
ATA DA 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 de novembro 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. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, ANTONIO 

MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausentes os vereadores CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente passa de imediato 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 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de novembro de 2019. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro 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 Ofícios: 

2º) REQUERIMENTO Nº. 00452/2019.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Mino 

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

12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, encontrando-se 

presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente Sr. ANDRÉ SIQUEIRA, o Sr. Presidente convida-o a 

assumir a vaga verificada. 3º) Ofício Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das 

despesas realizadas referentes ao mês de outubro de 2019. Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a 

leitura das matérias constante do Expediente. 4º) Projeto de Resolução nº. 006/2019.- Em que o Sr. 

Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. 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. Justificativa de voto 

vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Conforme uma conversa entre as bancadas, 

chegamos á um acordo e decidimos aprovar o projeto.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro 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. 0079/2019.- Em que o Sr. Beth Manoel submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre acompanhamento de Monitores de Esporte, 

Professores e Estagiários de Educação Física nas academias ao Ar Livre e locais públicos que 

permitam a pratica de atividades física no Município de Itapira denominada lei "Professor Barreto" 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0080/2019.- 

Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Denomina vias públicas do Loteamento Residencial Villagio de Verona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

7º) PARECER nº. 148/2019.- ASSUNTO: Ao Projeto de Decreto Legislativo Lei nº 08/2019. 

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 Decreto 

Legislativo nº 08/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado Administrador de Empresas Sr. Luiz 

Fernando Martins Schnitzer" após minuciosa análise à biográfia do Administrador de Empresas Sr. 



Luiz Fernando Martins Schnitzer, opinam favoravelmente à tramitação da propositura, eis que 

inexiste óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, o Sr. Luiz 

Fernando Martins Schnitzer, nascido em 25 de janeiro de 1.956, em São Paulo, Capital, casado com 

Sra. Marisa Helena Fleury Roberti Schnitzer, pai de duas filhas, estudou na Escola Tècnica de 

Administração de Empresas "Lyceum Alpinum Zuoz", na cidade de Zuoz, na Suíça, em 1.974; 

formou-se em Administração de Empresas na Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, na 

cidade de São Paulo, em 1.979. Trabalhou em diversas empresas, nacionais e multinacionais, 

atuando em cargos de alto padrão como Gerente Executivo, Gerente de Projetos, Diretor Sócio, 

entre outros. Viajou a trabalho para mais de 18 países. Atualmente é proprietário da "Fazenda Boa 

Vista", localizada em Barão Atalioba Nogueira, em Itapira. Atuando no setor de pecuária com 

venda de bezerros e touros tipo "Nelore" e com plantação de eucalipto no ramo de papel impresso. 

O homenageado é um grande fomentador de ações na comunidade local, que tem objetivo o 

desenvolvimento e crescimento de Itapira e sua macroeconomia, merecedor, portanto, de ser 

agraciado com o Título de Cidadão Itapirense. Pela aprovação, pois. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 06 de novembro 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 12 de novembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 8º) PARECER nº. 149/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 30/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 

Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo 

"Dispõe sobre o Projeto Social para a alienação de lotes pertencentes ao Município para fins 

exclusivamente residenciais nas condições que especifica.", 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", 06 de novembro 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 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) 

PARECER nº. 150/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 72/2019. RELATOR: Antonio Marangoni 

Neto. 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 72/2019, de autoria do 

vereador Fábio Galvão dos Santos que "Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por requerer PARECER JURÍDICO da 

douta Procuradoria desta Casa, tendo em vista a complexidade da matéria. Quanto ao mérito, 

acordaram por aguardar o conteúdo do referido PARECER JURÍDICO para estudo com posteriores 

debates e deliberações. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 06 de 

novembro de 2019. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento das Comissões para 

que a matéria seja encaminha à Procuradoria Jurídica para Parecer. DESPACHO: AO 

PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, 

não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 

Requerimentos e Indicações. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00455/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Rynaldo Bombardi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00456/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Mariano da Silva. Autoria. Fábio Galvão 



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

aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00457/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Brasilino Moraes dos Santos, mais 

conhecido como Brasa do Bairral. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00458/2019.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Luiz Alberto Zago. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

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

00459/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Antônio de Souza. Autoria. Carlos Alberto 

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

12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00460/2019.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Paula Topan. Autoria. Fábio 

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

Caio", aos 12 de novembro 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. 16º) Requerimento 

nº. 00442/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Solano Futebol Clube, pela conquista invicta 

do título de Campeã da Copa Itapira de Futebol Amador 2019. Autoria. Toninho Marangoni. Pela 

ordem o vereador Toninho Marangoni, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00443/2019.- Voto de 

