EMEB Dr. Marco Antonio Libano dos Santos no período da manhã, e infelizmente ela 

foi construída em uma gestão que não tiveram um olhar diferenciado, e não tem uma quadra, mas 

ontem saiu a matéria do meu pedido para á construção dessa quadra, uma verba no valor de 

trezentos e oitenta e um mil reais. Gostaria de agradecer antecipadamente o apoio dos vereadores da 

base, e ao deputado Barros Munhoz. Também gostaria de registar que como Vascaína, estou 

torcendo para que o CT (centro de treinamento) seja nomeado com o nome do Capitão Bellini. 

Muito obrigada". A seguir faz uso da palavra o Vereador TIAGO FONTOLAN: “Boa noite á 

todos. Gostaria de parabenizar ao professor Anderson, porque durante a reunião das comissões que 

tivemos essa semana, tivemos uma verdadeira aula de meio ambiente, e por ser dedicação de 

servidor público. Vossa Excelência permite-me o tratar assim, como professor? Transmite e 

representa os nossos dois mil servidores públicos, pelo seu trabalho e tudo oque vem realizando 

frente ao meio ambiente em Itapira. Tive e ainda tenho muito orgulho de ter feito parte da sua 

equipe como servidor municipal, parabéns pelo seu trabalho. Tenho visto muito pelas ruas, que a 

gente disputa á eleição, quem ganha não sabe administrar, e só a oposição sabe administrar, e nós 

sempre estamos ouvindo falar dos trinta milhões, recapes de ruas, lógico que tem recurso para 

recape dentro dos trinta milhões, mas também tem mais de quatrocentos mil reais para á saúde em 

equipamentos Beth, mas isso nunca é lembrado, mas esse e tantos outros investimentos são 

esquecidos. E todos nós sabemos que ano que vem é ano eleitoral, pois, vocês fazem questão de 

mencionar SAAE e SABESP, então vereadora Beth, nós precisamos nos atentar em ajudar á 

administrar. Ajudar á administrar é isso que os vereadores Marisol e Mauricio levantaram para nós, 

são mais de dois milhões de reais em emendas parlamentares vindas para Itapira, para diversos 

outros setores, e outros trabalhos. E uma coisa que precisa ficar muito claro para todos os cidadãos 

itapirenses, é que “não existe nada escondido, todos os processos e licitações que são abertos, estão 

no portal de transparência da prefeitura”. Vereador Fábio, quando o senhor chegou ao hospital e a 

pessoa estava há seis horas sem ser atendida, a sua função como vereador era ir até lá e perguntar 

oque estava acontecendo, não precisa passar ninguém na frente, fez correto, mas deveria ter 

perguntado oque estava acontecendo, isso não pode acontecer jamais. Então vereador, acho que 

precisamos atuar mais, e ajudar o município, assim como nossos vereadores e o deputado Barros 

Munhoz vem fazendo. E gostaria de falar também sobre o MIT, que é uma conquista para o 

município, nenhuma das cidades que nos rodeiam começaram grandes como elas são, elas também 

começaram pequenas como Itapira". Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 



palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A 

seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO 

para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente 

passa a leitura do seguinte documento: 1º) Ofício Ofício Liderança Prefeito Municipal. Autoria. 

Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de agosto de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa 

a leitura do Projeto de Lei Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 0025/2019.- Em 

que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 

redação do § 1º do Artigo 3º e o Anexo I da Lei Complementar nº 5.798/2019. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 3º) Projeto de Lei nº. 0051/2019.- Em que o Sr. 

Tiago Fontolan BatistaCarlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o Dia Municipal da 

Leitura, a ser comemorado anualmente no dia 20 de março de cada ano. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0052/2019.- Em que o Sr. Tiago 

Fontolan Batista submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui e inclui 

no Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapira o “Dia Municipal do Voluntariado”, a ser 

comemorado anualmente no dia 13 de setembro, e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0053/2019.- Em que o Sr. Carlos 

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

Pública de Doralice Zanetti da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 103/2019.- 

ASSUNTO: A Veto parcial ao Autógrafo nº 66/2019 ao Projeto de Lei nº 33/2019. RELATOR: 

Carlos Alberto Sartori. As Finanças e Orçamento, de Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, 

Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Veto parcial ao Autógrafo nº 66/2019 ao Projeto de Lei nº 33/2019, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2020 e dá outras providências", após minuciosa 

leitura às justificativas do Veto parcial, acordaram por exarar parecer favorável, primeiramente pela 

legalidade da iniciativa e segundo pelo fato que que razão cabe ao Prefeito pelas medidas já 

tomadas neste exercício pela administração municipal. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 

do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) PARECER nº. 104/2019.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 23/2019. RELATOR: Professora Marisol. 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 23/2019, 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", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 8º) PARECER nº 105/2019. ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 24/2019. 

RELATOR: Tiago Fontolan. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 24/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria Zona de Urbanização 

Específica", 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", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 106/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

47/19. 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 47/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a 

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

providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, com a presença na 

reunião do Diretor do SAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sr. Anderson Martelli, que 

em minuciosos esclarecimentos, com apresentação de video de toda área demarcada pela 

propositura, elucidou todas as dúvidas dos membros das Comissões, motivo pelo qual, acordaram 

por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de qualquer natureza que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, as Comissões destacam o brilhante e dedicado trabalho do 

Sr. Anderson Martelli na elaboração do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual, no mérito, 

opinam pela aprovação. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

10º) PARECER nº. 107/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 48/19. 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 48/2019, de autoria do 

nobre Vereador Toninho Marangoni, que "Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 

DESBRAVADORES ÁGUIA IMPERIAL - ADAI", 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", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 

108/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 49/19. RELATOR: Tiago Fontolan. As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 49/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Denomina as ruas abertas pela desapropriação efetuada para a melhoria no sistema viário no Bairro 

dos Pires, conforme Decreto nº 054/2019 e altera o Art. 1º da Lei nº 4.650/10, que denomina a 

Estrada Municipal José Maria de Campos", 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", 26 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 27 de agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) PARECER nº. 

