
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de outubro 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. Ato continuo o Sr. Presidente 

informa aos srs., Vereadores que em virtude do Sr. Rafael Ribeiro da Cruz, ter protocolado junto a 

presidência, solicitação para o uso da Tribuna Livre, instituída pelo Regimento Interno da Casa, 

sendo que o mesmo cumpriu os requisitos para tal finalidade, passará a palavra ao cidadão acima 

referido, para tanto convida o Sr. Rafael Ribeiro da Cruz, para adentrar ao Plenário, podendo se 

dirigir à tribuna para o uso da palavra, sendo que o mesmo poderá explanar sobre o tema solicitado. 

A seguir faz uso da palavra o Sr. Rafael Ribeiro da Cruz: “Boa noite a todos. Estou aqui hoje com 

essa oportunidade de poder falar esses quinze minutos nesta Casa de Leis, a qual tenho muito 

respeito, e tenho acompanhado o dia a dia dos trabalhos desta Casa, vereadores e da administração 

que esta sendo feita em nosso município. Conforme o regimento interno no Art. 76 inciso II “ Para 

usar a tribuna livre, o interessado deverá se inscrever na secretaria da Câmara Municipal 

apresentando o requerimento com mais de cem assinaturas de eleitores da cidade, informando o 

assunto a ser tratado”. Dentro dessa regra que o regime interno desta Casa nos impõe, quero sim 

obedecer, e conforme a nossa conversa com os moradores do bairro Della Rocha, nós chegamos á 

conclusão do que eu poderia falar para representa-los aqui. Pois bem, chamou muito á atenção Sr. 

Presidente, o assunto que eles colocaram em pauta, e que propuseram para que eu pudesse explanar 

aqui nesta noite, pois, tinham vários assuntos que poderiam ser abordados, mas eles decidiram 

chamar á atenção para que dessem uma atenção maior para o bairro Della Rocha. Então, cheguei á 

conclusão que há falta de atenção e diálogo com os moradores. Gostaria de convidar todos os 

vereadores para que fossemos até o bairro, mais precisamente na Rua Carlos Eduardo Ornellas. 

Quando vocês chegarem ao local, verão uma quadra e um campo, que recentemente a Secretaria de 

Esportes e Lazer fez alguns reparos e melhorias, mas ao lado do campo existe uma área de lazer, 

uma pracinha que os moradores estão indignados com o abandono da administração. Se vocês 

forem até á rua citada, se depararão com á área de lazer totalmente deteriorada. Aí alguém pode 

dizer: “Ah, mas isso é vandalismo”, mas não, se olharem bem verão que esta dessa maneira por 

falta de manutenção. Gente, não tem brinquedos para ás crianças! Poderia abordar qualquer outro 

assunto aqui, mas foi isso que eles pediram que eu passasse á vocês. Aos finais de semana, as 

crianças não tem onde tirar um momento de lazer. Os meses e anos vão passando, e nada foi feito. 

Sabe oque os moradores vieram me dizer?! Que o Prefeito não passou por ali nenhuma vez após a 

eleição, e isso é uma vergonha, porque ali também tem eleitores que certamente votaram no Prefeito 

e Vereadores. Agora gostaria de falar sobre o Della Rocha II, na Rua Eugênio Consorti, que é um 

lugar conhecido popularmente, só que ali a reclamação é um pouco mais pesada, pois, o local esta 

totalmente abandonado, sem atenção. O campo que o pessoal joga futebol aos finais de semana, está 

completamente abandonado. Gostaria de chamar á atenção do Secretário de Esporte e Lazer, o 

Marcos, para que se desloque até lá, e veja que o local esta todo enferrujado, pronto para acontecer 

um acidente ou uma criança se machucar. Falta de verbas não é, e isso todos nós sabemos. Vocês 

precisam ver de perto essa situação. As duas ruas mencionadas estão na mesma situação. Não tem 

local para tirar lazer gente! Sabe oque tem lá? Dois pedaços de madeiras, e um pneu velho. Nós que 

temos filhos, sabemos da importância de ter um local para os nossos filhos terem um momento de 

lazer. Parece que todo mundo cruza os braços e nada faz. Dificilmente o prefeito passou naqueles 

locais. Quero deixar isso registrado aqui, para que ele possa se direcionar á esses locais, para ver á 

situação que esta, e enxergar o abandono que encontram-se aqueles locais. Também gostaria de 

chamar á atenção para o Della Rocha III, na Rua Bráz Cavenaghi, em frente ao grupo Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, pois, ali também tem alguns brinquedos para ás crianças, mas estão 



sem condições de uso. Me deparei com crianças sentando no papelão e descendo o morro. É justo 

isso? Será que os pais daquelas crianças não pagam seus impostos? Como representante dos 

moradores dos bairros Della Rocha nesta Casa, convido os dez vereadores para nos direcionarmos 

até esses locais mencionados, para vermos oque poderá ser feito. Só lembrando, um milhão e 

duzentos mil como foi dito na última reunião no meu bairro, foi direcionado para isso, revitalização 

de praças públicas. Então vamos fazer valer gente! E atender ao pedido da população, pois, é isso 

que eles querem ver. Muito obrigado pelo tempo concedido Sr. Presidente, e á toda esta Casa. Boa 

noite a todos.” Esgotado o prazo regimental destinado ao uso da Tribuna Livre, o Sr. Presidente 

passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Gostaria de lembrar o Ribeiro que 

em todas as regras, tem as exceções. Sou uma vereadora que visita bairros periodicamente, e sei de 

todos esses problemas que você passou aqui, inclusive em frente á minha casa e no bairro ao lado, 

os mesmos problemas acontecem. Mas para quem vem prometendo piscinas, eu acho que 

manutenções de praças e parques são o de menos. Está presente o Orlando, que é o secretário direto 

do Munhoz – Orlando, leve ao conhecimento do Totonho essas reivindicações, e o povo agradece, 

pois, nós merecemos quando pagamos nossos impostos em dia, como somos filhos de Itapira, nós 

merecemos um olhar com carinho para á nossa população. Falando em cuidado, nesses dias fiquei 

acompanhando um familiar em uma cirurgia no Hospital Municipal, e fiquei muito chateada quando 

vi uma funcionária cuidando de catorze pessoas com o fêmur quebrado. Vocês sabem o que 

significa tratar de pacientes com o fêmur quebrado? São todos os cuidados feitos na cama, banho, 

machucadura de pressão, escara, xixi, fezes, medicação, e apenas uma funcionária. O que é feito 

para os funcionários? Como já dito várias vezes nesta Casa, o pessoal da saúde sai de um serviço, 

vai para o outro por falta de reconhecimento nos vencimentos. São funcionários que ficam doentes 

de tristeza, depressão, infelicidade por não estarem cumprindo a presença com á família. Já foi 

pedido várias vezes aqui um convênio para o pessoal da saúde, onde eles possam buscar um 

reconhecimento, tratamento psíquico moral. Muitas pessoas da área da saúde se matam com os 

próprios medicamentos que são oferecidos no hospital, e nós temos muitos casos que aconteceram 

aqui em nosso hospital. Peço um olhar com carinho para os funcionários da saúde, e para todos os 

funcionários. Vejo o Sr. Zé Maria que comanda todos aqueles funcionários que limpam praças, 

cortadores de gramas e que trabalham sem proteção, pois, já aconteceu de uma pedra voar no para 

brisa de um carro e quebrar, a pessoa procurou a prefeitura, e não teve o ressarcimento. Uma pedra 

daquela lá na cabeça de alguém, já matou uma pessoa aqui em Itapira. Espero que isso não aconteça 

novamente Zé Maria, cobre o seu superior. Outra coisa hoje coloquei o pé para fora da minha casa, 

e soube que no PPA não tinha copos descartáveis nem para os funcionários, e nem para os 

pacientes. Há muito tempo também não tem relógio ponto. Atrás do PPA esta fazendo um 

puxadinho mal feito, pois, foi colocado uma pessoa para fazer que não era da competência para ver 

a obra, e caiu o teto, e a ordem é para manter as portas fechadas para á Beth Manoel não entrar lá. 