Congratulação com o Sport Futebol Clube, pela conquista do vice campeonato da Copa Itapira de 

Futebol Amador 2019. Autoria. Toninho Marangoni. Pela ordem o vereador Toninho Marangoni, 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

18º) Requerimento nº. 00444/2019.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Hortêncio 

Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda Cavenaghi, pela comemoração de 69 anos de casamento, 

celebrado dia 24 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00445/2019.- Voto de Congratulação com o ex 

vereador Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00446/2019.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Virgílio Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de novembro. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00447/2019.- Voto de Congratulação com o Educador Físico e atleta itapirense 

Eric Zangelmi pela realização do projeto Soul da América, cicloviagem realizada ao longo de 14 

meses pela América do Sul. Autoria. Beth Manoel. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

22º) Requerimento nº. 00448/2019.- Voto de Congratulação com o jovem Kellyton Rodrigo de 

Oliveira pelo brilhante desempenho como jogador de futebol profissional. Autoria. Professora 

Marisol. Pela ordem a vereadora Professora Marisol, manifesta interesse em discutir a matéria. 

DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00449/2019.- Requer 

do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre à indicação nº 52/19, da Exma. Vereadora Beth 

Manoel, que sugere a revitalização do calçadão na Av. dos Italianos. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Esse 



requerimento feito por mim hoje, esta cobrando um requerimento já feito pela colega Beth Manoel. 

Estamos congratulando com o esporte, que é o principio da educação também compactuado por 

mim. Mas e a população? Onde a população faz esporte? A maioria faz esporte na Avenida dos 

Italianos. Em fevereiro a Beth fez o mesmo pedido, e até agora nada. Presenciei uma senhora de 

idade caindo lá, e fora outros casos que comentaram comigo. Estamos falando tanto de esporte, e a 

população não tem onde praticar. A iluminação é terrível, e principalmente para quem vai a noite, e 

sinceramente, tenho medo. Não tem segurança, e a calçada esta uma calamidade. Outro dia fiz o 

mesmo requerimento cobrando reformas e manutenção, e também tive que cobrar outro 

requerimento da colega Marisol á respeito da pracinha Anita. Bom Prefeito, vamos cuidar da nossa 

cidade. Obrigado.” Pela ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima, manifesta interesse em 

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

12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00450/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor de Engenharia do 

Município, ou contrate empresa especializada, para realizar uma vistoria estrutural do Viaduto 

Tiradentes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

25º) Requerimento nº. 00451/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de 

Educação, para que promovam estudos objetivando o fornecimento de merenda escolar aos alunos 

da rede municipal de ensino no período de férias escolares. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Indicação nº. 00339/2019.- Sugere execução 

de limpeza e roçagem às margens da rodovia SP-352 no sentido Itapira/Jacutinga, na lateral da 

Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 27º) Indicação nº. 00340/2019.- Sugere execução de limpeza e serviço de 

draga no córrego localizado entre as avenidas na Av. Alzira Martinez Moro e José Arthur Miranda, 

no bairro Antônio Assad Alcici. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 28º) Indicação nº. 00341/2019.- Sugere recapeamento asfáltico na rua 

Itália, no bairro Jardim Raquel. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 29º) Indicação nº. 00342/2019.- Sugere construção de calçadas na margem 

direita das Avenidas Vereador David Moro Filho e Paulo Lacerda Quartin Barbosa, sentido 

centro/bairro, até onde será construído o Parque Linear "Dra. Kátia Stevanatto Sampaio". Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

30º) Indicação nº. 00343/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a realização de manutenção do 

sistema de ar condicionado das viaturas da Guarda Civil Municipal. Autoria. Fábio Galvão dos 

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

aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 31º) Indicação nº. 

00344/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, desenvolver campanha incentivando o plantio de árvores no 

município, através da doação de mudas e sementes. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Indicação nº. 00345/2019.- Sugere 

revitalização da Praça Acil Peres (Zé Coqueiro) localizada na rua Farmacêutico Antônio Serra, na 

Penha do Rio do Peixe. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Indicação nº. 00346/2019.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

promover a reforma do telhado da Academia da Saúde "Darcy de Paula Queluz". Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) 



Indicação nº. 00347/2019.- Sugere patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal na Praça Acil 

Peres (Zé Coqueiro), na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro 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: 35º) Associação dos Moradores do 

Jardim Santa Marta.- Agradecimento pela implantação de bebedouro na Avenida Lions Club. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

36º) Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia- Convite.- Convite para Sessão Solene 

comemorativa do 81º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa da Estância e Outorga 

de Título de Cidadão Lindoiense: Deputado Estadual Edmir Chedid, Sr. Antonio Nogueira, Dr. 

