
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de setembro 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, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO 

DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURO MIRANDA e TIAGO FONTOLAN 

BATISTA. Ausentes os Vereadores Srs., CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite á 

todos. Hoje venho falar novamente á respeito do setor da saúde. Conversando muito com a 

população itapirense, estamos outra vez sem médicos, e como já foi alertado quero falar sobre á 

especialidade Nefro, pois, as pessoas estão precisando e não há especialistas na área. Também esta 

faltando médicos cardiologistas, e sem contar com a falta de medicação. Sabemos que é para ter 

ajuda estadual e federal, mas á administração falta com o pedido, porque tem que ter a cobrança. O 

munícipe não tem que pagar pelo remédio, é um direito dele e tem que receber. Outro assunto que 

gostaria de declarar, é referente ao veto da nossa colega que fez a proposta de emenda, e teve o veto 

do prefeito, o parecer das comissões, e foi aprovado em plenário. A vereadora estava pleiteando um 

aparelho para á população, não esta pleiteando dinheiro para favorecer uma parte, ou outra, e sim 

um equipamento que nós não temos, então, que esse veto não venha á calhar, pois, foi uma 

infelicidade. Gostaria de registrar, á respeito do terreno que também foi aprovado por nós, e queria 

dizer que como o nosso colega Mino ressaltou, á imprensa não pública nada do que fazemos de 

positivo, só sabem nos crucificar. Nós estamos á favor da população, e como anteriormente o 

terreno era para área industrial e alteraram para fazer as casas, nós concordamos e foi uma boa 

mudança. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite á todos. O assunto que venho falar hoje, é referente á uma noticia que saiu no jornal 

tribuna domingo passado, falando que o governo Paganini não teria feito nenhum tipo de 

construção, ou obra grande nesse período em que se encontra prefeito á nossa cidade. Estive 

observando, e procurei algumas, pois, são muitas, mas optei pelas maiores, e digo que em Itapira 

nós temos ensino gratuito desde á creche até a faculdade, temos cinco creches escola, quatro já 

foram entregues sendo Barão, José Tonolli, Parque Felicidade, Rua Milico e a do Flávio Zacchi que 

está em construção. E quando o prefeito assumiu, teve outras duas creches que foram terminadas, 

porque as obras estavam paradas, que são ás do Prefeito Hélio Pegorari do Jardim Raquel, e 

também a José Alberto de Mello Sartori do bairro Assad Alcici. E quanto as unidades de saúde, 

estão dentre elas o Hospital Municipal que passou pro grandes reformas e foi totalmente 

remodelado para dar condições melhores aos pacientes, e também á construção da UBS Henrique 

Maciel bairro do Figueiredo, que também foi conquista dessa administração que atende á 

população, pois, anteriormente não tinha nem gabinete dentário, e hoje tem. Também foi feito á 

ampliação da UBS Dr. Décio Galdi no Istor Luppi, para dar mais conforto á população no 

atendimento. Falando também das escolas, pré-escolas, muitas passaram por reformas, e houve 

também a criação da Bolsa Creche, é aquela creche instalada no Educandário, onde abriga as 

crianças. E falando em construções, podemos falar também do Centro do Idoso Dr. Murilo Arruda, 

que é uma conquista muito grande para Itapira, são poucas as cidades que existem uma creche que 

acolhem os idosos em tempo integral, onde servem-se o café da manhã, almoço, lanche da tarde, 

tem o atendimento da enfermagem e assistente social. Essas pessoas recebem um bom atendimento, 

pois, já tiveram o tempo deles de contribuição, e agora eles merecem serem bem tratados e 

cuidados. Quando falei em nível de faculdade, também quis dizer da FATEC, que também foi 

conquista desse governo, e muitos alunos já se formaram, e tiveram seus empregos garantidos. 