109/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 50/19. 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 50/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

“Institui a Ouvidoria do Município de Itapira e dá outras providências”, após minudentes e acurados 

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

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

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

Vereador "Pedro Lopes", 26 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 27 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, Requerimentos e Indicações. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00291/2019.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Pelizardo Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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

00292/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Glaibe Coutinho de Freitas. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00293/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito José 

de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00294/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Gilberto Perez Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00295/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Therezinha Ferreira de Mello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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

00296/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alvarin de Moraes Galvão. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00297/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marielza Cassiano de Abreu. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00298/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena 

Nunes Silveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00299/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Elefeleth Maiatte da Conceição. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00300/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Júlia Simonetti Cavallaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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



00301/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Norton Guido Arcanjo de Carvalho. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00302/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Reinaldo 

Francisco Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00303/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Flávio Júnior de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00304/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gustavo Aparecido Ramos de Lima. Autoria. Carlos Alberto 

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

27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00305/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Lourdes dos Santos 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00306/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauro 

Aparecido Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00307/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Anna Onofre Bosso Rotoli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00308/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Donisete de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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

00309/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Benedito Vitória Elias. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00310/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Samuel Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00311/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Josefa Augusto Romão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00313/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Brigida Correa Bozzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00314/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Vicente Silveira. Autoria. Carlos Alberto 

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

27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00315/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gumercindo Alves Barbosa. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Antônia 

Leite Milanesi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2019.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sr. José de Paula. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00318/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Divino Marques. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00319/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Ignês Godoy Pelegrino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00320/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Scarpione. Autoria. Mino Nicolai. Carlos Alberto Sartori 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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

00321/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Ferraz, mais conhecido como Maripá. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos 

Roberto Neves Lagos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Ronaldo Evaristo do Couto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00324/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Borges, mais conhecido como Tonico. Autoria. Fábio 

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

Caio", aos 27 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. 

A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 47º) Requerimento nº. 

00273/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Sônia Maria Almeida Cavenaghi, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00274/2019.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Elisa de Oliveira Caio, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 1º de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00275/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Augusta Camarotto Pinto, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 20 de Julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00276/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Rosa Maria Godoy Cardoso, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 29 de Julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) Requerimento nº. 00277/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Piani Cintra, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de Voto 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Fatinha com toda á liberdade, o Carlinhos fez uma 

memória excepcional e não poderia deixar de congratular com você. Tantos anos de Câmara, 

trabalhos prestados, descrição, realmente não existe lado para á Fatinha, ela trabalha para todos 

muito plena nesta Casa. Parabéns pelo seu aniversário, e receba o carinho que todos nós temos por 

você". Justificativa de Voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Não poderia deixar de 

parabeniza-la mais uma vez pelo seu aniversario, e realmente é uma honra para nós vereadores 



trabalhar com uma pessoa como você. Muitos anos de vida, e muitos anos aqui na Câmara". 

Justificativa de Voto Vereadora Professora Marisol: “Também não poderia deixar de falar dessa 

pessoa maravilhosa, você é um anjo que atende á todos nós com carinho, atenção, atende á 

população com amor, muito obrigada, e Deus abençoe". Justificativa de Voto Vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Não poderia deixar de falar, porque além de ser uma grande servidora, é uma 

grande amiga querida, que tenho ao longo desses anos, á conheci antes dela vir trabalhar aqui. 

Sabemos do trabalho, dedicação com todos os vereadores, e nessa data não poderia deixar de 

congratular com você Fátima. Parabéns, Deus á abençoe, vida longa, e que continue sendo essa 

pessoa maravilhosa.” Justificativa de Voto Vereadora Beth Manoel: “Fátima, depois de tudo que 

falaram, só resta pedir á Deus que te mantenha assim, uma riqueza sem fim, Deus á abençoe, e que 

você continue assim, linda, maravilhosa e que gosto muito". DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 52º) Requerimento nº. 00278/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Ana Maria Cordeiro Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

53º) Requerimento nº. 00279/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) Requerimento nº. 

00280/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria das Graças Oliveira, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 05 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 55º) Requerimento nº. 00290/2019.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Evelina R. Aek, pelo transcurso de seu 92º aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 56º) Requerimento nº. 00281/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi Serra, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Requerimento nº. 00282/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Edite Pereira Ribeiro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Requerimento nº. 00283/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Clara Juliana Caleffi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 11 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 59º) Requerimento nº. 00284/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Hortêncio Formigari, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 13 de agosto. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

60º) Requerimento nº. 00285/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Silvana Monti Galdi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 5 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 61º) Requerimento nº. 