Peço que tenham um cuidado maior com todos os funcionários. Obrigada a todos.” A seguir faz uso 

da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Longe de querer abrir qualquer 

discussão, acho que chegou á um ponto que passa á ser um desabafo, onde gostaria de dizer para 

todos o vereadores e principalmente para á população de Itapira, á história da Leucena que são as 

árvores que tomaram conta de Itapira. O deputado vai na rede que ele tem pessoal, e diz que o 

culpado de tudo isso é o Alberto Mendes e Toninho Bellini, sendo que o Zé Alair disse que ela é 

invasiva, e que ela brota constantemente. Veja bem, o prefeito está há oitos anos no mandato, 

anteriormente era o meu irmão, o Toninho, e antes do meu irmão era o deputado. Ás arvores já 

existiam, e elas foram aumentando, e a culpa é do Toninho Bellini e Alberto Mendes. Itapira não é 

do Barros Munhoz, ele tem que saber disso, Itapira não é do Toninho Bellini, Itapira não é do 

Paganini, e nem dos dez vereadores que aqui estão. Teve algo que doeu no meu peito como nunca. 

Nós fomos em um evento ocorrido recentemente comemorar os dez anos da ETEC, há dez anos 

atrás o Paganini estava lá? A escola não se faz de um dia para o outro, e quem liberou o terreno? Os 

vereadores desta Casa com o prefeito. Mas de quem era o terreno? O Totonho diz – Eu que 

consegui. É do povo de Itapira, da prefeitura, por ocasião o Toninho estava lá, e não pode nem ser 



convidado porque a escola não foi feita há dez anos atrás do dia para noite, levaram três, quatro 

anos para as obras serem concluídas. E todos os funcionários, o Zé Maria e todos que estavam lá, os 

amigos do Toninho, os inimigos do Totonho, eram funcionários da prefeitura, e tudo que foi 

licitado, as empresas que lá estiveram, na época foi feito tudo para o povo de Itapira. Esse desabafo 

é para dizer que enquanto essa mentalidade Dr. que eu converso muito com o senhor - Isso aqui é 

meu, aquilo ali é seu. Itapira vai morrer em um buraco sem saída, tem que aprender á respeitar o 

amigo ou inimigo político. A ETEC na época lá, não adianta o Paganini falar que ele era o número 

nove, todo lugar ele fala que ele era o número nove, então só existiu ele no Cristália? Ele nem 

estava lá há dez anos atrás, nem pensava em ser prefeito, sorte dele que pode estar lá agora, tire 

proveito e frutos disso, não usem disso para desprezarem o outro, ninguém vai ficar desenterrando 

defunto aqui. O Bebeto que ainda esta vivo, foi importante para Itapira, e todos falam isso, mas a 

falta de respeito é do Senhor Barros Munhoz, ele é o dono de Itapira, ele é o cara que manda em 

Itapira, é ele quem faz tudo, é ele quem desfaz tudo que é bom, Barros Munhoz! E tudo o que é 

ruim, são os outros, aqueles que estão ao lado dele hoje, nossa que maravilha! Os que saem do lado 

dele se arrebentam, não valem nada, é uma porcaria, é o lixo de pinico. Acho que deu tempo de 

dizer que nós não queremos mais aqui nesta Casa, um agredir o outro, nós temos nos respeitado 

aqui nesta Casa, mas não tem jeito, quando tem um líder que faz questão de ir ás redes sociais e 

dizer que ele é o “cara”, com setenta e seis anos de idade. Ele vai morrer e não vai aprender, porque 

invés de construir, ele esta destruindo Itapira, destruindo com as palavras dele. Que ele é importante 

é, que ele faz, faz, mas aprenda á respeitar o próximo, os amigos e inimigos políticos. Esse é o 

recado que eu queria dar. Boa noite, e obrigado á todos.” A segir faz uso da palavra a vereadora 

PROFESSORA MARISOL: “Gostaria de cumprimentar á todos, com o meu muito boa noite. 

Bom, escutei atentamente a fala do vereador Mino, e acho muito importante sim o respeito, e 

principalmente ouvir á população. Fiquei muito feliz esse final de semana, pois, vi e ouvi á 

importância de um deputado estadual para á nossa cidade, e a importância dele ter contato direto 

com o governador João Doria. Foram inimigos políticos? Sim, é público e notório, que nós 

apoiamos o candidato Márcio França, eu votei no Márcio França, mas aí esta a importância de ouvir 

e escutar e reivindicar, é o que a população precisa. E graças a Deus, e para á derrota de algumas 

pessoas, o convívio com o governador João Doria esta cada vez mais próximo com o deputado 

Barros Munhoz. Tanto é que ele publicou em uma rede social, que foi convidado para participar de 

uma reunião com todos os secretários, e o nosso deputado estava lá presente. Teve á oportunidade, a 

fala, e disse que precisava agilizar, regulamentar o decreto 64188/2019, que regulamenta a 

Secretaria dos Pet’s, porque a verba ele já tinha conquistado e assinado, e o governador também 

tinha liberado quatrocentos e trinta mil reais para á construção do CAAME. Essa é a importância de 

ter um deputado presente, que regaça as mangas, e vai á luta. E esse valor é praticamente de uma 

emenda á meu pedido que ele conquistou, e a devolutiva que o governador deu foi pasma, disse que 

essa semana vai regulamentar, e ainda deu um pito nos demais secretários, pois, era para agilizar o 

projeto, porque já faziam quatro meses que estava lá. Só cai duas coisas do céu, chuva e benção de 

Deus. Vão buscar, vão reivindicar as emendas com os seus deputados estaduais, federais. Eu estou 

fazendo o meu papel, estou buscando, então vamos unir, vamos trabalhar para á nossa cidade. Falar 

até papagaio fala, quero ver agir, mostre o seu serviço, mostre emendas, quero ver emendas 

conquistadas, não só pedidas. Muito obrigada deputado Barros Munhoz, Itapira agradece. Boa 

noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite 

a todos. Bom, primeiramente vou me direcionar ao Ribeiro, que fez o uso da palavra. Concordo em 

grau, gênero e número com você, tem que fazer, esta errado não devemos nos esquivar das 

responsabilidades. Já passei por lá, e vi que realmente a situação esta complicada, e nós temos que 

fazer gestão. O que eu tenho para falar á você, é muito obrigado por trazer tudo isso, e você esta 

certo. Mino, eu também vou falar um pouquinho sobre sua fala, sobre tudo isso. Esse clima de ódio, 

dubiedade é de muito tempo. Você bateu extremamente no Munhoz, mas eu lembro e não vou falar 