Então, eu acho que não é bem assim quando disseram que não houve nenhum tipo de construção, 

pois, tiveram sim muitas realizações, dentre essas que citei, teve também iluminação pública, 

melhorias de pavimento asfáltico, as moradias no Barão, e agora o Minha Casa Minha Vida. Nós 



trabalhamos sim, e em falar em construção, agradeço todos os prefeitos que passaram e tenho a 

certeza que todos contribuíram para uma cidade melhor, mas não é justo dizer que atual 

administração não fez nada, e não construiu nada. De uma forma geral atendeu, e atenderemos 

melhor ainda á nossa população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Boa noite á todos. Bom, sempre quando sobra tempo vejo os jornais 

da cidade, e achei tão engraçado como falta compreensão, interpretação de texto, e realmente nós 

temos trabalhado muito nas escolas, porque isso faz muita falta. Estou falando da nobre colega aqui, 

que pagou uma matéria e teve a coragem e ousadia de falar que eu tinha trancado uma pauta, onde é 

direito do vereador registrar, e registrei sim, á indicação para o prefeito para á compra do aparelho 

de litotripsia, porque somos todos á favor. Agora querer ludibriar o povo, para que acreditem que 

nós somos contra! Existe o credenciamento, e irei fazer uma comparação, é a mesma coisa que 

comprar um carro financiado e depois não ter condições de mantê-lo. O aparelho é o de menos, vale 

cento e cinquenta mil, pouco dinheiro quando se fala em saúde. Na semana passada estive nesta 

tribuna falando das emendas que consegui através dos meus dois deputados, primeiro o deputado 

estadual Barros Munhoz que tem conseguido muitas emendas, á prova disso é a mais recente, que 

nós estamos empenhados na área dos animais, são de quatrocentos e trinta mil reais, onde será um 

complexo e exemplo para toda á região, e orgulho para todos nós. E outra emenda do meu deputado 

federal Ricardo Izar, que já trouxe e esta na conta do Hospital Municipal, noventa mil reais para 

custeio do mesmo. Isso é fazer politica do bem, sempre querendo o melhor para a nossa cidade. 

Agora fica fazendo esse joguinho, essa politica suja, querendo ludibriar o povo. Por isso que eu falo 

Sr. Presidente, que precisa urgentemente da Escola do Legislativo, porque eu quero estar e 

aprender, conhecimento nunca é demais. O dever do vereador é buscar emendas e recursos com 

seus deputados para á população. O que até agora a nobre colega trouxe? Nada, até agora só fez 

politica baixa. Só vou dar um recadinho: dor de cotovelo a gente cura com duas coisas, gelinho no 

cotovelo, e aceitar que dói menos. Obrigada.” Não havendo mais 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) Em discussão e votação as 

Atas da 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas respectivamente nod dias 20 e 27 de agosto de 

2019. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

03 de setembro 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 ao Requerimentos de Licença: 2º) REQUERIMENTO Nº. 00317/2019.- Requer licença 

sem remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

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

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no 

recinto da Câmara, o 1º Suplente Sr. MAURO MIRANDA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a 

vaga verificada. A seguir, o Sr. Presidente, suspende a sessão por 10 minutos, para uma reunião 

entre os Vereadores, representante do Sindicato do Funcionários Públicos e os Motoristas de 

Ambulância da municipalidade. (SUSPENSA) ... Reiniciada a Sessão após verificação de 

"quórum", o Sr. Presidente solicita a retirada do Projeto de Lei nº 37/2019, de sua autoria. 3º) 

PROJETO DE LEI Nº. 0037/2019. Denomina de Praça Santa Rita o logradouro público localizado 

no bairro Penha do Rio do Peixe. Autor: Luan dos Santos Rostirolla. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente 

solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente, 

passando aos Pareceres. 4º) PARECER nº. 110/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar 

nº 25/2019. 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 25/2019, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que "Altera 

redação do § 1º do Artigo 3º e o Anexo I da Lei Complementar nº 5.798/2019", 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, na 

verdade as alterações propostas vêm corrigir vícios de inconstitucionalidade e legalidade estampada 

no teor da Lei Complementar nº 5.798/2019. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 28 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 03 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) PARECER nº. 

111/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 51/19. 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 nº 51/2019, de autoria dos nobres Vereadores Tiago 

Fontolan e Carlos Alberto Sartori, , 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.”, 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", 28 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 03 de setembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 6º) PARECER nº. 112/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 52/19. 