00286/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Vera Marilda Zago, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 62º) Requerimento nº. 00288/2019.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Topan, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 63º) Requerimento nº. 00289/2019.- Voto de 

Congratulação com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 64º) Requerimento nº. 00287/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Ilze Donatti Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 15 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 65º) Requerimento nº. 00291/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Celina Alves Riberti, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 17 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

66º) Requerimento nº. 00292/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Cima Marquezini, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 67º) Requerimento 

nº. 00293/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. Bento de Mello, pelo transcurso de seu 80º 

aniversário de nascimento celebrado dia 18 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 68º) Requerimento nº. 00294/2019.- 

Congratulação com o jovem Pedro Caporalli, por sua brilhante gestão frente a presidência do 

Interact Club durante a gestão 2018/2019. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 69º) Requerimento nº. 00295/2019.- Requer oficiar o 

Sr. Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para que desenvolvam estudos 

objetivando a criação de uma feira de artesanato às margens da rodovia que liga a Ponte Nova à 

Águas de Lindóia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 70º) Requerimento nº. 00296/2019.- Voto de Congratulação com os 

professores de Educação Física Márcio André Contessoto, Ricardo André Semogini e Keheiji Ito, 

pelo brilhnate trabalho nas escolinhas de futebol do município. Autoria. Beth Manoel. Pela ordem a 

Vereadora Beth Manoel manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 71º) Requerimento nº. 00297/2019.- Voto de Congratulação com os 

organizadores do jogo Máster do Palmeiras em Itapira, em comemoração aos 26 anos da TUP 

Itapira. Autoria. Professora Marisol. Pela ordem a Vereadora Professora Marisol manifesta interesse 

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

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 72º) Requerimento 

nº. 00298/2019.- Voto de Congratulação com a jovem Aline Cardoso, pelo excelente trabalho 

voluntário realizado na escolinha de futsal com crianças e jovens de Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. Pela ordem o Vereador Toninho Tarangini manifesta interesse em 

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

aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 73º) Requerimento nº. 

00299/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e 3ª Companhia do 26º Batalhão da PM do Estado de 

São Paulo, solicitando estudos para instalação de uma base no bairro dos Prados próximo ao trevo 

da Av. Juritis/Sinatex. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 74º) Requerimento nº. 00300/2019.- Voto de Congratulação com o 1º 

Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira, pela cerimônia de formatura, da 3ª turma de 

voluntários realizada no último dia 25 de agosto. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 75º) Requerimento nº. 00301/2019.- Requer oficiar o 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, solicitando informações sobre a qualidade do 

abastecimento de água da cidade nos últimos dias. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Justificativa 

de Voto Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Tentei entrar em contato com o Lucas por esses 

dias, e realmente a água estava bem turva, ele até me mandou um vídeo que esta tendo a limpeza e 

manutenção das caixas d'águas no auto da Boa Esperança. Fazia uns cinco anos que não faziam esse 

processo, e até escoar aquele lodo da caixa d'água acabou tendo um tempo, mas a população foi 

avisada, mas obviamente que a informação não consegue chegar á todos. Nesses últimos quinze 

dias, ficaram vestígios até sair da tubulação todo o lodo, mas no máximo uma semana já 

normalizará”. Justificativa de Voto Vereador Luis Hermínio Nicolai: “Gostaria de falar, que teve 

um pequeno equivoco referente á informação, porque chegou no domingo que antecedeu, todos 

foram avisados, e não ocorreu naquele dia. Então muitas pessoas se precaveram fechando os 

registros, para não sujar a caixa d'água. Por algum motivo aconteceu uma semana depois, e as 

pessoas não estavam avisadas”. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

76º) Requerimento nº. 00302/2019.- Voto de Congratulação com a EPTV Campinas, emissora 

filiada à Rede Globo de Televisão em nossa região, pelas comemorações dos 40 anos de fundação. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 77º) 

Requerimento nº. 00303/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Oliveira 

Rossi, a Dª. Dinha, pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de agosto. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

78º) Requerimento nº. 00304/2019.- Voto de Congratulação com o Laboratório Cristália, na 

pessoa do presidente Ogari de Castro Pacheco, pelo destaque entre as três melhores indústrias 

farmacêuticas do Brasil segundo a Revista Exame. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 79º) Indicação nº. 00253/2019.- Sugere recapeamento 

asfáltico nas ruas Japão, Rússia, Uruguai, Paraguai e Áustria, no Jd. Raquel. Autoria. Toninho 

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

27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 80º) Indicação nº. 00254/2019.- 

Sugere recapeamento asfáltico nas ruas das Margaridas, das Hortências, dos Jasmins, das Camélias, 

das Rosas, das Magnólias, das Primaveras, dos Ypês e das Dálias, no Jd. Santa Marta. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 81º) Indicação nº. 

00255/2019.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Stélio Augusto Lima Penante, no Jd. Santa 

Marta. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

82º) Indicação nº. 00256/2019.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Comendador João Cintra, 

Centro. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

83º) Indicação nº. 00257/2019.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Soldado Constitucionalista, 

bairro São Benedito. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 84º) Indicação nº. 00258/2019.- Sugere recapeamento asfáltico na rua 

Saldanha Marinho, bairro Santa Cruz. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 85º) Indicação nº. 00259/2019.- Sugere estudos para instalação de 

iluminação pública na Praça da Justiça, entre os bairros Jardim Galego e Figueiredo. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 86º) Indicação nº. 00260/2019.- 



Sugere estudos objetivando a implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Antônio 

Papaleo, no bairro Boa Vista. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 87º) Indicação nº. 00261/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, 

determinar a Secretaria de Esporte e Lazer, a alteração de lugar da Academia ao Ar Livre na Ponte 

Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

88º) Indicação nº. 00262/2019.- Sugere obras de revitalização na Praça Sebastião Jader Sarkis, 

localizada no bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 89º) Indicação nº. 00263/2019.- Sugere estudos para instalação de 

semáforo no cruzamento da rua XV de Novembro com a rua Major João Manoel. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 90º) Indicação nº. 00264/2019.- 

Sugere instalação de bueiros na rua Bandeirantes, próximo ao numeral 640. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 91º) Indicação nº. 00265/2019.- 

Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a aquisição de um veículo adaptado para transporte de 

cadeirantes. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

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

dos Ofícios: 92º) Ofício nº 214/2019.- Liberação para processamento junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Demanda Parlamentar no valor de R$ 300.000,00, destinada a 

Prefeitura Municipal de Itapira, para construção de Piscina Pública em Barão Ataliba Nogueira. 

