
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de outubro de 2019. Presidente: LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário "ad hoc": TIAGO FONTOLAN BATISTA. 2º 

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

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

NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. O Sr. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 

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

Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos e a todas, aos funcionários da casa. Hoje vou usar a 

tribuna aqui, para falar das obras paralisadas e do desperdício de dinheiro público. Chega de 

falácias e utopias, principalmente quando o assunto é o desperdício do dinheiro público, 

proveniente de recursos advindos de impostos pagos pelo povo, que deveriam ser revertidos em 

ações impactantes e de alcance social, abrangentes à população, principalmente aos mais carentes, 

que estão ávidos por melhorias estruturais, principalmente na questão hoje considerada o “calcanhar 

de Aquiles” da Administração Pública, a educação e a saúde. Infelizmente nossa cidade vem sendo 

conduzida de forma irresponsável e desmedida, haja vista o grande número de obras paralisadas. 

Estou indignada com algumas ações do Prefeito Paganini e do nosso deputado de Itapira, Barro 

Munhoz, principalmente no que tange as obras paralisadas, que representam o dinheiro público 

jogado literalmente no ralo. Não cabe mais aceitarmos e convivermos passivamente com esse tipo 

de situação, extremamente nociva aos cofres públicos. Reporto-me neste momento a uma ampliação 

do PSF PPA Vila Ilze, uma obra no valor de 264 mil, 932 mil reais e 48 centavos, comunidade Vila 

Ilze, Município de Itapira, com o objetivo da ampliação da UBS, Ministério da Saúde, Prefeitura 

Municipal de Itapira e Construtora João Moreno. O início da obra, 15 de janeiro de 2018, término 

da obra, 15 de setembro de 2018. Esta obra infelizmente encontra-se paralisada. Recentemente 

visitei a referida obra e constatei esta triste realidade, que mais uma vez me comoveu, assim como 

obras de creches e outros, vendo o desperdício, o descaso com a utilização do dinheiro público 

proveniente de impostos e taxas pagas pelos munícipes. Apenas mostrar e identificar o problema em 

loco, não é o suficiente. Na condição de agente pública que sou, já fiz e outra vez farei a 

reivindicação através da identificação, indicação e visita à Secretária de Saúde Cristina Moreira, 

cobrando da mesma e do prefeito Paganini para que esta obra de extremo alcance social seja 

finalizada, e que a população e os funcionários possam ser contemplados. Finalizo minha fala 

pedindo que cada um dos senhores vereadores faça uma visita a essa obra parada e sem estar 

terminada, sendo que a mesma terá que passar por reformas, pois o forro caiu e as salas são 

extremamente pequenas, não cabendo nem maca e nem a mesa do médico. Recobro a atenção dos 

colegas, de que, o deputado barros Munhoz solta esses panfletos pela cidade, mas ele deveria fazer 

melhor uso do dinheiro ajudar as entidades. Obrigada a todos.” A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra., PROFESSORA MARISOL: “Senhor presidente e nobres colegas, funcionários da 

casa, público aqui presente, imprensa escrita, internautas, o meu muito boa noite a todos. Hoje 

venho é essa esse pequeno expediente a falar de um assunto muito importante sobre a PL 5.228/19 

que altera a legislação que se nós ficamos de mãos atadas, sem ir a luta, de mãos e braços cruzados, 

vamos perder duas entidades aqui. A Márcia veio representando a Guarda Mirim, a AIPA, e nas 

pessoas da Eliséia e da Zeugma representando o Jovem em Ação, essas duas entidades dedicadas 

aos nossos jovens possuem mais ou menos cerca de 800 jovens aprendizes, que estão inseridos no 

mercado de trabalho. É uma judiação, é um pecado. O que essa lei altera, se ela for aprovada lá no 

Senado? Ela vai tirar a oportunidade dos nossos jovens, dos nossos alunos que frequentam as 

escolas Elvira Santos (ESO), Pedro Ferreira, Benedito Flores, Antônio Caio, Caetano Munhoz, 

Cândido Moura e Fenizio Marchini, sendo que não terão mais as chances de conseguir o primeiro 

emprego. Imaginem quase 800 jovens sem ter o que fazer, vulneráveis às drogas, é, porque se o 

jovem não está tendo uma capacitação, não está tendo palestras, ciclo de palestras, não está sendo 

está sendo um bom está desenvolvendo a sua atividade, pode sim as coisas do mal o perseguir, 



podem, por que não? E nós sabemos, hoje temos 14 milhões de desempregados, é uma crise no 

Brasil todo, e vai ficar mais complicado ainda para esse jovem conseguir o primeiro emprego. Nós 

já fomos jovens. Quando que eu tinha 14, 15 anos como eu queria trabalhar. Eu me recordo que via 

algumas pessoas no supermercado, até cheguei a perguntar: Moço, você não poderia me contratar? 