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 

52/2019, de autoria do nobre Vereador Tiago Fontolan, 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., 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", 28 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 03 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 

PARECER nº. 113/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 53/2019. RELATORA: 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 53/2019, de autoria do 

nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, o qual "Denomina Praça Pública de Doralice Zanetti da 

Silva", são de parecer favorável, eis que a propositura não apresenta vício de constitucionalidade, 

legalidade ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, eis 

que é justa e meritória a homenagem póstuma que o Legislativo presta à memória da saudosa 

homenageada Doralice Zanetti da Silva, uma mulher trabalhadora, boa esposa e boa mãe, sendo a 

genitora do servidor público desta Casa, Zalberto Bezerra da Silva, merecedora, portanto, que seu 

nome seja perpetuado naquela Praça Pública. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 28 de agosto de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de setembro 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00325/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina Amantino Costa Almeida, mais 

conhecida como Dona Nega. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00326/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Jandyra Pacheco Pontes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00327/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Ordália Stolf Leone. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00328/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Teresinha Leonor de Lima Moraes, 

mais conhecida como Nina. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00329/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Iracilia do Pilar Ferreira, mais conhecida como Cila. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00330/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gilda Campanini Canivezzi, mais 

conhecida como Tite. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00331/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Esterlina Pereira da Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

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

00332/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida da Costa Souza. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00333/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Pereira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00334/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião 

Machado Pinto, mais conhecido como Hulk. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

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

00335/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Correa Bueno. Autoria. Toninho Marangoni. 

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

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00336/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos do Rosário. Autoria. Fábio Galvão 

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

aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00337/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Soares Calçada, ex 

presidente do Club de Regatas Vasco da Gama.. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

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

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

00338/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Souza. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00339/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Paulo Borges Pereira. 

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

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

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalo 



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

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

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00341/2019.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Ana Aparecida Barbosa da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00342/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilson Jesuíno Gimenes. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00343/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel Alves da Silva. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00344/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Matilde Franceschini Bueno. 

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

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

28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00345/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joel da 

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

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

29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00346/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valter de 

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

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

Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00347/2019.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Gomes Francisco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Rosa Rissi de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

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

00349/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Gonçalves. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00350/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedicta Guedes do Prado, mais 

conhecida por Lelo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00351/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Augusto César Immezi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

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

00352/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alan de Jesus Alves. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 36º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00353/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Donizete Barbosa. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00354/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vail Eleutério. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00355/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria do Carmo Camargo 

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

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

Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00356/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Noel Marques. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



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

Rostirolla - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00357/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Edilson Germini. Autoria. Carlos Alberto Sartori e Luan dos Santos Rostirolla. 

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

Setembro 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. 41º) Requerimento nº. 00305/2019.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Dulce Regina Souto Passos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 27 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00306/2019.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Benedita Aparecido Tozini Campanini, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO 

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

Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00307/2019.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Adolfina Batista, pelo transcurso de seu 97º aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

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

44º) Requerimento nº. 00308/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Jandyra Nicioli, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 2 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Requerimento nº. 

00309/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo da Silva, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) Requerimento nº. 

00310/2019.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Antônio de Souza Sobrinho, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Requerimento nº. 

00311/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Roberta Pelegrino, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 23 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00312/2019.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Fernanda Helena Fernandes Marchioretto, 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 03 de 

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00313/2019.- 

Voto de Congratulação com o empresário Sr. José Carlos Pavinatto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 2 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00314/2019.- 

Voto de Congratulação com o cirurgião dentista Dr. José Américo Cecolin, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) Requerimento nº. 

00315/2019.- Voto de Congratulação com a Casa da Amizade pela realização do 35º Chá da Vovó. 

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

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

52º) Requerimento nº. 00316/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e o comandante da 

Guarda Civil Municipal, solicitando informações quanto ao funcionamento das câmeras de 



vigilância instaladas nas ruas da Penha, Com. João Cintra e Praça Bernardino de Campos. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 53º) 

Indicação nº. 00266/2019.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua 

Firmino Vieira Campos, defronte o numeral 162 na Vila Boa Esperança. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) Indicação nº. 00267/2019.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para adoção do Programa IPTU Verde, que incentiva a 

sustentabilidade urbana através de descontos ou até isenção do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU). Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

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

Rostirolla - Presidente. 55º) Indicação nº. 00268/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a 

implantação do Programa IPTU ADOTE, que incentiva a adoção responsável de animais de rua ou 

abrigados em instituições através de descontos do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

56º) Indicação nº. 00269/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma e construção de 

banheiros na cancha de bochas do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Indicação nº. 00270/2019.- 

Sugere estudos para construção de uma nova cancha de bocha no bairro Córrego do Coxo. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) 

Indicação nº. 00271/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, firmar parceria com a Embrapa para utilização 

do Fertmóvel, agilizando o processo de análise de solo. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 59º) Indicação nº. 00272/2019.- 

Sugere recapeamento asfáltico nas ruas Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, Olavo Bilac, 

Euclides da Cunha, Antônio Francisco Lisboa e Visconte de Mauá, na Nova Itapira. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 60º) 

Indicação nº. 00273/2019.- Sugere recapeamento asfáltico nas ruas Padre Amorim, São José, Dr. 