Autor: Barros Munhoz - Deputado Estadual. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 93º) Ofício nº 

215/2019.- Liberação para processamento junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional das 

Demandas Parlamentares no valor de R$ 280.000,00, para construção de Parques Lineares e R$ 

300.000,00, para construção de Piscina Pública em Eleutério no Município de Itapira. Autor: Barros 

Munhoz - Deputado Estadual. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 94º) Ofício nº 226/2019.- Liberação 

para processamento junto à Secretaria Social da Demanda Parlamentar no valor de R$ 200.000,00, 

destinada a Casa de Repouso Allan Kardec no Município de Itapira. Autor: Barros Munhoz - 

Deputado Estadual. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 95º) Ofício SG-DAO nº 340/2019.- Resposta ao 

Requerimento nº 216/2019, de autoria do Vereador Fábio Galvão, Carlinhos Sartori e Mino Nicolai. 

Em que o Sr. Prefeito Municipal in forma que já existe, há aproximadamente dois anos, no 

acostamento da Rodovia SP-147m na altura do Km 33,5, sentido Lindóia;Itapira, um ponto de 

ônibus que atende os moradores e passageiros dessa região. Autor: José Natalino Paganini - Prefeito 

Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) 

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

Presidente suspende a Sessão por 10 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 = A seguir pela ordem o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima, requer e a Casa aprova por unanimidade a inversão da pauta, discutindo na 

ordem os Requerimentos nº 254, 256 e 257/2019, devido a presença dos homenageados na Sessão 

de hoje. Acatando o requerimento verbal do vereador Maurício Cassimiro de Lima, o senhor 

presidente passa à discussão dos requerimentos. 1º) Em única discussão o Requerimento nº 

00254/2019.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

pela conquista do 5º lugar no Projeto Município Verde/Azul. Autoria: Professora Marisol. Faz uso 

da palavra a Vereadora Professora Marisol: “É com muita alegria que faço nesta noite, esse voto 

de congratulação para você Anderson, e para a toda a secretaria, e principalmente pela sua 



dedicação e amor pelo oque faz. Estivemos aqui na reunião das comissões segunda-feira, onde 

tivemos uma aula de meio ambiente, minha vontade era ficar por horas e horas ouvindo seu 

conhecimento, realmente uma pessoa apaixonada pelo meio ambiente. Tenho maior orgulho da sua 

pessoa, pois de seiscentos e quarenta e cinco municípios, a nossa cidade fica em quinto lugar no 

Município Verde e Azul. Me senti muito feliz, e quero congratular com vocês esse voto. Só posso 

dizer muito obrigada, leve também ao conhecimento do Secretário José Alair e toda a sua equipe. 

Sempre digo que ninguém faz nada sozinho, mas quando fazemos algo com amor e dedicação é 

tudo maravilhoso. Como é bom morar na cidade de Itapira, me sinto orgulhosa por estar aqui com 

todos vocês. Muito obrigada”. Faz uso da palavra o Vereador Tiago Fontolan Batista: “Professor 

Anderson, gostaria de justificar o meu voto que é favorável ao voto de congratulação, e pedir na sua 

pessoa, que leve esse voto de congratulação ao Secretário José Alair, e toda a equipe da secretaria e 

meio ambiente. Esse quinto lugar no Município Verde e Azul, só foi possível graças a sua 

dedicação, e também de todas as outras secretarias que estão envolvidas e precisaram atuar para que 

isso fosse conquistado, e também de todas as empresas e munícipes. Hoje temos a questão do 

tratamento do lodo na ETI, isso vai contar ponto para este ano, e ano que vem. Hoje também temos 

nesta Casa, á aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica, e com essa aprovação, teremos mais 

pontuação no Município Verde e Azul. Leve o nosso abraço ao Zé Alair de Oliveira, e ao prefeito 

Paganini. Mais uma vez, muito obrigado”. Faz uso da palavra o Vereador Maurício Cassimiro de 

Lima: “Mais uma vez boa noite á todos. Sabe Anderson, nós temos muito orgulho por estarmos em 

quinto lugar no Município Verde e Azul, nós temos premiações em relação á isso. Já foi falado 

sobre você, o trabalhador que é, exemplo de funcionário público, aquele que se dedica e ama oque 

faz, mas companheiros, eu gostaria de falar um pouco mais do Anderson. Eu acompanhei um 

pedaço da sua vida muito difícil, o Anderson passou por um câncer, e de uma forma muito difícil 

ele enfrentou isso de cabeça erguida, continuando á trabalhar, e ele não trabalha só na prefeitura, 

também da aulas na faculdade, é um ambientalista convicto daquilo que gosta, faz de uma forma 

geral. Mesmo com toda a patologia existente, estava preocupado ainda com os trabalhos da nossa 

prefeitura, Município Verde e Azul, para que nós não caíssemos em relação aos anos anteriores, 

isso pouca gente sabe, mas temos que lembrar. Outra coisa que nós conversamos, chama-se FÉ, e 

através dela e de Deus é que você esta aqui, tenho certeza, você é uma pessoa iluminada por Deus, e 

os trabalhos geram esses resultados tão evidentes em nosso município. Nós temos mais do que 

apenas um funcionário público, nós temos uma pessoa apaixonada pelo trabalho e merecedora desse 

voto de congratulação. Parabéns mais uma vez Anderson, eu não poderia deixar de subir aqui mais 

uma vez, e congratular com você de coração.” Faz uso da palavra a Vereadora Beth Manoel: “Boa 

noite á todos novamente. É óbvio que todos os vereadores votarão á favor. O município esta em 

quinto lugar merecidamente, pelo seu desenvolvimento lá dentro, já tive a oportunidade de assistir 

uma aula do Anderson em outro local, e fiquei apaixonada com á explicação que ele deu. Quero o 

parabenizar pelo profissional que é, você conduz muito bem aquilo que foi colocado sob sua 

responsabilidade, e parabenizo também á sua equipe.” Faz uso da palavra o Vereador Luan dos 