Acácio Néspoli Antunes, Padre Cândido Eduardo da Costa, Sr. Roberto Ianelli Kirsten, Deputado 

Federal Alex Manente, Sr. Ermantino de Souza Godoi (Tininho), Sr. Ermindo José Nogueira (Kira) 

e o Sr. Marciel Vesco. Dia 23 de novembro de 2019 às 20:00 hora. Local Centro de Convenções 

Municipal. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 37º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.- Ofício CG.C.DER nº 

2101/2019. Ref. Pregão Presencial - Julgado Irregular - Prefeitura Municipal de Itapira - 

Representação - Julgada Procedente - Planet Ptrint Black e Color Ltda EPP. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões.- Ofício nº 616/2019. Informa pagamento efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Itapira, referente ao mês de Outubro, conforme Lei nº5,548, de 24 de 

novembro de 2016. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a 

Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos e a vereadora Professora 

Marisol, requerem e a Casa aprova por unanimidade a inversão da pauta discutindo na sequência os 

requerimentos de nºs 355/2019, 442/2019 e 448/2019. A seguir o Sr. Presidente passa à discussão 

dos requerimentos. 1º) 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. Faz 

uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Em relação á fala do vereador 

Carlinhos, vou me calar, pois, a resposta vem com o tempo. É com grande alegria e estima, que eu 

Beth Manoel, assim como todos os professores da escola Julio Mesquita, policial Freedman, e os 

nossos colegas vereadores, parabenizamos os alunos Mariana e Miguel, por terem sido destaques 

em suas incumbências. Tenho a honra e prazer de acompanhar e fazer parte do crescimento, 

desenvolvimento e labuta dessas duas famílias em educar os seus filhos. Sou testemunha de duas 

histórias de sucesso, que esta sendo conquistada dia a dia pelos alunos Mariana e Miguel, que hoje 

são destaques, frutos da seriedade, responsabilidade e dedicação, tanto dos pais, como dos filhos. 

Fica minha sincera homenagem á vocês, e todos os que fizeram e fazem parte dessa bela historia de 

sucesso. Parabéns, para cima, e para frente, sempre!” Não havendo mais nenhum vereador para 

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

unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de parabeniza-los 

Mariana e Miguel, que Deus continue abençoando vocês. O esporte faz a pessoa, e que vocês 

continuem na luta.” Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Gostaria de 

congratular com vocês, mas primeiramente com os seus pais, porque a base de todo o lar começa 

com a família. Que Deus abençoe os pais que mantem os filhos na linha. Estão junto ao PROERD, 

que estão há muito tempo nas escolas. Parabéns.” Justificativa de voto vereadora Professora 

Marisol: “Não poderia de parabenizar os pais, e também os alunos Mariana e Miguel. Como 

professora, sei da importância de fazer o PROERD, de mostrar todo o aprendizado. Deus abençoe 

todos vocês. Obrigada.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Parabenizo a 

família, pois, sem o incentivo deles, os filhos não teriam esse sucesso. É importante para escola, 

família, e um exemplo para nós podermos reconhecer essa conquista. Parabéns, muito sucesso, o 



futuro é daqueles que estudam, e vocês estão no caminho certo.” Justificativa de voto vereador 

Tiago Fontolan: “O mais importante de tudo hoje e sempre, é a família. Aprendi com o meu avô, 

que tudo que formos fazer na vida e junto com a família, e tudo oque formos construir, construa na 

pedra, e não na areia. Para os familiares da Mariana e Miguel, é a prova de que construíram, e estão 

construindo a família na rocha. Parabéns a todos vocês, e que possam continuar, para passarem tudo 

isso para outras gerações lindamente como os seus pais construíram a vida de vocês.” Justificativa 

de voto vereador Toninho Marangoni: “Parabéns aos alunos Mariana e Miguel, e também aos 

pais, pois, “O cipó novo é que se torce”, é assim que sai uma família boa. Parabéns.” Justificativa 

de voto vereador Luan Rostirolla: “Mariana e Miguel, também gostaria de congratular com vocês. 

É gratificante para nós, e principalmente para família, que deu todo o apoio e amparo. Que vocês 

continuem com essa força de vontade, empenho, e que vocês possam motivar outras crianças á 

participarem do PROERD, vencerem um concurso. O mais importante é participar de todos os 

concursos, ações, e quando vencemos ficamos muito felizes. Parabéns á vocês e aos familiares. 