Névio Bicudo, Vital Brasil, Visconde de Ouro Preto, na Santa Cruz. Autoria. Toninho Marangoni. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 61º) Indicação nº. 00274/2019.- 

Sugere recapeamento asfáltico nas ruas Carmen Miranda, Ary Barroso, Arthur Bernardes, Marechal 

Hermes da Fonseca, Imperatriz Leopoldina, Epitácio Pessoa, na Vila Izaura. Autoria. Toninho 

Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 62º) Indicação nº. 

00275/2019.- Sugere a construção de rotatória na Av. Tancredo Neves, esquina com a rua Manoel 

Luiz da Rocha, próximo à Cascata. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 63º) Indicação nº. 00276/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

para dar incentivos fiscais às empresas itapirenses. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 64º) Indicação nº. 00277/2019.- Sugere revitalização de 

praça localizada entre as ruas Benedito Bataglini e João Ribeiro da Cruz, na Vila Boa Esperança. 

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

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

65º) Indicação nº. 00278/2019.- Sugere operação "tapa buracos" na estrada municipal "Osvalter 

Crico", próximo a empresa Bovmeat. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. 



a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 66º) Indicação nº. 00279/2019.- Sugere instalação de 

iluminação pública em praça localizada entre a Avenida Bráz Aires e Rua Visconde de Cairu, na 

Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

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

Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para 

que proceda a leitura do Ofício: 67º) Ofício nº 06/2019.- Solicita criação de Lei Municipal para 

inibição de uso de conudinho plástico nos estabelecimentos comerciais em Itapira. Autor. Anderson 

Mertelli - Presidente COMDEMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) 

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

Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) 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. Faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Novamente boa noite á todos. Gostaria de registrar referente 

a esse projeto de lei, que em primeira discussão e votação, votamos contra. Estudamos melhor o 

projeto, e verificamos que não veio junto ao projeto a previsão orçamentária, e veio um pedido de 

acréscimo para igualar valores, só que como meche com o erário público, não veio a justificativa, e 

que logicamente o orçamento da prefeitura terá um impacto. Não sabemos se isso esta disponível 

em caixa, então, falta justificativa para estarmos aprovando este projeto.” Não havendo mais 

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

Projeto de Lei Complementar nº 22/2019. Aprovado em segunda votação menos quatro (03) votos 

da Vereadora Beth Manoel e dos Vereadores Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. 2º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 0024/2019.- Cria Zona de Urbanização Específica. Autoria: José Natalino 

Paganini. Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite á todos. Esse projeto que irá 

trazer a zona de urbanização especifica, é uma área de oitenta mil metros Fazenda Santana lá em 

Eleutério. Só queria chamar á atenção pelo seguinte, como já disse na semana passada, e depois não 

quero que digam que não comentei nada tenho uma preocupação, pois, estamos há um ano das 

eleições, e ouço novamente a justificativa de que os caminhões de cascalhos estão passando por 

dentro de Eleutério, e isso acontece desde a existência de Eleutério. Quero dizer que no meu ponto 

de vista, que já chamou á atenção pelo o que esta acontecendo em relação as limpezas das árvores 

que estão sendo tiradas, para que prestem á atenção no que virá depois disso, e no que vai ser feito 

para o lado de lá, pois, essa limpeza não esta sendo feita atoa, esta uma movimentação muito 

grande. Se eu estiver enganado, irei pedir desculpas, mas do outro lado sairá um belo de um 

loteamento. A Avenida dos Italianos tem árvores secas caídas, tenho três pedidos, dentre eles um 

em frente aquela fábrica que concerta ar-condicionado de carros, se vocês passarem em frente tem 

três árvores podres enormes, caindo, soltando galhos, e vai matar gente. Quero deixar bem marcado 

aqui, aguardem oque virá do lado de lá, e vocês virão que será uma coincidência muito grande, 

quando virem os donos dessas terras que já foram compradas. Quero chamar á atenção, pois, é uma 

coisa pessoal minha, esses oitenta mil metros é em uma área especifica, porque para quem não sabe, 