Naquela época não tinha, né? Não era aqui em Itapira, naquela época. Não tinha essas entidades que 

auxiliam os nossos jovens de hoje. E até o moço falava assim: “Eu não posso contratar você, porque 

você tem menos de 18 anos, você não pode, você tem que estar dentro da escola”. Mas mesmo 

assim, esse era o meu desejo, era minha vontade de te um dinheirinho, ter um salário pra eu 

comprar as minhas coisas, e nós já passamos por isso, nós fomos jovens também. Então eu vejo a 

importância. Semana passada, estava falando com a Eliséia, até achei que era “Fake News” quando 

soube dessa PL. Uma mãe, de um aluno meu falou assim: “Olha a vereadora, é verdade isso?” 

Automaticamente passei a mão no telefone, e liguei para o Elias: Elias, da uma olhada para mim, se 

é verídica essa PL, que infelizmente era, e todos vocês que participaram do desfile vocês viram, 

presenciaram a manifestação. Por isso falo, hoje eu estou entrando com uma moção de repúdio 

contra essa PL. Diga não à PL 5.228/19, porque se isso passar, vai ser uma grande perda, não só 

para o nosso município, mas para o nosso Brasil, para os nossos jovens e os nossos adolescentes 

que irão ficar muito vulneráveis às drogas, infelizmente. Não é esse país que eu quero para os meu 

jovens, para os nossos jovens. Então peço aqui para que todos vocês apoiem essa moção de repúdio, 

peço para que o presidente da Câmara leve e elenque aos demais presidentes das outras Câmaras 

Municipais essa moção, para que juntos possamos impedir que essa PL seja aprovada. Então eu 

faço um apelo a você que não assinou esse abaixo assinado, que você assine hoje junto comigo, 

junto com os meus companheiros e peço apoio a toda a população de Itapira. Diga não a PL 

5228/19, sendo esse é o meu apelo como mãe, como professora e como vereadora do município de 

Itapira. Meu forte abraço e boa noite.” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 

palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos para reunião 

entre as bancadas. (SUSPENSA)... Reiniciado os trabalhos ainda no Pequeno Expediente o Sr. 

Presidente o declara 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 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de outubro de 

2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata 

da 5ª Sessão Solene, realizada no dia 17 de outubro de 2019. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 3º) Requerimento Especial nº. 001/2019.- 

Requer Licença para missão temporária de interesse do Município nos termos do inciso III do 

Artigo 39 da LOMI. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Aprovado o Requerimento Especial, o Sr. Presidente informa que o 

Vereador Carlos Alberto Sartori, estará representando a Câmara Municipal em Sessão Solene do 

Lions Clube de Itapira, que será realizada nesta data, às 20:00 horas, na data de hoje, para 

recepcionar oficialmente o CL Nelson Mazarin, Governador do Distrito LC3. Isto feito, passamos 

ao Projeto de Resolução. 4º) Projeto de Resolução nº. 004/2019.- Em que a Mesa da Câmara 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Regulamenta a Lei Federal nº 

13.460, de 26 de junho de 2.017 acerca da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário 

dos serviços públicos no âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, 

o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0074/2019.- Em que o Sr. 

Toninho Marangoni submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina 

estrada municipal e via pública no bairro de Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0075/2019.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Regulamenta no âmbito 

da Câmara Municipal de Itapira, o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, com base na Lei de 

Acesso à Informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, dispõe sobre a sua aplicação, e 

dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Votos de Pesar. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00442/2019.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Creuza Benedita Machado Cruz. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00443/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel Júlio da Silva. Autoria. Fábio 

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

Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00444/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leonidia Alves da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00445/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wagner 

Antônio Nucci Zanchetta. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00446/2019.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Pavinato Sobrinho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 12º) Requerimento nº. 00408/2019.- Requer oficiar o Deputado 

Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo do Estado, objetivando a 

construção de uma escola municipal de ensino fundamental (EMEB) no Bráz Cavenaghi. Autoria. 

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

Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento 

nº. 00409/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Barão Futebol Clube, pela conquista do 

título de Campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador. Autoria. Toninho Marangoni. 