“o seu irmão” na palavra, porque acho injusto com você ser lembrado o tempo todo como irmão do 

ex-prefeito, vou falar Toninho Bellini ex-prefeito. Ele refugou durante os oito anos que ele esteve 

no mandato á ajuda do deputado, e olha que tentou ser ajudado, e a cidade na verdade não teve nada 



quase construída, foram poucas coisas. Na minha concepção, o que principalmente aconteceu em 

nossa cidade foi um desastre, que foi a saída do Nogueira por um problema da administração, pela 

falta de atenção. Agora quando se fala em deputado Barros Munhoz, fala em um deputado que 

trouxe creches para Itapira! O deputado Barros Munhoz, só na minha gestão trouxe cinco, os filhos 

de muitas pessoas estão estudando nelas, e são maravilhosas. Se alguém tiver algum deputado que 

trouxe creches, falem o nome aqui. A ETEC teve gestão do Governo do Estado, vocês acham que o 

negócio cai do céu? Teve participação do Toninho? Sim, teve, mas ele viabilizou. FATEC com a 

Laura Laganá, hoje nós temos ensino gratuito desde o berçário, até a faculdade em nossa cidade. É 

questão de orgulho, se a gente não tem o deputado, não consegue. Lá trás Mino, eu acompanhei os 

asfaltos do Zé Tonolli, na gestão Toninho Bellini passou oito anos sem asfalto. Foi empréstimo, 

mas esta asfaltado para o povo. Empresas com muito custo nós trouxemos, como a JAMPAC, que 

gerou mais de trezentos empregos e esta andando, nós estamos reformando creches com a 

viabilização do Munhoz, são duas escolas estaduais construídas em um bairro que é considerado o 

mais pobre, lá no Istor Luppi, quase nove milhões sendo colocados lá. Vocês acham que caiu do 

céu, que foi um oficio para o governador e ele mandou fazer? Tem que ter gestão, o vereador sabe 

que para fazer alguma coisa tem que ter muita gestão. Á adutora de esgoto que ninguém se lembra, 

ela não tinha mais pra onde escoar esgoto, trouxemos cinco ou quatro milhões para enfiar debaixo 

da terra, e permitir que a cidade possa crescer. Foram emendas, reformas do hospital, a mamografia 

tão discutida, nós conseguimos trazer o mamógrafo para Itapira sem custos. Vocês acham que caiu 

do céu? Que foi oficio de vereador que foi pra lá, e aconteceu? Foi muita discussão com o deputado, 

muita gestão em cima disso. Estou falando que essas brigas Mino, tem que acabar sim, sem dúvida. 

O que a gente não pode deixar, é de valorizar e jogar pedras em tudo o que foi construído. Se 

alguém discorda disso, fale aqui que se esta errado isso que estou apontando. E olha que faz pouco 

tempo que estou na politica, me mostre alguém que fez gestão, e trouxe alguma coisa para Itapira. O 

que vejo muitas vezes é o deputado Carlos Sampaio, que ajudou mais que todos os outros deputados 

juntos que estiveram por aqui. Chedid já mandou alguma coisa mas foi ínfimo, e outros deputados 

então, nem sei. Foi dito nesta Casa “agora o PSL vai entrar, nós vamos jorrar dinheiro em Itapira”, 

cadê? Se a gente não chora as pitangas, não tem. E olha, o Munhoz foi lá conversar com o Doria, 

pedir auxilio, e disse “estamos juntos”, é porque tem o seu nível de inteligência, e quer o bem estar 

da nossa cidade. Concordo que essa dubiedade, polarização tem que acabar Mino, não sou á favor 

disso, mas também não posso deixar que jogue pedras, dizendo que esta tudo errado na cidade. Tem 

correção como o Ribeiro falou, e tem que fazer mesmo, mas a nossa cidade não é tão ruim assim, e 

á ajuda do deputado para tudo, foi fundamental. Obrigado.” 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) Em discussão e votação a 

Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1º de outubro de 2019. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro 

Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos 

Relatórios. 2º) RELATÓRIO Nº. 0010/2019.- Ata da Prestação de Contas apresentada em 

Audiência Pública realizada no dia 23 de Setembro de 2019, no Plenário da Câmara Municipal pelo 

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, referente ao 2º 

Quadrimestre de 2019. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) RELATÓRIO 

Nº. 0011/2019.- ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE 

AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019, APRESENTADA EM AUDIÊNCIA 

PÚBLICA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais 

Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0068/2019.- 



Em que o Sr. Maurício Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que "Dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, narguile e outros derivados de tabaco em 

padarias e supermercados no município de Itapira". A seguir faz uso da palavra o autor do Projeto 

de Lei, vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Presidente, é um projeto de lei muito polêmico, 

sei muito bem disso, basicamente a proibição da venda de cigarros em padarias e supermercados. 

Sou um profissional da saúde, ex-fumante, fumei acho que durante seis ou sete anos da minha vida 

na época de faculdade, e graças a Deus larguei desse vício tão horrível. Nessa Câmara algumas 

coisas existem a possibilidade de nós trabalharmos, e particularmente estou tentando levantar uma 

bandeira, principalmente dentro da minha área de atuação, especificamente dentro da saúde bucal, e 

dentro da saúde geral. É certo mais do que todos sabem, que o maior causador de câncer hoje, é o 

cigarro. E eu ainda vou entrar nesta Casa com outro projeto de lei que é uma cópia também, de um 

projeto de lei que foi aprovado em São Paulo em primeira votação e esta em segunda discussão, que 

é também a proibição do uso de cigarros, ou qualquer outro tipo de advento em praças públicas, em 

locais abertos. Nós de uma forma ou outra, temos que trabalhar em pró á população, e é oque estou 

tentando fazer, trabalhar pela saúde geral da população. Sei que irá afetar supermercados, padarias, 

a parte financeira, mas particularmente eu estou disposto á discutir com mais ênfase, e defender que 

nós temos que tomar atitudes, por mais que sejam difíceis, em pró daquilo que nós acreditamos. 

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

aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

0069/2019.- Em que o Sr. Toninho MarangoniLuan Rostirolla, Carlos Alberto Sartori, Tiago 

Fontolan, Profesora Marisol e Maurício Cassimiro de Lima. submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina vias públicas do Loteamento Residencial Recanto 

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

08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

0070/2019.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina Quadra Poliesportiva da EMEB Professor João Simões. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

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

passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 127/2019.- ASSUNTO: Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 07/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2019, de autoria da 

vereadora Professora Marisol, que "Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Esportivo 

"Hideraldo Luiz Bellini" à Equipe Clube de Esporte, na pessoa do Radialista João Roberto 

Panizola" após minuciosos estudos ao teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez que é justa e meritória a 

homenagem ao Radialista itapirense João Roberto Panizola, que à frente da Equipe Clube de 

Esporte tem realizado um trabalho digno de reconhecimento e elevado o nome de Itapira. Pela 

aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de outubro 

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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 

128/2019.- ASSUNTO: À Emenda Aditiv nº 01/2019 ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2019. 

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 à Emenda Aditiva nº 

01/2019, de autoria do nobre Veeador Fábio Galvão dos Santos, e bancada da oposição, ao Projeto 

de Lei Complementar nº 26/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo "Autoriza a alienação de 

área de terreno de 82,73 m² localizada na Rua Embaixador Pedro de Toledo", 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", 02 de outubro de 2019. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão 

dos Santos 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 129/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 29/2019. 

RELATORA: 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 29/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo "Cria Zonas de Urbanização 

Específica para fins de parcelamento de Solo", 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", 02 de 

outubro 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 

130/2019.- ASSUNTO: Ao Projeto de Lei nº 42/2019 e Emenda Modificativa nº 01/2019. 