o plano de expansão é feito para ser aprovado no ano seguinte, para ser colocado dentro das 

diretrizes da prefeitura, para que possam começar á fazer algo, em sentido de urbanização e outras 

coisas. Essa área irá beneficiar um empresário de Itapira, e vamos ver que rua irá passar lá, e se vai 

passar para fazer o cascalho, pois, ela é uma área especifica, não vão pegar uma área para entrar em 

outro plano de expansão urbana. Só estou querendo chamar á atenção, porque o projeto será 

aprovado, e não vou dizer que sou contra, se não irão dizer que o pessoal da oposição tem sangue 

nos olhos, eles não querem que o pessoal de Eleutério tenham casa, então, vocês verão que assim 

que isso for aprovado, vai ser determinado uma avenida, rua de um lugar especifico, e vai sair dois 

loteamentos, um de cada lado, nada, nada trezentos casas, há um ano da eleição. Isso aqui também 

será toque de caixa, igualzinho esta sendo lá em cima, e como vai ser no bairro dos Pires, faça casa, 

vamos lá! Se eu estiver errado, venho e peço desculpas para todos vocês. Não sou contra, desde que 



viesse um projeto especificando cada coisa. Vamos aguardar, e depois voltamos a nos falar. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 24/2019. 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 24/2019. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0025/2019.- Altera redação do § 1º do Artigo 3º e o Anexo I da Lei 

Complementar nº 5.798/2019. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

25/2019. 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 25/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

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

4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0051/2019.- 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. Autoria: Tiago Fontolan Batista e Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 51/2019. 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 51/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto 

vereador Tiago Fontolan Batista: “Peço a permissão ao vereador Carlinhos Sartori. A ideia de 

instituir o dia da leitura do dia 20 de março, é para que possamos enaltecer o nascimento do nosso 

poeta Menotti Del Picchia. Itapira passa á ter a partir de hoje na data do seu nascimento, o dia da 

leitura, e englobando o projeto de fazer uma excursão para á visita na biblioteca municipal, para que 

tudo isso possa ser dividido com á população, e casa Menotti, e também a semana Menotti Del 

Picchia, que relembra o falecimento do poeta, e agora também a comemoração no dia do seu 

nascimento. Agradeço á todos os vereadores, pelo voto favorável.” DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0052/2019.- 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. Autoria: Tiago Fontolan Batista. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 52/2019. 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 52/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto 

vereador Tiago Fontolan Batista: “Mais uma vez gostaria de agradecer os vereadores pelo voto 

favorável. A instituição do dia do voluntariado no ultimo dia 28 de agosto, foi comemorado o dia 

nacional do voluntariado, e Itapira passa então a ter no dia 13 de setembro, o dia do voluntariado 

municipal, que acontecerá nesse ano no Itapirão uma Noite Festiva, onde quinze entidades estarão 

juntas para arrecadarem fundos, e o atendimento delas englobam mais de mil e quinhentas crianças, 



e mais de duzentos idosos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 1º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 0053/2019.- Denomina Praça Pública de Doralice Zanetti da Silva. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 53/2019. 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 53/2019. Aprovado em 

segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “É uma 

homenagem á Dona Doralice, que tive á oportunidade de conhecer, e morava no bairro Figueiredo, 

foi uma pessoa exemplar, que também fazia parte da igreja Assembleia de Deus e sempre praticou o 

bem. E junto dos seus familiares, que é a mãe do nosso funcionário Zalberto, esta recebendo essa 

homenagem pela dignidade, por ter sido uma mãe e esposa dedicada, foi uma pessoa que sempre 

prestou serviços aos menos favorecidos. Muito obrigado á todos, e parabéns á família que recebe 

esta homenagem.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

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

Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 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 por 15 dias. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) 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. Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA 

MARISOL: “Boa noite mais uma vez. Me sinto muito honrada, em fazer esse voto de 

congratulação. Para quem acompanha as noticias da nossa cidade, sabem da grande importância do 

trabalho do Rogério que é atuante, dinâmico, ousado, corajoso. Infelizmente não pude estar na 

homenagem dos quatro anos da Patrulha Ambiental, mas me sinto honrada em tê-lo como um 

cidadão itapirense, funcionário público dedicado, competente, e com carinho pelo o que faz. Estava 

vendo que você já foi até outras cidades falar da existência da nossa lei, do seu trabalho, e serviu 

como exemplo, mostrando como cuidar dos nossos animais, ao todo são 1.320 ocorrências, um 

grande número, só de auto de infração 113, maus tratos 100, crimes ambientais 13, apreensões 310. 