Santos Rostirolla: “Gostaria de deixar registrado Anderson, que o nosso Secretário Zé Alair tem 

sorte, por ter você na equipe com toda a sua alegria, com todo o seu exemplo de superação 

principalmente, que mesmo nos momentos mais difíceis, estava sempre alegre e sempre empenhado 

por uma causa no nosso meio ambiente, empenhado por uma luta, por uma Itapira mais ambiental e 

melhor. Então Anderson, receba o agradecimento dessa Câmara, as palavras de cada um dos 

vereadores, é o mínimo que podemos fazer por você, que é uma pessoa especial, exemplo de 

funcionário público e tenha certeza que esse voto será unanime nesta Casa, pois, você é merecedor, 

e continuará com essa luta, com o nosso apoio. Contem sempre com a gente, estamos de portas 

abertas para recebermos suas aulas. E fica o convite para á nossa Escola do Legislativo, que até o 

fim do ano estaremos com algumas aulas, e o convidamos para administrar uma aula sobre meio 

ambiente para á população. Obrigado.” Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o requerimento nº 254/2019. Aprovado por Unanimidade. 

Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto Sartori: “Parabéns Anderson, que você e sua esposa 

que se fazem presentes hoje, e a todos os familiares, temos o seu valor reconhecido, também tem a 



sua equipe, mas você sempre está á frente buscando o conhecimento e trazendo á nós. Hoje Itapira 

esta no quinto lugar no Município Verde e Azul, graças ao seu trabalho, e para nós o homenagear é 

motivo de muita alegria, funcionário publico igual á você, é um exemplo para a nossa prefeitura. 

Deus esta sempre ao seu lado, e você irá superar todas essas dificuldades, pois, você é merecedor. 

Muito obrigado, um grande abraço e sucesso”. Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão dos 

Santos: “Anderson, não poderia deixar de lhe parabenizar, principalmente por essa lição de vida 

que o Mauricio nos relatou. Seu mérito é no trabalho e na vida, é merecedor”. Justificativa de voto 

Vereador Mino Nicolai: “Anderson, depois de tudo oque falaram, não tenho mais palavras, mas 

você sabe que convivo com uma pessoa que convive com você, mas apesar de não estar sempre 

próximo, ele sempre fala de você, do seu bem estar, de como você é amigo, companheiro e no que 

precisar estamos aqui. Gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho, e saiba que sempre temos 

informações do que você esta fazendo por Itapira, por você mesmo que foi muito mais importante, e 

pelos seus amigos. Fique com Deus, é oque podemos desejar neste momento que você esta sendo 

homenageado, e precisando dessa inspiração para que você tenha certeza que é uma pessoa 

iluminada e irá passar por tudo isso. Um abraço”. Justificativa de voto Vereador Toninho 

Marangoni: “Anderson, meus parabéns, essa homenagem é muito justa, as palavras ditas pelos 

outros vereadores foram de grande merecimento. Obrigado por tudo, você sempre nos acolheu, 

sempre nos deu explicações, e sempre quando precisamos você esta á disposição. Muito obrigado e 

tudo de bom". Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: “Anderson, pessoa que gostamos 

sempre á queremos por perto, e tenho certeza que eu te quero perto de mim, e de todos. Obrigada 

pela sua existência, raciocínio, inteligência, dedicação e pelo seu exemplo de vida, e 

profissionalmente. Obrigada”. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00256/2019.- Voto de Congratulação com o jornalista, 

escritor e adido de imprensa Thiago de Menezes, pelo recebimento da comenda "Cruz do 

Reconhecimento do Mérito da Educação 2019". Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

requerimento nº 256/2019. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto Vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Gostaria de lhe parabenizar Thiago, pelo trabalho que tem feito na área cultural, 

educacional, sempre levando o nome da nossa querida cidade. Acho muito importante as pessoas 

que dedicam á sua vida á cultura, educação, pois, é um conjunto de coisas que fazem com que o 

cidadão saiba viver em determinadas situações, e você é uma pessoa que esta sempre buscando 

conhecimento e trazendo para nós. Nos sentimos honrados em prestar essa homenagem, pois, como 

dito no inicio, Itapira esta sendo muito bem representada. Parabéns mais uma vez Thiago, você há 

de ter ainda muito progresso”. Justificativa de voto Vereadora Professora Marisol: “Não poderia 

deixar de lhe parabenizar Thiago, porque você esta sempre abrilhantando, e enriquecendo o nosso 

município. Que Deus o abençoe e que você continue trazendo muitos títulos, premiações, pois, 

temos muito orgulho. Parabéns”. Justificativa de voto Vereador Mino Nicolai: “Thiago você sabe 

que nesse tempo que estou aqui, já perdi as contas de quantas vezes esteve aqui para receber 

homenagens. Nós sabemos da importância da sua área, e quantas coisas boas já ouvi falar de você, 

isso é pela educação, criação, e esperamos que você nunca abandone esse caminho, e que você 

sempre traga mais, e mais medalhas, títulos, conhecimentos, livros, e sabedoria que é oque mais 

precisamos. É de coração, um grande abraço”. Justificativa de voto Vereador Tiago Fotolan 

Batista: “Thiago, na verdade eu tenho nesse momento á oportunidade de agradecer publicamente, 

pois quando cheguei á Secretaria de Cultura e Turismo em 2017, você era presidente do Conselho 

Municipal de Cultura e as reuniões eram verdadeiras aulas de cultura. Muito embora, nessa retidão 

de silencio, quando você falava era pra ensinar algo para nós, então tenho á oportunidade neste 

momento, de agradecer por todas essas aulas publicamente. Obrigado Thiago”. Justificativa de voto 

Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Thiago é um grande amigo, não poderia deixar de o 

parabenizar, mesmo diante de tantas palavras que foram ditas, tenho medo até de tecer algumas. 