Pela ordem o Vereador Toninho Marangoni manifesta interesse em discutir a matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento nº. 00410/2019.- Voto de 

Congratulação com o Vila Ilze Futebol Clube, vice campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira de 

Futebol Amador e pelo acesso à divisão principal. Autoria. Toninho Marangoni. Pela ordem o 

Vereador Toninho Marangoni manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00415/2019.- Voto de Congratulação com a equipe 

Nacional Futebol Clube, vice campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador e pelo 

acesso à 2ª divisão. Autoria. Toninho Marangoni. Pela ordem o Vereador Toninho Marangoni 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

16º) Requerimento nº. 00417/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Futebol Clube Porto 

Itapirense, pela conquista do título de Campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador. 

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

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

aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento nº. 

00427/2019.- Voto de Congratulação com a equipe esportiva da Mogi Play Web TV, na pessoa do 

locutor Gil Costa e do comentarista Lucas Valério, pelo brilhante trabalho de transmissão dos jogos 



da Copa Itapira de Futebol Amador. Autoria. Toninho Marangoni. Pela ordem o Vereador Toninho 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 00428/2019.- Moção de Apoio à Câmara dos Deputados e 

Senado Federal pela aprovação do Projeto de Lei nº 80/2018, que "Dispõe sobre o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para estabelecer a obrigatoriedade da 

participação do advogado (a) no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: “Boa noite, presidente, boa noite nobres colegas, funcionários da casa, o público 

presente, imprensa, internautas e a guarda municipal. Queria dar uma explanação sobre esse 

requerimento de moção, porque muitos desconhecem a figura do CEJUSC, do advogado no 

CEJUSC. Esse projeto de lei não está visando praticamente só o advogado. Que ele é indispensável 

ao exercício da justiça, esse é um direito constitucional. O que acontece muito é que o CEJUSC foi 

criado para resolver os conflitos de forma mais rápida, os quais muitas podem sim virar ações 

penosas e duradouras. O que acontece, como é de conhecimento de todos, a classe média, as classes 

A e B conseguem sim contratar um advogado e vão ao Cejusc. Quando assinou-se um velho projeto 

de lei, que obriga a outra parte a também ser orientada pelo advogado, o que acontece muitas vezes 

é acaba fazendo-se um acordo ou então aceita-se um pedido que é totalmente desfavorável ela. Isso 

daí já é uma briga antiga da OAB. Existe o juizado especial criminal e cível onde também é 

indispensável o advogado, porém se uma das partes estiver com o advogado, é obrigatório a 

nomeação de outro. Existe o plantonista via de regra para isso, e é que queremos implantar no 

Sejusc, porque a pessoa sem esse advogado de plantão lá, por exemplo, fica vulnerável. É isso aí 

pessoal, peço a assinatura todos os demais colegas da casa. Obrigado e uma boa noite a todos.” A 

seguir, o Sr. Presidente põe em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto Vererador Maurício Cassimiro de Lima: “É muito oportuna a sua moção. Já tive a condição 

de passar pelo Cejusc, quase todos uma vez ou outra, infelizmente, terá que passar por uma situação 

dessa, e é de fundamental necessidade a presença de um advogado. Naquele momento que você está 

sacramentado um acordo com alguém, que seja leigo ou não leigo mesmo, que não tenha o nível de 

compreensão específica dentro daquilo que está sendo acordado entre as partes, porque a partir do 

dado momento em que se acorda algo, aquilo tem força judicial, e um mau acordo nesse momento 

realmente pode ter um prejuízo muito grande para a pessoa. Se não houver um acordo porque as 

partes não se entendem, mesmo juridicamente com os advogados, é melhor que isso vá para fora, 

para a parte judicial, com juiz diretamente, e que lá se resolva de uma forma equilibrada, como 

normalmente acontece. Mas a ausência, eu já vi muitos relatos da falta de um advogado nesse 

momento especificamente, no qual as pessoas têm complicações por anos a fio e precisam correr 

depois atrás da OAB, de um advogado, entrar com uma ação para tentar reverter uma coisa que já 

está acordada, que nem sempre é muito fácil, porque você já concordou com aquilo e depois para 

você voltar atrás dessa situação, é muito difícil. É com toda a certeza, com todo prazer que assinarei 

com a Vossa Excelência.”  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00429/2019.- Moção de Repúdio ao Congresso Nacional, pela discussão e 

votação do Projeto de Lei nº 5.228/2019, que "Institui a Nova Lei do Primeiro Emprego, e dá outras 

providências". Autoria. Professora Marisol. A seguir, o Sr. Presidente põe em votação o 

requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto Vereradora Professora Marisol: 