O seu trabalho esta presente, público e notório. Soubemos pelas redes sociais, as apreensões pelas 

queimadas e indisciplina do povo. Nada mais justo que reconhecermos o seu trabalho, e fazermos 

esse voto de congratulação. Gostaria de agradecer á você Rogério, em nome de todos o vereadores, 

o meu muito obrigada pela sua atuação. Graças a Deus temos esse serviço em nossa cidade, 

Patrulha Ambiental de Itapira. Deus abençoe, que você continue sendo essa pessoa iluminada, 

corajosa, ousada. Que possamos comemorar muitas coisas para o nosso município. Obrigada.” Mais 

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

Requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan 

Batista: “Rogério, falo em nome de todos os vereadores, mas gostaria de falar para você continuar 

o trabalho que vem sendo bem desempenhado, os resultados dos quatro anos estão aí para quem 

quiser ver e ouvir. Continue firme e forte nessa luta, para que você faça a diferença no seu trabalho 

e equipe. Parabéns.” Justificativa de voto Vereador Mauro Miranda: “Gostaria de parabeniza-lo, 

principalmente porque hoje a questão ambiental esta sendo muito discutida e debatida, e 

principalmente levando á tona a importância de preservarmos o meio ambiente. Você tem um papel 

extremamente importante na preservação do nosso município. Parabéns.” Justificativa de voto 

Vereador Mino Nicolai: “Sabemos que desde o inicio vocês passaram por tantas situações, e hoje 

esse assunto esta em evidência. Parabéns, não desistam, contem sempre com a gente para estarmos 

os ajudando á ampliar cada dia mais esse trabalho, para ajudar ainda mais á população no meio 



ambiente, e com os animais.” Justificativa de voto Vereador Toninho Marangoni: “Rogério, meus 

parabéns, nós acompanhamos o seu trabalho e você é um ótimo profissional, esta sempre cuidando 

dos nossos animais, da fauna e animais silvestres. Que Deus o abençoe, e você continue sempre 

nessa luta.” Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: “Rogério, parabéns á você e 

toda a sua equipe, pelo trabalho que vem desenvolvendo e abrilhantando a nossa cidade, são 

números bem demonstrativos de um trabalho bem feito. Que Deus abençoe e sucesso.” Justificativa 

de voto Vereador Carlos Alberto Sartori: “Também parabenizo o Rogério e sua equipe, pois, 

sabemos do valoroso trabalho que é realizado. Parabéns, sucesso e nunca esmoreça, porque é de 

pessoas assim que precisamos. Obrigado.” Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: “Rogério, 

eu não poderia deixar de parabenizar você e sua equipe. Tenho sempre acompanhado pelas redes 

sociais o resgate dos animais, e todo o trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns.” Justificativa de 

voto Vereadora Professora Marisol: “Faço com muito louvor esse voto, e a minha justificativa, 

que é pelo bem dos animais, nosso meio ambiente que é o nosso planeta, e devemos cuidar á cada 

dia. Parabéns.” Justificativa de voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Bom Rogério, 

também gostaria de deixar uma mensagem á você, que a pouco tempo veio á esta Casa nos visitar, e 

tive o prazer de participar da apresentação da Patrulha Ambiental. Lá nós vimos o quanto o trabalho 

é bem feito, o quanto você suou. Agora esta se consolidando uma equipe, mas a maior parte do 

tempo você lutou e enfrentou sozinho com muita coragem. Que você continue com esse teu espirito, 

e o Zé Alair esta muito bem servido com pessoas na secretaria como você, o Anderson e equipe. 