Parabéns, que você continue essa pessoa excelente, culta, esforçada, e como o Carlinhos disse, “ o 

sucesso sempre virá”. Parabéns”. Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: “Thiago, só de 



olhar para você já vemos o brilho que tem. O conheço há muito tempo, mas agora o conheço de 

perto, e desejo que você continue nesse caminho lindo, levando o nome da nossa cidade para 

lugares tão distantes com sua sabedoria e trabalho, e que você seja cada vez mais reconhecido. 

Parabéns”. Justificativa de voto Vereador Luan dos Santos Rostirola: “Thiago, também gostaria 

de lhe parabenizar, e enaltecer o seu trabalho pelo empenho, e por sempre estar levando o nome de 

Itapira por todos os cantos do Brasil, já foi dito, que você veio á várias sessões, por diversos 

motivos, mas todos foram méritos. Que você continue sempre nessa linha, e nós nos honramos em 

fazer essa homenagem á você, que é uma pessoa tão especial e querida em Itapira”. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00257/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria da Academia Itapirense de Letras e Artes 

(AILA), pelos 20 anos da Instituição da Medalha "Joaquim Firmino de Araújo Cunha". Autoria: 

Beth Manoel. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Requerimento. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00272/2019.- Voto de 

Congratulação com a Igreja Presbiteriana Boa Esperança (IPBE), na pessoa do Pr. Gerson Braga 

Pereira, pela eleição do novo Conselho Coordenador. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Faz 

uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIDO DE LIMA: “Primeiramente senhores 

vereadores, gostaria de dizer que é uma compilação de alguns requerimentos com a Igreja 

Presbiteriana de uma forma geral. Gostaria de cumprimentar o Pr. Gerson que esta junto com a 

gente, e renovou o seu mandato junto á igreja, e os irmão que estão representando a igreja. São 

pessoas que estarão cinco anos á frente de uma igreja séria, com dezesseis anos em nossa cidade, 

que é filha da igreja central aqui de Itapira. A Igreja Presbiteriana comemorou no dia 12 de agosto, 

cento e sessenta anos no Brasil, e esse é um dos motivos dessa congratulação, levar o nome da 

igreja e a sua importância. Foi uma igreja divisora entre os evangélicos e católicos. A importância 

desse requerimento, é pra falar sobre um trabalho de salvar vidas em nome do Senhor Jesus. Muitas 

vezes é difícil subir em púlpito muitas vezes público, e se declarar e falar que ama Jesus, mas 

também é isso que temos que fazer no nosso dia a dia, termos orgulho disso, e não nos 

afugentarmos. Minha congratulação é com todos vocês que irão tocar á igreja por esses cinco anos, 

porque nós fazemos trabalhos sociais, comunitários, e vocês podem ter certeza, que quando a coisa 

aperta é atrás de Deus, Jesus que nós vamos atrás. Sem ele nada seria possível, por isso com muito 

orgulho trago essa congratulação, porque quem esta em nome de Jesus, não esta sendo bandido, não 

esta traficando, esta trabalhando pelo o bem, é oque nós mais precisamos hoje, a luta do bem, contra 

o mal. Muito obrigado a todos, sintam-se abraçados, por este trabalho tão importante para á nossa 

sociedade”. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto Vereadora Professora 

Marisol: : “Não poderia deixar de registrar e dar os parabéns, pois, sem Deus nada somos nesse 

mundo, é ele a nossa razão, o nosso viver, se hoje estamos aqui foi ele quem nos permitiu, ele é a 

solução. Ele que nos ajuda, somente ele. Que Deus os abençoe, contem sempre conosco no que 

precisarem, estamos juntos na mesma Fé, na , mesma batalha, em um só objetivo que é ganhar 

almas. Obrigada.” Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: “Pr. Gerson, eu desejo que vocês 

nesse novo conselho consigam fazer aquilo que Deus pediu. Parabéns á todo o conselho.” 

Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Não poderia deixar de falar, que quem 

procura Deus, dificilmente se tornará um bandido, ou algo desse tipo. Não é fácil subir ao púlpito e 

levar ás pessoas á palavra de Deus, e eu vanglorio que o faz. Parabenizo todo o seu conselho e toda 

á igreja.” Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan Batista: “Pr. Gerson, peço licença ao 

senhor, e aos Presbíteros, para justificar meu voto em nome do Presbítero Kaíbre. Nos conhecemos 

desde 1993, e nós seguimos Jesus por conta dos exemplos que ele deixou, embora as pessoas dizem 

que temos que ir á igreja por conta de Jesus, mas muitas vezes nós vamos pelos exemplos que estão 

lá dentro, e eu sei da retidão de vocês em se tornar exemplo para poderem pregar isso aos fiéis. O 

Kaíbre para mim é esse exemplo. Lembro do nosso primeiro evento que foi uma festa junina no 



parque, e nós saímos daqui mais de meia noite para ir descarregar a perua no Lar Gracinda Batista, 

onde ele era administrador , e ficou ao meu lado durante os dez anos que fui presidente no Lar 