RELATORA: 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, e Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 42/2019, de autoria da Vereadora Elisabeth Manoel, que "Cria o 

“Programa Prata da Casa”, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de grupos, bandas, 

cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com financiamento 

público municipal", bem como à Emenda Modificativa nº 01/2019 de autoria do Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima e outros Vereadores, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura acordaram por exarar parecer favoráveis, eis que não existe óbide de natureza jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, por iniciativa da nobre Vereadora Professora 

Marisol, apresentar uma Emenda Modificativa nº 02/2019, acrescentando à denominação do 

Programa Prata da Casa, o nome honrado do maestro da Banda Lira Itapirense, Maurício Perina, 

cujo Curriculum segue em anexo, já analisado pela Comissão Especial de Ética. EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 02/2019. Art. 1º - Altera o Artigo 1º e a Ementa do Projeto de Lei "sub 

studio" acrescentando ao nome do Programa Prata da Casa, o quanto segue: "Cria o “Programa 

Prata da Casa Maestro Maurício Perina" que estabelece a faculdade de disponibilização de grupos, 

bandas, cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com 

financiamento público municipal". "Art. 1º - Fica criado o “Programa Prata da Casa Maestro 

Maurício Perina" que estabelece a faculdade de disponibilização de grupos, bandas, cantores e 

instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com aporte público municipal." 

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de outubro 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 08 de outubro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 131/2019.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 61/2019. 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 61/2019, de autoria do nobre Vereador Tiago Fontolan, o qual 

"Denomina vias públicas dos Loteamentos de Chácaras Recanto da Primavera e Santo Antonio.", 

são de parecer favorável, eis que a propositura não apreesenta 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 dos saudosos 

cidadão e cidadãs, Fioravante Bozzi, Irda Aparecida Bozzi Marcatti e Marselli Catarina Geraldi 

Bozzi, pessoas de ilibada condutas, trabalhadoras e merecedoras, portanto, que seus nomes sejam 

perpetuados nos loteamentos de Chácaras Recanto Primavera e Santo Antonio, no nosso Município. 

Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de outubro 

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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) PARECER nº. 

132/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 62/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 62/2019, de autoria da 

Vereadora Elisabeth Manoel, o qual "Altera o "caput" do Artigo 1º da Lei nº 4.787/2011, "Institui o 

Programa de Adoção de Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes – ADOTE UMA PRAÇA no 

Município de Itapira", são pelo adiamento da propositura por 15 (quinze) dias, prazo em que a 

nobre Vereadora autora da propositura, venha juntar a Biografia da homenageada, Sra. Abigail 

Brianti Guiraldelli. Justifica-se que somente após a juntada da Biografia as Comissões permanentes, 

inclusive a Comissão Especial de Ética, poderão manifestar e exarar seus competentes pareceres. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 133/2019.- ASSUNTO: Projeto de 

Lei nº 63/2019. 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 nº 63/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Cria o Conselho de 

Regulação e Controle Social - CRCS 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", 02 de outubro 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 14º) PARECER nº. 134/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 64/2019. 

RELATORA: 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 

64/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Dispõe sobre o Programa de Pagamento 

Incentivado de Itapira - 2019, que oferece condições especiais, por tempo determinado, para 

pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários 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", 02 de outubro 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 15º) PARECER nº. 135/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 65/2019. 

RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

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

Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

65/2019, de autoria da nobre Vereadora Professora Marisol que "Denomina via pública 



recentemente aberta no final do Condomínio São Judas Tadeu de Rogério de Oliveira Rangel 

(Rogério Borracheiro)", 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, opinam pela aprovação, pois é justa e 

meritória a homenagem póstuma que vem perpeturar o honrado nome de ROGÉRIO DE 

OLIVERIA RANGEL, (Rogério Borracheiro) na citada via pública. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de outubro 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 16º) PARECER nº. 136/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 66/2019. 

RELATORA: 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 

66/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina de Dra. Kátia Stevanatto 

Sampaio o Parque Linear que está sendo implantado no Parque Santa Bárbara.", acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória 

a homenagem que os Poderes Execuivo e Legislativo prestam à memória da saudosa Dr. Kátia 

Stevanatto Sampaio, perpetuando seu honrado nome no Parque Linear que está sendo implantado 

no Parque Santa Bárbara. Médica reconhecida na especialidade de Pediatria e grande empresária do 

ramo de produtos químicos e farmacêuticos, ela foi Vice-Presidente do Conselho do Cristália de 

2017 a novembro de 2018. Uma mulher benemérita, Dra. Kátia foi uma das principais fomentadoras 

de projetos e programas sociais do nosso Município, bem como grande incentivadora do 

desenvolvimento de nossa comunidade. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 02 de outubro 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 17º) PARECER nº. 137/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 67/2019. 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 67/2019, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Estabelece Política Pública Municipal de remoção e 

substituição de árvores da espécie exótica invasora "Leucena" por espécies nativas do Município 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", 02 de outubro 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 08 de outubro 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. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00386/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rineu Martins, mais conhecido como Neu. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00387/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Regina da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00388/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Alcebíades Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00389/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Nair Olbi Trindade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00390/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Arlinda Marciano Rossi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00391/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Barbosa Franco. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00392/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Marçal. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00393/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera Maria 

Zanovello Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00394/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Marilda Zanovello Ognibene. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00395/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Santo Antônio Lauri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00396/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena de Almeida. Autoria. Toninho 

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

aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00397/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tereza da Cunha. Autoria. 

Toninho Marangoni. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00398/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Moacir Osti. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00399/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita 

Maria Jacob. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00400/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Benedito Camillo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00401/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria do Carmo Bernardes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Outubro 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. 34º) Requerimento nº. 00351/2019.- Voto de 

Congratulação com o Sd. PM Freedman da Silva, pela realização de mais uma edição do PROERD 

em nosso Município. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00352/2019.- Voto de Congratulação com o Policial 

Militar Freedman da Silva Cunha, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de 

serviços prestados à municipalidade. 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 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla 

- Presidente. 36º) Requerimento nº. 00353/2019.- Moção de Apoio à PEC que modifica o sistema 

de Previdência Social e disposições transitórias e dá outras providências, para que inclua as Guardas 

Municipais do país com a merecida Aposentadoria Especial. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela 

ordem o Vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00354/2019.- Voto Congratulação 

com a diretoria, professores e alunos da ETEC "João Maria Stevanatto", pelos 10 anos de atividades 

em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o Vereador Carlos Alberto Sartori 

manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

38º) Requerimento nº. 00355/2019.- Voto de Congratulação com os jovens estudantes Mariana 

Nascimento da Silva Marques e Miguel Rodrigues Coelho, vencedores do concurso de redação do 

PROERD. Autoria. Beth Manoel. Pela ordem o Vereador Fábio Galvão dos Santos manifesta 

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

Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 39º) 

Requerimento nº. 00356/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria José Malandrin 

Kikomatsu, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 00357/2019.- Voto de Congratulação com o Padre Tarlei Navarro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 22 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00358/2019.- Voto de Congratulação com a Sra. Renivelti de Souza Barbosa, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 21 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00359/2019.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Ivo Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00360/2019.- Voto de 

Congratulação com a médica ginecologista Dra. Maria Leonor Henrique Dias Finelli, 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 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Requerimento 

nº. 00361/2019.- Voto de Congratulação com a Profª. Jane Sales Canivezo Soares, pela conquista 

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

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Requerimento 

nº. 00362/2019.- Voto de Congratulação com a Profª. Maria Teresinha Gracini Zanchetta, pela 

conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) 

Requerimento nº. 00363/2019.- Moção de Apoio à luta em prol da manutenção do CEBAS - 

Certficado de Entidade Beneficiente de Assistência Social às entidades filantrópicas. Autoria. 

Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Requerimento 

nº. 00364/2019.- Voto de Congratulação com a diretoria da APAE - Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, pelo sucesso na realização do 12º Leilão Beneficente. Autoria. Mino Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 



Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00365/2019.- 

Voto de Congratulação com os Amigos do Bar do Bi, pela brilhante realização da 8ª Festa de 

Cosme e Damião. Autoria. Luan Rostirolla. Toninho Marangoni DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00366/2019.- Voto de Congratulação com o 

Sr. José de Lima, mais conhecido como Zé Pequeno, pelo transcurso de seu 92º aniversário de 

nascimento celebrado dia 29 de setembro Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00367/2019.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Antônio Canto Porto, pelo sucesso na inauguração do empreendimento Condomínio Rural 

Canto Porto, ocorrido no dia 27 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luan dos Santos 

RostirollaToninho Marangoni DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

51º) Requerimento nº. 00368/2019.- Voto Congratulação com a diretoria, professores e alunos da 

ETEC "João Maria Stevanatto", pelo lançamento do Curso Técnico de Enfermagem. Autoria. Beth 

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

08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 52º) Requerimento nº. 

00369/2019.- Voto de Congratulação com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pela 

inauguração do novo tempo da Congregação do Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

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

Sr. Presidente passa às indicações. 53º) Indicação nº. 00302/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

para instalação de lixeiras em todos os ponto de ônibus do município. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 54º) Indicação nº. 00303/2019.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para instalação de um ponto de ônibus mais moderno e confortável 

no bairro de Eleutério. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 55º) Indicação nº. 00304/2019.- Sugere a construção de rampa de acesso 

para cadeirantes na UBS - Unidade Básica de Saúde da Vila Ilze. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 56º) Indicação nº. 00305/2019.- 

Sugere estudos e providências para a demarcação de ciclofaixa na Av. Prof.º Fenízio Marchini, até 

o frigorífico da Jampac na rua Mauro Simões. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 57º) Indicação nº. 00306/2019.- Sugere estudos para instalação de 

bebedouros de água potável na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 58º) Indicação nº. 00308/2019.- Sugere 

manutenção no sistema de iluminação pública da Praça Menotti Del Pichhia, ao redor da Casa da 

Cultura "João Torrecillas Filho". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 59º) Indicação nº. 00307/2019.- Sugere dotar-se de iluminação 

pública a Praça dos Ferroviários, localizada entre a Rua Visconde R Cairú e Av. Brás Aires, na Vila 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 60º) Indicação nº. 00309/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento de 

trânsito, a instalação de placas na ponte de acesso ao bairro da Ponte Nova, disciplinando o tráfego 

de veículo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 61º) Indicação nº. 00310/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, a revitalização da 

praça 9 de Julho no bairro da Santa Cruz. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 



SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 62º) Indicação nº. 00311/2019.- Sugere recapeamento 

asfáltico nas ruas Ver. João Manoel Galdi, José Alvim da Cunha, Jacinto Franklin da Cunha, 

Norberto da Fonseca, Antônio Pupo e São José. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 63º) Indicação nº. 00312/2019.- Sugere recapeamento 

asfáltico nas ruas China, Antônio Coradi, Ataupho Lisboa Canto, Antônio Raveta, Sebastião Cestari 

e Manoel Ferreira Cintra. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 64º) Indicação nº. 00313/2019.- Sugere recapeamento asfáltico nas ruas 

Celencina Caldas Sarkis, Dr. Décio Queluz, Luiz Norberto da Fonseca, David Faraco, Francisco 

Boretti e Ítalo Avancini. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 65º) Indicação nº. 00314/2019.- Sugere revitalização e construção de 

calçadas na Av. João Brandão Júnior, bem como serviço de ajardinamento na rotatória com a rua 

Laudelino Pires de Monteiro, no Jd. Camboriú. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 66º) Indicação nº. 00315/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar aos departamentos competentes, estudos para melhor disciplinar o tráfego de veículos e 

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

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Outubro 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: 67º) Associação Pétalas 

de Rosas.- Convite para abertura da Campanha Outubro Rosa, dia 1º de outubrom na Casa da 

Advocacia e da Cidadania de Itapira. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 68º) Procuradoria Especial da Mulher.- Convite para o 

III Fórum de Combate à Violência Contra a Mulher, dia 09 de outubro de 2019, às 19:00 horas na 

Câmara Municipal de Itapira. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 69º) CPFL Paulista.- Carta nº 135/DPCP/LOAC. informa 

encaminhamento à Prefeitura e Autarquia do município, discriminando valores em aberto e a 

vencer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 70º) Câmara Municipal de Serra Negra.- Ofício 2717/2019. encaminha proposta de 

Moção de Apelo, para que sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos fianceiros do 

DADETUR - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 71º) Câmara 

Municipal de Serra Negra.- Ofício 3115/2019. encaminha proposta de Moção de Apelo, para que 

sejam reavaliados e revistos os critérios para determinar a quantidade de vacinas antirrábicas para 

animais de pequenoi porte, que o Centr de Distribuiçãi Logístico do Estado vem atualmente 

encaminhando aos municípios. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 72º) Câmara Municipal de Serra Negra.- Ofício 3260/2019. 

encaminha proposta de Moção de Apelo, propondo a manutenção dos Correios como empresa 

Pública. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 73º) Câmara Municipal de Serra Negra.- Ofício 3303/2019. encaminha proposta de 

Moção de Apelo, para que as matérias legislativas e outras medidas que envolvam os Postalis e seus 

planos possam merecer a atenção e comprometimento das estruturas políticas federais. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

74º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões.- Ofício 519/2019. Informa o pagamento das 

parcelas vencidas no mês de agosto de 2019. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constantes 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 "quorum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = Pela Ordem a vereadora Professora 



Marisol, requer e a Casa aprova por unanimidade a inversão da pauta dos trabalhos da Ordem do 

Dia, colocando o Projeto de Lei 65/2019 e o Requerimento nº 346, nesta ordem para discussão e 

votação. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento verbal da vereadora Professora 

Marisol, inverte a ordem do processo de discussão e votação na Ordem do Dia. 1º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0065/2019.- Denomina via pública recentemente aberta no final do 

Condomínio São Judas Tadeu de Rogério de Oliveira Rangel (Rogério Borracheiro). Autoria: 

Professora Marisol. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 65/2019. Aprovado 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 Projeto de 

Lei. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei nº 65/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

Justificativa de voto vereadora Professora Marisol: “Quem não conheceu o Rogério Borracheiro?! 