Contem sempre com a gente, no que pudermos ajudar estaremos aqui, na mesma luta pelo meio 

ambiente, e nossos animais. Obrigado por tudo Rogério, e parabéns pelo bom trabalho que vem 

prestando por Itapira.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de setembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) 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. Faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite á todos 

novamente. A agenda deles é bem tribulada, e no dia 12 de agosto eles comemoraram sete anos de 

existência, mas na vida nada é por um acaso, e precisamos adiar até que o Dr. Caio Sampaio sócio 

proprietário da LAVIMIX pudesse estar presente. Hoje também em uma de minhas indicações, 

sugeri ao prefeito que iniciasse estudos para que instituísse no município o IPTU VERDE, pois, 

essa questão ambiental vem sendo muito discutida amplamente, e a ideia partiu uns 70% do que o 

Caio vem realizando hoje em sua lavanderia. Além de gerar 65 empregos direto, e outros tantos 

indiretos, a matriz em Itapira e a filial em Mogi-Mirim. O Caio utiliza mensalmente mais de quatro 

milhões de litros de água, e há mais de seis meses ele montou uma estrutura na lavanderia de reuso 

de água, algo inovador que já começou a funcionar desde quinta-feira, e passará á utilizar cerca de 

duzentos e cinquenta mil litros de água, reutilizando toda água que a própria lavanderia produz. 

Caso O IPTU VERDE seja instituído, a lavanderia LAVIMIX, é uma das lavanderias que seriam 

comtempladas com esse beneficio diante de toda a questão sustentável que ele vem desenvolvendo. 

Então, nesses sete anos de comemorações, que os próximos setenta, sejam de muitas 

comemorações, e você continue do nosso lado com o seu dinamismo, e empreendedorismo. 

Parabéns, e leve o meu abraço a todos os seus funcionários.” Mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por 

Unanimidade. Justificativa de voto Vereador Mauro Miranda: “Não poderia deixar de parabenizar 

todos os colaboradores, diretores da LAVIMIX, que faço na pessoa do meu amigo Caio. Em um 

momento de recessão econômica que vivemos há algum tempo, as empresas que se destacam na 

cidade e região, só representam á excelente gestão de quem esta á frente da empresa e consegue 

fazer. Não sabia dessa questão da reutilização da água, mas em momentos como esse o 

brilhantismo, dinamismo, empreendedorismo, a sustentabilidade tem que ser levada muito a sério, é 

oque vemos que esta acontecendo nessa grande empresa que só tem á prosperar. Que vocês tenham 

muitos e muitos anos de prosperidade, meus parabéns.” Justificativa de voto Vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Boa noite Caio, gostaria de lhe parabenizar pelo belo trabalho que vem 

desenvolvendo, e como seu amigo posso me titular, pois, participei do começo. Lembro que quando 



começou a empresa, tinham de três á sete funcionários, e você falava para mim: “Nossa Faustinho, 

não aguento mais os boletos.” A empresa só cresceu durante todo esse tempo. Já faz algum tempo, 

que ele vem desenvolvendo esse trabalho e pensando no meio ambiente. Meus parabéns amigo, 

sucesso sempre, você é merecedor de tudo isso.” Justificativa de voto Vereadora Professora 

Marisol: “Também não poderia deixar de parabeniza-lo Dr. Caio, pois, são 65 empregos e famílias 

empregadas, isso é empenho, dedicação, tudo de bom, e sem contar com essa preocupação com o 

meio ambiente. Parabéns, desejo muito sucesso.” Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: 

“Caio, fiquei de queixo caído. Lembro quando começou sua empresa, e hoje soube da quantidade de 

funcionários, e isso é empreendedorismo. Parabéns, que vocês continuem assim, subindo sempre.” 

Justificativa de voto Vereador Toninho Marangoni: “Parabéns, em uma crise dessa e você 

crescendo, e Itapira crescendo junto, empregando várias famílias. Um abraço de todo o coração.” 

Justificativa de voto Vereador Mino Nicolai: “Boa noite, gostaria de dizer de uma forma pessoal, 

que não sabia desses números de funcionários. Parabéns, que vocês continuem firmes, o empresário 

que tem essa possibilidade de trazer esses números de funcionários, tem á autonomia de ir mais 

adiante, pois, você esta ajudando á população de Itapira de uma forma muito digna. Que Deus te 

ilumine, e que possam trazer mais empregos, inovações, ideias, e servirem de exemplo para ás 

outras empresas de Itapira. Parabéns á todos vocês.” Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Parabéns Caio, pelo empreendedorismo, pelo trabalho feito pelo meio ambiente que serve 

de exemplo para outras empresas. Nós vemos tantas coisas erradas, e temos sempre que mandar 

fiscalizar, já você esta á frente, trabalhando para o nosso meio ambiente, e também por empregar 

muitas pessoas, isso é fundamental. Sucesso para vocês, que Deus ilumine sempre seu caminho.” 