“Aproveito o ensejo e falo que está correndo um abaixo assinado e peço para que todos vocês 

aproveitem, sendo que hoje a Câmara está com um público muito bom, e que assinem, visto que não 

podemos aceitar essa que essa PL seja aprovada. Aqui, só na nossa cidade de Itapira, há 

aproximadamente 800 jovens da Guarda Mirim e do Jovem em Ação, que vão ficar sem essa 

oportunidade do primeiro emprego. Somente terão essa oportunidade, se isso for aprovado, só quem 

está cursando ensino técnico ou um curso superior. Então não podemos deixar os nossos jovens 

vulneráveis, sem essa primeira oportunidade. Então peço para que todos, não só os meus colegas 

vereadores, mas os funcionários da nossa casa e o público hoje aqui presente assinem. Obrigada.” 



Justificativa de voto Vereador Tiago Fontolan:“Nós tivemos na segunda-feira da semana passada, 

recebendo a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a Secretária Célia 

Parnes na Sede da Guarda Mirim de Itapira, e logo ao saber sobre o Projeto de Lei 5.228/19, 

apresentado então pelo presidente Salvador, e depois salientado pela Eliséia também, o deputado 

estadual Barros Munhoz, juntamente com as entidades, já se propôs a fazer gestão junto ao senador, 

que é segundo suplente, mas é senador, o doutor Ogari Pacheco, junto com as entidades, para que 

um projeto como esse não vá para frente, e que se mostre ao senador Irajá a importância de 

entidades como a Guarda Mirim e o Jovem Ação, não só na formação do jovem para o emprego, 

mas todo o trabalho social que essas entidades fazem, tirando muitas e muitas vezes o jovem do 

caminho errado, como Vossa Excelência disse vereadora. Parabéns às duas entidades pelo trabalho 

que realizam ao longo de todos os anos, a Guarda Mirim aí, com 55 anos de história, o Jovem em 

Ação é um “jovem em ação”, mas parabéns pelo trabalho de vocês e eu acho que falo em nome de 

todos, mas, nesse momento na minha justificativa é tem o meu apoio a moção de Vossa 

Excelência.” Justificativa de Vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Primeiramente venho 

endossar a palavra da Marisol, do Tiago, em relação tudo isso. Estava lendo o artigo 2º, inciso 1º, o 

qual diz que esteja regularmente matriculado em curso de ensino superior, educação profissional e 

tecnológica. Isso, por exemplo, não é a realidade do nosso município, sendo que temos muitas 

crianças e adolescentes, como o pessoal dos escoteiros, que estão aí atrás, que não só pela situação 

de que eles podem ficar vulneráveis, mas hoje eles também fazem parte da renda da família. Eu 

tenho em meu consultório uma jovem em ação e tenho certeza absoluta que o ganho efetivo que ela 

tem comigo, ela partilha dentro da sua casa, pela condição social que existe em relação a tudo isso. 

O Projeto de Lei está no senado, no momento está na mão do Flávio Bolsonaro, sendo que teve até 

uma audiência pública no dia 23, na qual foi passado tudo em relação a isso, e com toda certeza, 

acredito que toda a casa vai votar favoravelmente, eu assino com Vossa Excelência também, e 

quero deixar também a minha força pessoal, meu repúdio, inclusive contra o Projeto de Lei, para 

que no mínimo lá no senado possa existir uma Emenda Aditiva, para que se possa abrir outras 

brechas, não que o projeto em si seja ruim de uma forma total, que muitos projetos não é que são 

ruins, mas são mal estruturados. Acredito que uma conversa, acredito que uma construção em cima 

do projeto, possa beneficiar a todos, sem prejudicar ninguém. Então fica assim o meu voto de 

congratulação ao seu repúdio Marisol. Estamos juntos, estamos assinando com vocês.” Justificativa 

de Voto Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Bom, Jovem Ação, Guarda Mirim tenham certeza 

que essa Câmara vai fazer o seu papel, já está fazendo, aprovando essa moção. Essa presidência vai 

encaminhar a todas as Câmaras cópia dessa moção, pedindo o apoio de todas as Câmaras da nossa 

região, pois é muito importante. Aprovamos em abril o projeto do empreendedorismo, do pessoal 

que nos ajuda, que fortalece as entidades, então nada mais urgente do que lutar por essa causa, e 

para o ano que vem, a gente está aqui para comemorar o empenho das entidades, das empresas 

parceiras. Então contem com a Câmera, vamos fazer o nosso papel, vamos criar uma grande 

corrente com a nossa região, para que esse projeto não passe e não seja aprovado no Congresso 