Uma figura dinâmica, e hoje tenho a honra de fazer essa homenagem póstuma ao seu pai Rogério 

Borracheiro. Fico muito feliz como vereadora. Vocês viram que foi aprovado por unanimidade 

aquela rua onde levará o nome do seu pai. Que Deus abençoe vocês. E agradeço pela presença de 

vocês, Rogério filho e sua mãe Maria Adelaide.” Justificativa de voto vereador Maurício 

Cassimiro de Lima: “Á família de uma forma geral, a homenagem é de uma forma bem colocada, 

mas eu gostaria que vocês entendessem a magnitude desse espaço. Onde esta sendo aberto hoje, é 

uma via de circulação que irá permitir a civilidade chegar melhor naquele espaço que hoje é tão 

difícil. É um marco para o bairro, é um marco especificamente para aquela região, e com toda a 

certeza irá trazer melhorias enormes. Então, o nome do ente querido de vocês, ficará marcado para 

melhoria de um espaço tão importante para á nossa cidade. Parabéns á vocês.” Justificativa de voto 

vereador Carlos Aberto Sartori: “Gostaria de parabenizar a vereadora pela iniciativa, e a família 

pela homenagem. Conheci o Sr. Rogério e lembro quando ele andava de moto, ás vezes parava com 

a moto perto da casa do Walter Gatei, e nós conversávamos. Hoje essa rua que esta sendo 

denominada com o nome dele, será uma rua de grande circulação que liga o bairro novo, com a rua 

Milico. Com certeza ele será muito lembrado, e essa abertura veio para á urbanização daquele local 

do Condomínio São Judas. Veio em bom momento, e as famílias que lá vivem merecem 

urbanização daquele local, e vocês merecem á homenagem com o nome do seu ente querido. 

Parabéns.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Realmente, será uma via 

muito importante, principalmente para o bairro que, querendo ou não estava abandonado aquela 

parte debaixo do São Judas. E hoje tive o prazer de passar lá e já esta com guias, as leucenas já 

foram suprimidas, já esta uma via formada, passam carros e ficou uma via muito bonita. Tenho 

certeza que o nome do Rogério será lembrado por todos, e ele era do bairro e fazia parte do nosso 

Cubatão. É uma grande honra para nós fazermos parte desse momento, e aprovar tão merecida 

homenagem. Parabéns á vocês.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00346/2019.- Voto de 

Congratulação com o Departamento de Defesa Civil e Brigada de Emergência de Itapira, pelo 

brilhante desempenho de suas atividades, seja na atuação ou na prevenção. Autoria: Professora 

Marisol. Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite. Que alegria 

poder falar desse departamento tão importante da nossa cidade. Como vocês prestaram á atenção na 

leitura do Presidente, os números infelizmente não param de crescer, só em 2019 atenderam 1.097 

ocorrências, só de combate aos incêndios foram 299, que agora já subiram infelizmente. É notório o 

combate aos incêndios, onde destroem o nosso meio ambiente, e falar da Defesa Civil, que prestam 

serviços e ajudam o SAMU, o setor de ambulâncias, o corpo de bombeiros enfim, todas as nossas 

secretarias na prefeitura, e dão apoio também, ás nossas empresas. Faço questão em nome do Job, 

em falar de todos os integrantes contingentes dessa Defesa Civil que nos dão tanta honra, e nos 

enchem de orgulho aqui em nossa cidade, começando pelo Coordenador o Romeu Job de Souza, a 

parte administrativa Beatriz, os agentes que estão aqui presentes Luciano, Silva e Ronaldo, e 

também as pessoas que não puderam estar aqui presentes o Edson, Fabricio, Assis, Tonolli, Santos e 



Luiz. Quero dizer á todos vocês, e que levem essa mensagem á eles, muito obrigada pela atuação, 

dinamismo, vocês são referência á nossa cidade. É uma pequena homenagem, mas de grande valor, 

porque nós devemos reconhecer á equipe de vocês. Contem sempre com a Vereadora Marisol, e 

com os outros companheiros da Casa Legislativa. Muito Obrigada.” A seguir não havendo mais 

vereadores querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 

nº 346/2019. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto o vereador Carlos Alberto Sartori: 

“Gostaria de parabenizar á equipe da Defesa Civil, pelos trabalhos meritórios que vocês realizam 

em nossa cidade. Em todas as áreas vocês estão presentes, nos incêndios, acidentes, socorrem 

pessoas, animais, famílias, vocês são parte integrante na nossa cidade. Estão presentes o Job, 

Luciano, Ronaldo e o Silva. Parabenizo vocês pelo brilhante trabalho que vocês fazem á frente da 

prefeitura, em pró da nossa cidade, saibam que vocês são exemplos para nós, e que vocês tenham 

sempre sucesso nos feitos, e contem sempre com o apoio desse vereador, e dessa Casa de Leis. 

Muito obrigado.” Justificativa de voto o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Não poderia 

deixar de cumprimentar á todos em nome do Job, que esta á frente da Defesa Civil. Em Itapira tem 

situações que são bem marcantes, nós temos uma Guarda Municipal que é referência para á 

população, Hospital Municipal que também é referência, um corpo de professores que é muito forte. 

A Defesa Civil é restrita, tem poucos trabalhadores, mas é impressionante como á população 

valoriza o trabalho de vocês. Nós que somos agentes públicos ouvimos todos os dias, e aquilo que é 

ruim, a gente ouve também. Mas como é bom ouvir os elogios do trabalho de vocês , a valorização 

tem que vir em todos os pontos. Muito obrigado pelo trabalho que realizam em nossa cidade, e 

parabéns á todos vocês.” Justificativa de voto a vereadora Beth Manoel: “Gostaria de parabenizar 

todos vocês, principalmente depois de saber de todos esses números, e que vocês atuam em quase 

todas as áreas que a Defesa Civil pode chegar. Parabenizo ainda mais, porque com toda essa luta, 

serviços e préstimos da equipe, por trás das cortinas faltam toalhas higiênicas, papéis higiênicos 

para quem vai ao banheiro e faltam copos descartáveis. Parabéns, vocês são uns heróis, porque 

apesar de toda essa deficiência no serviço que é posto, vocês ainda conseguem driblar isso tudo, e 

fazer sucesso. Parabéns, Deus abençoe, saúde, vida que segue, vamos em frente. Obrigada.” 

Justificativa de voto o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de parabeniza-los, é um 

trabalho de grande importância para toda á cidade. Outro dia estava vendo uma reportagem devido 

aos incêndios na Amazônia, e vi todo o preparo de vocês, e o perigo que correm, porque nós 

imaginamos que é simples apagar o fogo, mas não, pegam uma corrente de ar, e inúmeras outras 

coisas que tem no dia a dia. Fiquei assustado, e não poderia deixar de parabeniza-los. Muito 

sucesso, e que Deus abençoe vocês em toda á carreira”. Justificativa de voto o vereador Tiago 

Fontolan Batista: “Job e seus comandados, eu só queria agradece-los e pedir á Deus que ele dê 

cada vez mais saúde, porque vocês saem todos os dias das suas casas para defenderem a nós 

cidadãos. Que Deus os protejam todos os dias, na luta, na labuta e também dê saúde para os 

familiares de vocês, que ficam com os corações apertados cada vez que vocês saem para trabalhar. 