Sejam sempre bem vindos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00442/2019.- Voto de Congratulação com a equipe Solano 

Futebol Clube, pela conquista invicta do título de Campeã da Copa Itapira de Futebol Amador 

2019. Autoria: Toninho Marangoni. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador Toninho Marangoni: “Estive no dia do jogo, e confesso que esse foi o único jogo de 

vocês que assisti, mas pude ver a categoria dos craques do SOLANO. Estive conversando com o 

Nelson na beira do campo, e vi que era de arrepiar. Gostaria de parabenizar toda equipe, pois, 

fizeram o melhor para vencerem o campeonato pelo Titulo Invicto, e que venham mais vitórias.” 

Justificativa de voto vereador Luan Rostirolla: “Gostaria de parabeniza-los em nome da Câmara 

Municipal, por esse Titulo Invicto que é tão disputado por ser amador Itapirense na primeira 

divisão. Parabéns a todos pelo empenho, e que vocês participem em 2020 com ainda mais força. E 

tenham certeza que esta Casa congratula com vocês pela união que o futebol amador de Itapira faz 

por vocês, e por outros times. Campeão Invicto da Copa de Itapira Futebol Amador. Parabéns.” 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de parabenizar toda a equipe. 

Ser campeão não é fácil, chegar á final e Invicto então pessoal?! Mais difícil ainda. Parabéns, que 

Deus abençoe, e que ano que vem vocês possam brilhar novamente.” Justificativa de voto vereador 

Tiago Fontolan: “Parabéns á vocês, não é fácil. Com dois empates e três vitórias. A dedicação de 

vocês mostra o tamanho do troféu.” Justificativa de voto vereador André Siqueira: “Gostaria de 

parabenizar o pessoal da SOLANO, pois, sei que não é fácil conquistar um titulo de primeira 

divisão, no qual já tive oportunidade de ganhar dois com o BOTAFOGO.” Justificativa de voto 

vereadora Professora Marisol: “Não poderia deixar de parabeniza-los, pois, sei que não é fácil. 

Para receber esse troféu tem que suar a camisa. É um trabalho em equipe, e isso é muito importante, 

têm que ter perseverança, suor, lutas, garras, determinação e com tudo isso vocês conquistaram. 

Parabéns.” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Gostaria de parabeniza-los pela 

conquista. Que Deus abençoe, e que continuem firmes. Sou fã do esporte.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00448/2019.- Voto de Congratulação com o jovem Kellyton Rodrigo de Oliveira pelo brilhante 

desempenho como jogador de futebol profissional. Autoria: Professora Marisol. Faz uso da palavra 

a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Gostaria de parabeniza-lo, e até brinquei que ele já tem 

nome de jogador. Também quero agradecer à esposa Larissa e filhinha Isadora que estão aqui 

juntamente para aplaudir e congratular com o Kellynton. O Kellynton tem 24 anos, lateral direito, 

sete gols pela carreira profissional, cinco gols pela Itapirense, um gol pelo Rio Claro, um gol pelo 

Gil Vicente, e um Título Vice-Campeão Paulista 2017. Parabéns, essa singela homenagem é por 

você representar nossa cidade, nosso Brasil. Sinto-me honrada em congratular com você. Deus 

abençoe que você possa ter um futuro promissor, com saúde primeiramente e sucesso. Obrigada a 

todos.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em 



única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador André 

Siqueira: “O Kellynton é uma pessoa que posso falar muito, pois, casou com a minha sobrinha, 

estou feliz com isso, e sei o quanto é difícil ás idas e vindas, mas você irá vencer. No que precisar 

estaremos aqui. Tudo de bom!” Justificativa de voto vereador Luan Rostirolla: “Gostaria de 

parabeniza-lo em nome desta Casa, pelo empenho e dedicação. O esporte salva e abraça vidas, e 

você faz isso. Continue sempre nesse caminho, e levando o nome de Itapira em todos os cantos do 

nosso país.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2019.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao renomado Administrador de Empresas Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer. Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2019. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0030/2019.- Dispõe 

sobre o Projeto Social para a alienação de lotes pertencentes ao Município para fins exclusivamente 

residenciais nas condições que especifica. 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 30/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova menos três votos dos vereadores André Siqueira, Fábio 

Galvão dos Santos e da vereadora Beth Manoel a 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, menos três 

votos dos vereadores André Siqueira, Fábio Galvão dos Santos e da vereadora Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE e 2ª VOTAÇÃO 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 006/2019.- Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não 

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

o Projeto de Resolução nº 06/2019. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Novembro 

de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) 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. 