Gracinda, o tenho como um pai, e o tenho como exemplo de pessoa, e me sinto orgulhoso de ter um 

ser humano como ele, ao lado de vocês, na luta, e na propagação do evangelho. Parabéns a todos 

vocês, e leve o meu abraço a todos os fiéis.” Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Parabenizo á igreja, ao Pr. Gerson, Presbíteros, pela homenagem do vereador Mauricio, e 

pelo trabalho que vocês realizam em nossa cidade. Sabemos da importância da igreja na vida das 

pessoas, onde muitas vezes estão desoladas, precisando de acolhimento, e vocês estão sempre 

acolhendo essas pessoas para fazerem o bem. É Deus que coloca essas pessoas na vida das pessoas, 

para que faça o bem, muitas vezes em momentos difíceis, e vocês conseguem fazer muito bem esse 

trabalho. Quero dizer que é um trabalho de grande valia nesse mundo, salvar almas, nesse mundo 

atormentado que vivemos. Graças a Deus existem pessoas como vocês, para levar o amor ao 

próximo, e fazer da vida dessas pessoas uma vida melhor. Muito obrigado, e que Deus os abençoe 

sempre.” Justificativa de voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Gostaria também, de fazer 

uma menção á vocês. Hoje foi um dia de muitas homenagens né?! Homenagens mais que 

merecidas, começando com o Anderson, passando pelo Thiago, e agora com vocês que levam o 

nome de Deus para as pessoas, resgatando almas, colhendo, dando novas oportunidades, e 

iluminando essas pessoas de fato. É uma honra muito grande para á Câmara Municipal, congratular 

com vocês. Que Deus abençoe esses cinco anos de mandato, que façam valer a pena a cada 

momento. Itapira agradece vocês por tudo o que fazem.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0048/2019.- Declara de 

Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DESBRAVADORES ÁGUIA IMPERIAL - ADAI. Autoria: 

Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 48/2019. 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 48/2019. Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. Justificativa de Voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Parabéns á todos, 

que vocês façam um bom uso dessa utilidade pública, e tenham certeza que será de muito grado, 

principalmente para conquistas e recursos, vocês que ajudam nossas crianças desbravando lá no 

Barão, contem sempre conosco, é uma honra para nós aprovarmos um projeto de grande 

importância para vocês.” Justificativa de Voto Vereador Toninho Marangoni: “Eu só tenho á 

agradecer á todos que integram esse grupo. É um grupo do bem, que fazem um trabalho social 

juntamente com os jovens, onde formam cidadãos do bem, que irão se integrar na sociedade por 

terem aprendido os seus princípios. Obrigado por existirem, e por aparecerem no Barão com toda 

essa força.” Justificativa de Voto Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Gostaria de dizer, que 

todos vocês são um exemplo, todos nós acompanhamos de perto, que não é de hoje que vocês 

buscam á utilidade pública, sabemos de todas as burocracias que existem. Vocês são pessoas 

extremamente organizadas, e que funcionam, e isso é muito difícil de ver em nosso país. Parabéns, é 

mérito de vocês esse reconhecimento público, e tenho certeza que vocês saberão utilizar, vocês são 

um exemplo.” Justificativa de Voto Vereadora Beth Manoel: “Parabenizo o vereador Toninho 

Marangoni, pelo pedido de estar locando um local para vocês, e peço também que os vereadores 

ajudem os escoteiros, porque tem um pedido meu, do mesmo nível do pedido deles, e já faz alguma 

tempo e não tive resposta, então peço a colaboração dos colegas para também estar ajudando os 

escoteiros, pois, eles também ajudam, tirando as crianças e jovens da rua, ensinando esporte e 

trabalho. Tenho muito orgulho de vocês, parabéns.” Justificativa de Voto Vereadora Professora 

Marisol: “Não poderia deixar de parabenizar á vocês, por estarem fazendo o bem, plantando a 

sementinha, é o nosso futuro que esta lá. Que Deus abençoe os abençoe, e contem com todos nós.” 

Justificativa de Voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Não poderia deixar de os parabenizar, 

trabalho voluntário não é fácil, e principalmente para quem passa esse exemplo merece muito uma 



congratulação, e neste caso, uma utilidade pública. Parabéns, e muito sucesso nessa empreitada.” 

Justificativa de Voto Vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de parabenizar o Toninho 

Marangoni pela iniciativa, e também á vocês pelo trabalho valoroso que vocês fazem no Barão, e 

tem crianças da cidade que vão até lá, e vocês sempre á frente, guiando essas crianças, futuro da 

nossa cidade e país, para o caminho do bem, sendo ativos todos os dias. É uma honra recebe-los 

aqui. Parabéns, contem sempre conosco, vocês são merecedores não só da utilidade pública, mas 

também de todo o respeito. Muito obrigado.” Justificativa de Voto Vereador Mino Nicolai: “O 

sonho de vocês começou há um tempo, mas como nós conversamos, tudo tem o seu principio, e 

tenho certeza que tem um caminho muito grande para vocês conquistarem, ajudando as pessoas. No 

que pudermos ajudar, contem conosco. Obrigado”. Justificativa de Voto Vereador Tiago Fontolan 

Batista: “Para fecharmos as homenagens com chave de ouro, temos o Marlon e a Delma, mas hoje 

o nosso voto de congratulação é cuidar da formação do cidadão, á consciência ambiental, cultural e 

literária, religiosa e a formação do cidadão desde pequeno, pois, o pepino a gente torce desde novo, 

é isso que os desbravadores estão fazendo no Barão. Hoje nós fomos muito feliz os homenageando, 

e o pessoal do esporte também que esta na ordem do dia, também faz parte da formação do cidadão. 