Nacional e parabéns pelo trabalho das duas entidades.” Justificativa de Voto Vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “O Maurício falou também do tempo da Guarda Mirim, meu pai foi da Guarda 

Mirim, é uma entidade muito respeitada inclusive, o Jovem em Ação também, cheguei a empregar 

quando tive um comércio, não apenas eu, assim como minha mãe. Mas essa moção de repúdio leva 

o nosso endosso também Marisol, foi bem oportuno, endossando a palavra dos demais colegas aqui, 

mas o Maurício deu uma explanada no projeto aí, mas no meu particular tem coisas que não 

precisava, é impressionante, mas podem contar com a gente sim, parabéns. Eu só queria recapitular, 

foi falado o ponto do abaixo-assinado na Casa das Artes e na Casa da Cultura, não, aqui hoje, mas e 

durante o dia? É uma ideia legal também, a sugestão de deixar uma via aqui também na secretária. 

Boa noite.” Justificativa de Voto Vereadora Elizabeth Donizete Manoel: “Também tem o meu 

apoio essa moção, é, quero dizer, Faustinho, que seu pai acho que foi guardinha na mesma época 

que eu fui. Sai de lá já com bolsa, formada. Então tem o meu apoio, com certeza, acho que o apoio 

de todos, né? Seria inviável não dar apoio a essa moção. Então parabéns, estamos juntos.” 

Justificativa de Voto Vereador Antônio Marangoni Neto: “ Parabéns Marisol pela moção. 



Também tô junto aí, tá? Eu tenho uma filha que está no Jovem em Ação, fico muito feliz, porque ali 

se menciona o trabalho né? Então eu tô firme com vocês aí, vamos juntos.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. 

a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais requerimentos passamos às 

Indicações. 20º) Indicação nº. 00327/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, que providencie a presença de profissionais de Educação Física nas Academia ao 

Ar Livre da cidade. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 21º) Indicação nº. 00329/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Promoção Social, promover em caráter de urgência, atendimento social aos moradores 

de rua concentrados nas proximidades da rodoviária municipal. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Indicação nº. 00331/2019.- 

Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um Colegiado Gestor de Saúde 

com participação mínima de 10% de servidores municipais ativos da área da Saúde. Autoria. Beth 

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

aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Indicação nº. 

00332/2019.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Soldado PM Alan de 

Souza Melo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

24º) Indicação nº. 00338/2019.- Sugere estudos para cobertura das Arquibancada no Campo 

Victório Sartorelli Filho, nos Prados. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente passa de imediato à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 00251/2019.- Voto de 

Congratulação com o atleta paraolímpico Jesiel Augusto Faustino pela conquista da medalha de 

bronze no Circuito Brasil Caixa Loterias. Autoria: Professora Marisol. Pela Ordem a Vereadora 

Professora Marisol, requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria para a próxima 

sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) 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. Pela Ordem o Vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa 

aprova por unanimidade o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00398/2019.- Voto 

de Congratulação com o grupo de Escoteiros Itapira 193º/SP, pelos seis anos de atividades em nossa 

cidade, celebrado no dia 19 de outubro. Autoria: Tiago Fontolan Batista. Aprovado por 

Unanimidade. Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: “Tendo em vista a presença 

do grupo de escoteiros de Itapira, na nossa sessão, ao chefe Palmieri que está à frente do grupo de 

escoteiros e a todos os seus colaboradores, para a gente é uma honra poder contar na cidade de 

Itapira com entidades como a Guarda Mirim e o Jovem em Ação, que fazem a formação dos jovens 

para o mercado de trabalho, que fazem também todo esse trabalho e resgate social dos jovens, e teu 

Grupo de Escoteiro de Itapira, na formação do caráter desses jovens, bem como as entidades 

também fazem. Então chefe, dentre os valores que os pais que participam, e Vossa Excelência no 

comando, nos valores que são passados a esses jovens, eu acho que essa casa faz uma singela 

homenagem a tudo o que o senhor faz, a todas essas sementes que o senhor planta no nosso 

município. São sementes pequenas hoje no caráter, mas que trarão pessoas honradas e homens que 

construirão a nossa cidade. Então em nome da Câmara Municipal, nosso muito obrigado e que o 

senhor possa continuar com o Grupo de Escoteiros e todas as outras atividades, por muitos e muitos 

anos. Muito obrigado viu chefe?” Justificativa de voto vereador Toninho Marongoni: “Parabéns 