Parabéns, essa homenagem é mais que merecida.” Justificativa de voto o vereador Toninho 

Marangoni: “Boa noite a todos. Meus parabéns á todos os presentes, e também aos que não 

puderam estar aqui hoje. Vocês são exemplos, sempre que tem alguma ocorrência no Barão, vocês 

são rápidos apesar da distância. Muito obrigado, e que vocês continuem nessa luta cuidando de 

todos.” Justificativa de voto o vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Não poderia deixar de 

prestar uma homenagem á vocês. Sabemos da luta, e todo o trabalho continuo. Hoje vocês atuam 

em todas as áreas, nas queimadas, animais que aparecem nas casas, e vocês estão sempre prontos 

para atender, são um orgulho para Itapira. Nossa cidade é privilegiada na Defesa Civil, e o trabalho 

de vocês não é fácil, deixam suas famílias, e sabemos das lutas diárias. Ter vocês em nossa cidade, 

é uma honra para nós. Continuem com essa força, e no que depender da Câmara Municipal, 

estaremos sempre á disposição para melhorar esse trabalho, levar a Defesa Civil em todos os 

lugares, escolas para á população conhecer o trabalho de vocês, e valorizar ainda mais o tão 

importante trabalho que vocês realizam em Itapira. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 



007/2019.- Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Esportivo "Hideraldo Luiz Bellini" à 

Equipe Clube de Esporte, na pessoa do Radialista João Roberto Panizola. Autoria: Professora 

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

única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2019. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0026/2019.- Autoriza a alienação de área 

de terreno de 82,73 m² localizada na Rua Embaixador Pedro de Toledo. Autoria: José Natalino 

Paganini. E a Emenda Aditiva nº 01/2019, de autoria dos vereadores Fábio Galvão dos Santos, 

César Augusto de Silva, Mino Nicolai e vereadora Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador 

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

Complementar nº 26/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª 

votação a Emenda Aditiva nº 01/2019. Aprovada 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 Projeto de Lei 

Complementar e a Emenda Aditiva. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 26/2019 e a 

Emenda Aditiva nº 01/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade o Projeto de Lei 

Complementar nº 26/2019 e a Emenda Aditiva nº 01/2019. Justificativa de voto Vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Gostaria de justificar meu voto, referente á emenda que propus. Eu não era 

contra á venda da parte do terreno que o prefeito propôs, até porque, como foi consignado aqui, essa 

parte só caberia para os familiares do Zago. Mas a emenda que eu quis propor, e que os nobres 

colegas acataram e eu agradeço, é que o dinheiro arrecadado fosse para ajudar o fundo. Obrigado.” 

Justificativa de voto o vereador Maurício Cassimiro e Lima: “Aproveitando o gancho do 

vereador, é óbvio que a emenda é muito bem vinda, e lembrando que existe a lei de 

responsabilidade fiscal, que obriga o município á destinar para duas condições esse tipo de dinheiro: 

Para compra ou aquisição de outros imóveis ou restritamente ao fundo, não há nenhuma outra 

opção. A emenda é válida, porque ela vem reforçar aquilo que já é sacramentado pela constituição. 

Muito boa á emenda vereador!” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2019 E A EMENDA 

ADITIVA Nº 01/2019. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0029/2019.- Cria Zonas de Urbanização Específica para fins de parcelamento de Solo. 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 29/2019. Aprovado 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 Projeto de Lei Complementar. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 29/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0036/2019.- Denomina vias públicas do Condomínio de Chácara Recreio Bom Retiro. Autoria: 

Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 36/2019. Aprovado 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 Projeto de 

Lei. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei nº 36/2019. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0042/2019.- Cria o “Programa Prata da Casa”, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização 



de grupos, bandas, cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem 

com financiamento público municipal. Autoria: Beth Manoel, Emenda Modificativa nº 01/2019, de 

autoria da Vereadora Maurício Cassimiro de Lima e Emenda Modificativa nº 02/2019, de autoria 

das Comissões. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 42/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. 

Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 01/2019. Aprovada por unanimidade. A 

seguir o Sr. Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 02/2019. Aprovada 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 sejam submetidos imediatamente à 

segunda votação o Projeto de Lei e as Emendas Modificativas nº 01 e 02/2019. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 42/2019 e a Emendas Modificativas nº 01 e 02/2019. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade o Projeto de Lei e as Emendas. Justificativa de voto Vereador Tiago 

Fontolan Batista: “A aprovação da emenda 02/19 trás a homenagem ao Programa Prata da Casa, 

ao Maestro Mauricio Perina, que vem desenvolvendo esse trabalho brilhante á frente da Banda Lira 

nos últimos vinte anos. Então, parabéns a todos o vereadores, á vereadora Beth pelo programa, e a 

vereadora Marisol por lembrar do Maestro Mauricio Perina e homenageá-lo neste projeto de lei.” 

Justificativa de voto o vereador Maurício Cassimiro e Lima: “Gostaria de aproveitar o ensejo do 

excelente projeto de lei da vereadora Beth, com o abrilhantamento da proposta da emenda, em 

relação ao maestro Mauricio Perina. É uma grande indicação da vereadora Marisol, surgiu até do 

Tiago para denominar essa emenda, e só veio abrilhantar o nome do Mauricio.” DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 

42/2019 E AS EMENDAS MODIFICADITIVAS Nº 01 E 02/2019. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0061/2019.- Denomina vias públicas dos Loteamentos de Chácaras 

Recanto da Primavera e Santo Antonio. 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 61/2019. Aprovado 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 Projeto de Lei. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

nº 61/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0063/2019.- Cria o Conselho de Regulação e Controle Social - CRCS 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 63/2019. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0064/2019.- Dispõe sobre o 

Programa de Pagamento Incentivado de Itapira - 2019, que oferece condições especiais, por tempo 

determinado, para pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários e dá 

outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. O Sr. Presidente coloca em única discussão o 

Projeto de Lei. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a 

todos. Esse projeto é polêmico. Fui procurado dos dois lados, e com a minha singela opinião, esse 

projeto é uma penalização para o bom pagador, porque quem estiver com as contas em dia, estará 

sendo penalizado. Ressaltando que esse programa vem sempre ás vésperas das eleições, e como 

sabemos, ano que vem é ano eleitoral. A pessoa que tiver um imóvel menor, também será 

favorecido, mas não são essas pessoas que estão querendo favorecer, e sim os grandes contribuintes. 

O pequeno devedor tem que parcelar a multa, não usufrui dessa lei. Fui procurado por três 

empresários e eles estão torcendo para passar, pois, serão favorecidos. E quem pagou certo? E 

porque ás vésperas do ano eleitoral?. Na mensagem da lei, o prefeito fala que não é uma renuncia 



fiscal, mas existem correntes doutrinárias que falam, porém, não deixa de ser uma renuncia de 

receita, porque esta deixando de arrecadar. Deixo aqui o meu desabafo, porque há penalidade para 

os bons pagadores, e tomara que não seja para beneficiar poucos, e principalmente os grandes, ou 

apadrinhados. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite novamente. É uma retórica, um negócio esquisito Faustinho! Há um tempo atrás 

a oposição que tinha o seu líder um dos nove companheiros, o Dr. Rafael, subiu á essa plenária por 

anos pedindo um Refis, - Vamos fazer um Refis, vamos fazer um Refis, vamos arrecadar, vamos 

não sei oque! E a hora que resolve fazer, vem a retórica que irá beneficiar poucos. A grande verdade 

nos moldes em que esta o projeto, o grande devedor não será beneficiado, se você observar a lei esta 

explicando bem a metodologia que será cobrada, noventa por cento para pagamento em parcela 

única, tudo bem, se a pessoa esta devendo e vai pagar em parcela única e terá esse desconto, mas ele 

estará pagando praticamente á vista, não terá aqueles parcelamentos de tantos meses, você estará 

fazendo uma entrada financeira, mas não á longo prazo. Esta bem especificado, e defendendo até a 

vossa categoria, os honorários advocatícios devidos, terão com base de cálculos o valor consolidado 

na data do pagamento, beneficiando os advogados que estão nas causas ajuizadas no município, não 

deixando de lado a classe jurídica que é tão importante para o projeto de lei. Arrecadação é 

necessária, débitos existem. Em relação á beneficio, não vejo nenhuma forma de estar beneficiando 

um devedor, porque um grande devedor estará pagando cinco milhões em uma cota única, não é tão 

simples, e o projeto esta muito bem elaborado, voltado para o pequeno devedor. Aquele pequeno 

devedor que tiver uma divida mediana ao atraso do IPTU de um ano, ele acumulou isso, e quando 

vira o ano, a multa dobra em relação ao IPTU passado, se a pessoa optar pagar em três vezes esse 

saldo devedor, ele vai ter 70% desse juros cedido, e vai ter a oportunidade de pagar 30% desse 

juros, e ainda dividir em três vezes, evitando assim uma cobrança judicial, e a perda do imóvel. 