Estamos muito felizes com a presença de todos vocês, e parabenizamos os desbravadores. Agora 

começamos a luta estadual, vocês já tem a palavra do deputado Barros Munhoz, que essa luta será 

encampada, e nós iremos com vocês á luta para o titulo de utilidade pública estadual. Parabéns.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão as Razões de Veto Ao Autógrafo nº 66/2019 ao 

Projeto de Lei nº 33/2019. Veto total à Emenda Modificativa nº 05 de autoria da Vereadora 

Elisabeth Manoel no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para aquisição de um 

Aparelho de Litotripsia para o Hospital Municipal e Veto parcial à Emenda Modificativa 02 - de 

autoria da Bancada da situação, no que se refere aos R$ 70.000,00 para a aquisição de rádio digital 

para a Guarda Municipal, tendo em vista que o processo de compra desse equipamento já está em 

curso neste exercício, conforme comprovam os documentos anexos, referente ao Projeto de lei nº 

33/2019. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2020 e dá outras providências. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação as Razões de Veto. 

Aprovado em única votação menos quatro (04) votos da Vereadora Beth Manoel e dos Vereadores 

César Augusto da SIlva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. DESPACHO: VETO 

ACOLHIDO PELO DOUTO PLENÁRIO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0022/2019.- Altera a Lei Complementar nº 5796/19 - Sistema de Controle 

Interno do Município de Itapira. 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 22/2019. Aprovado em primeira votação menos quatro (04) votos da Vereadora 

Beth Manoel e dos Vereadores César Augusto da SIlva, Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. A 

seguir, uma vez que houve votos contrários em primeira votação o Sr., Presidente despacha a 

matéria para a Ordem do dia da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0023/2019.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de imóvel localizado no 

Distrito Industrial "Hermelindo Ruete de Oliveira". 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 23/2019. 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 23/2019. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0024/2019.- 

Cria Zona de Urbanização Específica. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0047/2019.- Dispõe sobre a implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica do 

município de Itapira, e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. Pela ordem o 

Vereador Fábio Galvão dos Santos, requer vistas do Projeto de lei nº 47/2019. A segui o Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento da Vistas. Rejeitado menos quatro (04) votos da 

Vereadora Beth Manoel e dos Vereadores César Augusto da SIlva, Fábio Galvão dos Santos e Mino 

Nicolai. A seguir pela ordem o Vereador Fábio Galvão do Santos, requer e a Casa aprova a 

suspensão da Sessão por 5 minutos. ...(SUSPENSA). Reaberto os trabalhos após verificação de 

"quorum" o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 47/2019. Aprovado por 

unanimidade. Justificativa de VOto Vereadoara Beth Manoel: “Gostaria de dizer, que em nenhum 

momento fui contra esse projeto, só que discordo, porque como sabemos, vocês tiveram aula com o 

Anderson na reunião das comissões, mas porque não nos convidaram? Aí vejo que é urgente, mas 

não sabemos o motivo, porque não participamos. Poxa, convida a gente.” Justificativa de Voto 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Vereadora, com todo o respeito que á cabe, mas é 

obrigatório que os vereadores saibam que a reunião das comissões é aberta, e não há necessidade de 

esticar um convite, sei que os horários são difíceis, mas também nós temos o dever acompanhar, e 

até queria dizer que as comissões não são acompanhas pela oposição, e as comissões acontecem 

com dias marcados. Vocês deveriam estar nas comissões para estarem por dentro dos projetos, para 

que exista mais produtividade nesta Casa.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0049/2019.- Denomina 

as ruas abertas pela desapropriação efetuada para a melhoria no sistema viário no Bairro dos Pires, 

conforme Decreto nº 054/2019 e altera o Art. 1º da Lei nº 4.650/10, que denomina a Estrada 

Municipal José Maria de Campos. 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 

49/2019. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0050/2019.- 

“Institui a Ouvidoria do Município de Itapira e dá outras providências.” Autoria: José Natalino 

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

única votação o Projeto de Lei nº 50/2019. Aprovado em única votação por unanimidade. 

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

Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00251/2019.- Voto de Congratulação com o atleta 

paraolímpico Jesiel Augusto Faustino pela conquista da medalha de bronze no Circuito Brasil Caixa 

Loterias. Autoria: Professora Marisol. Pela Ordem a Vereadora Professora Marisol, 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 27 de Agosto de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 00252/2019.- Voto 

de Congratulação com a Patrulha Ambiental, pelos 4 anos de atividades em nosso município. 

Autoria: Professora Marisol. Pela Ordem a Vereadora Professora Marisol, 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 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00270/2019.- Voto de 

Congratulação com o grupo Lavmix, pela comemoração dos sete anos de atividades em nosso 

município. Autoria: Tiago Fontolan Batista. Pela Ordem o Vereador Tiago Fontolan Batista requer 

e a Casa aprova por unanimidade o adiamento do requerimento para a próxima Sessão. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 



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

Requerimento nº 00296/2019.- Voto de Congratulação com os professores de Educação Física 

Márcio André Contessoto, Ricardo André Semogini e Keheiji Ito, pelo brilhnate trabalho nas 

escolinhas de futebol do município. Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador 

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

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

Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00297/2019.- Voto de Congratulação com os organizadores do jogo 

Máster do Palmeiras em Itapira, em comemoração aos 26 anos da TUP Itapira. Autoria: Professora 

Marisol. DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA PROFESSORA MARISOL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Agosto de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

18º) Em única discussão o Requerimento nº 00298/2019.- Voto de Congratulação com a jovem 

Aline Cardoso, pelo excelente trabalho voluntário realizado na escolinha de futsal com crianças e 

jovens de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 