Palmiere, ao grupo todo aí tá? E falar que é a semente do amanhã. Parabéns.” Justificativa de voto 



vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Primeiramente queria me direcionar a todos os escoteiros 

que estão aqui, especificamente a você Palmieiri. Itapira começou, na verdade, com você, um 

semeador, não só com as crianças, mas com outros grupos também, o que é muito saudável. Hoje 

nós temos, acho, que 3 grupos de escoteiros em Itapira, não sei o nome exatamente de cada um 

deles, mas suas sementes, na verdade, proliferou em outros pontos, mais crianças são atendidas, e 

isso é muito importante. A sua presença junto com essas crianças Palmieri faz a formação delas, e 

sei que é justo e perfeito a sua atuação junto com elas, tenho certeza que elas vão estar fortalecendo 

as colunas de nossa cidade, através do seu trabalho, através do caráter, principalmente da luz do 

arquiteto que guia esse caminho, e brilhante especificamente sobre você. Parabéns.” Justificativa de 

voto vereadora Professora Marisol: “Eu também não poderia deixar de dar os parabéns. Você 

Palmieri e toda sua equipe, essas crianças maravilhosas, que sempre bem abrilhantando. Vimos 

através do desfile, sempre atuando nas comemorações. É isso, é o amor à nossa Pátria e é a semente, 

como já foi dito, são os futuros cidadãos brasileiros que amam essa terra, que amam nossa gente, 

que amam nossa Pátria. Muito obrigado, parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês.” Justificativa 

de voto vereadora Beth Manoel: “Também quero parabenizar o Palmieri, que conduz o pessoal, né 

Palmieri? Lapidando, moldando o caráter desses meninos, que futuramente vencerão os pilares, né? 

Então parabéns, e que Deus conceda sempre aquele sorriso lindo que eu vi hoje pelo aparelho do 

Facebook, né? Eu liguei o meu aparelho, e aquele sorriso estampado. Então que Deus conceda 

sempre esse sorriso, e muitos motivos para que ele aconteça. Parabéns e parabéns pra cada 

componente.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Palmieri boa noite. 

Gostaria de deixar os meus parabéns pra você e também para todo o grupo. Sempre sabemos que o 

grupo tem que ter uma pessoa, um líder, né? Mas todos fazem o evento acontecer. Então parabéns, e 

que Deus abençoe vocês, principalmente você. Muita saúde e prosperidade.” Justificativa de voto 

vereador Luan Rostirolla: “Chefe Palmieri, escoteiros, é realmente um grande orgulho para Itapira, 

né? Eu sempre falo nas minhas falas, que Itapira é privilegiada, por tudo o que tem, pelas entidades 

que têm, pelas pessoas que têm, que se mobilizam em prol ao próximo e principalmente em prol à 

cidade, aos nossos jovens, às nossas crianças. Então parabéns escoteiros, pelo aniversário de 6 anos. 

É um grande orgulho para Itapira, e continuem sempre com essa força e muito obrigado por tudo o 

que fazem para nossa cidade.” DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR TIAGO FONTOLAN 

BATISTA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla 

- Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00409/2019.- Voto de Congratulação com 

a equipe Barão Futebol Clube, pela conquista do título de Campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira 

de Futebol Amador. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

TIAGO FONTOLAN BATISTA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00410/2019.- 

Voto de Congratulação com o Vila Ilze Futebol Clube, vice campeão da 2ª Divisão da Copa Itapira 

de Futebol Amador e pelo acesso à divisão principal. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: 

VISTAS AO VEREADOR TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00415/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Nacional Futebol Clube, vice 

campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira de Futebol Amador e pelo acesso à 2ª divisão. Autoria: 

Toninho Marangoni. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR TONINHO MARANGONI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 00417/2019.- Voto de Congratulação com a equipe 

Futebol Clube Porto Itapirense, pela conquista do título de Campeão da 3ª Divisão da Copa Itapira 

de Futebol Amador. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de outubro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00427/2019.- Voto 

de Congratulação com a equipe esportiva da Mogi Play Web TV, na pessoa do locutor Gil Costa e 

do comentarista Lucas Valério, pelo brilhante trabalho de transmissão dos jogos da Copa Itapira de 

Futebol Amador. Autoria: Toninho Marangoni. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR 

TONINHO MARANGONI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 