Justificativa de voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Bom Caio, não poderia deixar de 

congratular com você. Não é fácil empreender em nosso país neste momento em que estamos 

vivendo, e vemos na fala do Tiago, que você vem inovando e pensando na questão sustentável, que 

é o futuro do nosso país. Você vem no caminho certo, são 65 funcionários diretos, oque realmente 

espanta em sete anos. Continue assim, com essa luta, garra e determinação, espero que vocês 

tenham ainda mais sucesso. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

10º) 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. Pela Ordem a Vereadora Professora Marisol requer e a Casa 

aprova por unanimidade o adiamento do requerimento para a próxima Sessão. DESPACHO: 

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de setembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 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. Faz uso da palavra o vereador TONINHO MARANGONI: “Boa 

noite á todos. Aline, essa homenagem vem de coração, pois, á vejo sempre diante dos jovens no 

Barão fazendo esse trabalho voluntário. A pessoa que se dispõe á ser voluntário, deixa em casa os 

seus afazeres, seu lazer para ir realizar um trabalho voluntário sendo este com os jovens. Parabéns 

por realizar este trabalho, sei que não é de hoje que o faz, já fazem décadas. Só tenho á dizer o meu 

muito obrigado por realizar este trabalho.” Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa 

de voto Vereador Tiago Fontolan Batista: “Aline, no próximo dia 13 de setembro você então 

comemorará o dia do voluntariado junto com todos os voluntários do município, mas gostaria de 

parabenizar por cuidar da formação do cidadão. Cada aula, atividade, que você realiza com as 

crianças e adolescentes do Barão, acho que são passados muitos ensinamentos de vida, muitas 

conversas, que ás vezes são mais importantes que o futsal. Parabéns por cuidar da formação desses 

jovens, que você jamais esmoreça, não desanime, mil dias tristes serão compensados por um dia de 

felicidade. Parabéns.” Justificativa de voto Vereador Mauro Miranda: “Boa noite Aline, eu acho 

que o Toninho falou muito bem, que quando se trata de trabalho voluntário já é digno de 

parabenizar, por sair e doar a coisa mais preciosa que é o seu tempo para o próximo, é de uma 



grandeza excepcional. Então, fica aqui os meus parabéns, continue com o belo trabalho que você 

desenvolve, e prossiga firme.” Justificativa de voto Vereadora Professora Marisol: “Parabéns 

Aline, que Deus abençoe. Sempre falo para ás pessoas voluntariarem, porque é um ato de amor 

você se doar, e doar o seu tempo, e o mais importante é você estar ajudando a formar futuros 

cidadãos. Parabéns.” Justificativa de voto Vereadora Beth Manoel: “Aline, deixo aqui também ás 

minhas congratulações, á você que cuida das crianças. São crianças que irão crescer com o 

comprometimento com a vida, longe das drogas. Que Deus continue á abençoando para que 

continue com esse dom de cuidar. Parabéns.” Justificativa de voto Vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Também gostaria de parabenizar á Aline, pois, sei do trabalho valoroso que ela realiza ao 

longo desses anos, e já pude presenciar seu trabalho e dedicação com esses jovens do Barão. É uma 

pessoa de extremo valor, que dedica o seu tempo ao seu semelhante, tirando esses jovens que 

poderiam estar em outros caminhos errados da vida, mas com toda a dedicação, carinho e respeito, 

trás os jovens para o caminho do esporte e para o caminho do bem. Que você tenha vida longa, e 

continue neste caminho, Deus abençoe. Muito obrigado, boa noite.” Justificativa de voto Vereador 

Fábio Galvão dos Santos: “Aline, gostaria de lhe parabenizar e enaltecer o seu trabalho que é 

voluntário, e dizer que sei que não é fácil, ainda mais com crianças, é aí que vemos mesmo o dom 

da pessoa. Meus parabéns, felicidades, sucesso, que Deus lhe abençoe.” Justificativa de voto 

Vereador Toninho Marangoni: “Acompanho sempre o trabalho da Aline, e vejo o quanto é 

gratificante servir e mostrar o caminho bom da vida. Parabéns Aline, fique com Deus.” Justificativa 

de voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Parabéns Aline, nós agradecemos por todo o 

empenho e dedicação á nossa população, e que surjam mais pessoas ao longo das nossas vidas 

como você, que ajudam as crianças da nossa cidade de forma voluntária. Parabéns, continue sempre 

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

03 de setembro 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. 

 