Quantas famílias já vimos perderem seus imóveis para o município, e principalmente pelo IPTU. É 

receita para o município? Sim, sem dúvida, e estamos precisando apesar das contas não estarem no 

vermelho, mas cobranças é um pré-requisito fundamental em relação o Tribunal de Contas. Fazem 

uns três, quatro anos que eles vem batendo na mesma tecla, e nós fomos cobrados pelo Tribunal de 

Contas, bateram no ex-prefeito, bateram no Paganini em relação á cobranças de dividas. Então, são 

mecanismos que nós estamos fazendo para melhorar as cobranças de dividas ativas do município. 

Na verdade não discordo de tudo que o vereador Faustinho falou, tem uma corrente de idealismo 

em relação ao que disse á respeito de beneficiar os grandes devedores. Em relação á obras ás 

vésperas das eleições, temos que continuar até os quarenta e cinco do segundo tempo. 

Particularmente, eu acho que deveria ter cobranças mais efetivas de todos os prefeitos que 

passarem, o jurídico deveria trabalhar melhor na cobrança de dividas ativas, não de uma forma 

geral, porque assim punem o bom pagador, e isso é responsabilidade do executivo. O executivo tem 

que fazer as cobranças, e isso é responsabilidade dele, os grandes devedores, empresários, tem que 

entrar na linha, tem um monte de gente que esta judicializado com riscos enormes. Essa dubiedade 

em relação á solicitar ou não, é uma questão ás vezes de ordem politica, se não faz, é porque não 

fez, se faz, é porque fez. De uma forma ou outra, a divida deve ser cobrada, se não for cobrada, 

além dos apontamentos e da responsabilidade em nível fiscal, terá um déficit no município. Foi 

muito tempo falado sobre IPTU nesta Casa, sobre os ajustes, e você como advogado, sabe muito 

bem que é crime não fazer os reajustes no IPTU, é renuncia real de receita. Mas a verdade é que ao 

longo do prazo isso arrebenta o município, se deixar de cobrar, na hora que chegar no montante real 

e tiver que fazer os reajustes, quem sofrerá será a população com reajustes mais brutos. Tudo isso 

tem que ser discutido com muito cuidado nesta Casa, porque cada hora esta de um jeito. Estou 

falando, para que possamos fazer um projeto de lei, para podermos fazer uma arrecadação criando 

um beneficio, isso vai melhorar a cobrança dessa divida, e principalmente á entrada para os cofres 

públicos, para que possamos investir por aquilo que solicitamos sempre nesta Casa. Ouvi a 

solicitação de pontos de ônibus da vereadora Beth, e tem outras coisas á mais que nós vereadores 

pedimos. Temos que ter recursos e ferramentas para fazermos os pedidos, para que as coisas 

possam acontecer, porque as entradas financeiras não são tão agressivas como muitas vezes 

pensamos, já falei muitas vezes sobre a parte orçamentaria, pois, temos um orçamento restrito, e um 



orçamento difícil. Respeito muito á sua corrente de defesa, principalmente naquilo que tange á 

observação sobre renúncia, em relação ao que pode estar beneficiando. É um bom papel o vereador 

fiscalizar, e você esta em um caminho correto, mas venho mostrar também o que penso em relação 

á tudo isso. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a 

todos novamente. Isso que o Faustinho falou que trás uma dubiedade, concordo com ele, porque foi 

feito uma indicação por mim quase nos mesmos moldes, e o prefeito rejeitou. E agora o Faustinho 

levantou essa duvida que surgiu, pois, esta chegando agora. É claro que muitas pessoas pensarão 

que estão fazendo isso tudo, porque estão ás vésperas das eleições. Fico pensado, uma cidade que 

aprovou tantos milhões, parece-me que esta nadando de braçada, o prefeito, deputado. Aí vem fazer 

uma proposta dessa? Aí os que pagaram são punidos, e aqueles que deixaram de pagar serão 

favorecidos. Sou á favor disso porque tenho certeza que a nossa cidade não tem um dos IPTU”s 

mais baixos, falta muita coisa Mauricio, e você explica muita coisa que já sabemos, e também 

sabemos o fim disso. Obrigada á todos.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 64/2019. Aprovado menos 

01 (um) voto do vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. Justificativa e voto vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Respeitando á opinião de todos, gostaria de falar que eu tenho os meus 

princípios, o Mauricio explicou e eu respeito á sua fala, mas eu ainda acho que é uma penalidade 

para os bons pagadores, Ouço muito no dia a dia, “Ah, mas o nosso país é para os maus pagadores”. 

Eu ainda acho que não deixa de ser uma renuncia de receita do erário público, como você bem 

falou, que vai arrecadar sim. E ano que vem, sendo ano eleitoral, os cofres estarão cheios. Aqui esta 

o meu parecer. Muito obrigado Sr. Presidente.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro 

de Lima: “Primeiramente gostaria de agradecer aos companheiros que votaram o projeto, é 

importante entrar recurso. Realmente foram aprovados nesta Casa mais de quarenta milhões de 

reais. Beth, aí esta mais um motivo também para tudo isso, temos que pagar isso. Quando falamos 

em braçadas, se você não cobrar, não tem como pagar. Respeito á sua opinião, você já solicitou os 

mesmo moldes e o prefeito só acatou agora. Á arrecadação é necessária, porque o endividamento 

acontece, e tem que encontrar um jeito de solucionar. Faz parte de qualquer gestor, ele tem a 

obrigação de fazer á arrecadação, por mais dura e difícil que seja.” DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0066/2019.- 

Denomina de Dra. Kátia Stevanatto Sampaio o Parque Linear que está sendo implantado no Parque 

Santa Bárbara. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 66/2019. Aprovado 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 Projeto de Lei. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 66/2019. Aprovado em 

segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 12º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0067/2019.- Estabelece 

Política Pública Municipal de remoção e substituição de árvores da espécie exótica invasora 

"Leucena" por espécies nativas do Município e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00333/2019.- Voto de Congratulação com 

a comunidade católica de Nossa Senhora da Penha, na pessoa do Padre João Gonçalves da Silva, 

pelos 199 anos de Festejos à Padroeira do Município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum 

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

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00352/2019.- Voto de Congratulação com o Policial Militar Freedman da Silva 

Cunha, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 



municipalidade. Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA 

PROFESSORA MARISOL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00353/2019.- 

Moção de Apoio à PEC que modifica o sistema de Previdência Social e disposições transitórias e dá 

outras providências, para que inclua as Guardas Municipais do país com a merecida Aposentadoria 

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

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 00354/2019.- Voto 

Congratulação com a diretoria, professores e alunos da ETEC "João Maria Stevanatto", pelos 10 

anos de atividades em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: VISTAS 

AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00355/2019.- Voto de Congratulação com os jovens estudantes Mariana 

Nascimento da Silva Marques e Miguel Rodrigues Coelho, vencedores do concurso de redação do 

PROERD. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA BETH MANOEL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de outubro 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. 

 

 