Pela ordem o vereador Toninho Marangoni requer e a Casa aprova o adiamento da matéria para a 

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

Caio", aos 12 de novembro 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. Pela ordem o vereador Toninho Marangoni requer e a Casa aprova o adiamento da 

matéria para a próxima Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

9º) Em única discussão o Requerimento nº 00437/2019.- Voto de Congratulação com o deputado 

federal Dr. Carlos Henrique Focesi Sampaio, autor da Lei nº 5.478/19 (cessão onerosa), que 

permitiu aos municípios receberem recursos decorrentes de valores arrecadados com os leilões dos 

volumes excedentes do pré-sal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo fazer 

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

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00438/2019.- Voto de Congratulação com o atleta itapirense Luís 



Paulo Borges Ferreira, campeão brasileiro sub 18 na modalidade arremesso do dardo, realizado na 

cidade de Porto Alegre (RS). Autoria: Professora Marisol. Pela ordem a vereadora Professora 

Marisol, requer e a Casa aprova por unanimidade, o adiamento da matéria por 15 dias. 

DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 

00439/2019.- Voto de Congratulação com os integrantes do Lions Clube de Itapira, na pessoa do 

presidente José Carlos Finazzi, pela recente visita oficial do Governador do Distrito LC3, CL 

Nelson Mazarin e sua esposa CLA Nilcelaine Zambon Mazarin. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

Pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, 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 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00440/2019.- Voto de 

Congratulação com o jovem judoca itapirense João Pedro Botto de Godoy, pelo brilhante 

desempenho no ranking regional sub 19 de Judô. 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 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00443/2019.- Voto de Congratulação com o Sport Futebol Clube, 

pela conquista do vice campeonato da Copa Itapira de Futebol Amador 2019. Autoria: Toninho 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

14º) Em única discussão o Requerimento nº 00447/2019.- Voto de Congratulação com o Educador 

Físico e atleta itapirense Eric Zangelmi pela realização do projeto Soul da América, cicloviagem 

realizada ao longo de 14 meses pela América do Sul. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: 

VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

12 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00449/2019.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre à indicação nº 

52/19, da Exma. Vereadora Beth Manoel, que sugere a revitalização do calçadão na Av. dos 

Italianos. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Na verdade, requerimento de informação sobre 

indicação, o prefeito pode ou não responder, pois, a indicação é muito explicita dentro do regimento 

interno, onde não tem discussão, votação. Então, vindo ou não vindo, não tem obrigatoriedade, 

diferentemente de um requerimento que é de ordem obrigatória, e tem suas prerrogativas legais 

quando não responde. Segundo ponto, é que nós fizemos um debate muito grande nesta Casa, sobre 

dois assuntos e vou aproveitar e falar sobre a indicação do vereador Fábio. Nós tivemos em um 

momento em nossa cidade, um debate que foi amplamente discutido e criticado pela oposição. Vou 

excluir o André dessa história, pois, não estava presente, e muito menos votou que foi em relação ao 

empréstimo financeiro feito pelo município. Dentro das coisas que várias vezes discutimos nesta 

Casa como: ponto de ônibus, calçada, iluminação, isso tudo vem sendo comtemplado dentro desses 

quarenta milhões. Muitas vezes vocês sobem, falam, pedem, e quando foi o momento da votação 

dos trinta milhões que agora esta sendo feito a Quartim Barbosa, não votaram. E quando o senhor 

falou da calçada, quero dizer que o projeto esta comtemplando isso e muito mais. Tem pista de 

bicicross, calçadas, a possibilidade de ser feito um lago que terá um vertedor para as crianças 

brincarem, vai ser um dos parques mais bonitos da nossa cidade. E a oposição e muita gente foram 

contra. As calçadas e toda iluminação da Avenida dos Italianos esta comtemplado, as calçadas da 

Assad Alcici, o Della Rocha. E oque venho falar, é que vocês não tem o direito de reivindicarem, na 

hora de votarem para fazer o empréstimo, não votaram junto. Cadê a população? As escolas, 

creches que foram reformadas, os asfaltos que vem sendo feito, isso tudo esta saindo dos trinta 

milhões. Não é justo uma situação dessa. Agora o senhor vereador vem, faz uma indicação que acho 

interessante, porque é bom que o Senhor esteja vendo oque vem sendo feito lá. Mas não podemos 

deixar de lembrar que vocês foram contra! Tudo oque esta sendo feito para a população hoje, vocês 

foram contra. E fora outras coisas que estão acontecendo. Respeito á opinião de vocês em relação 



ao financiamento e endividamento público, isso é algo que tem que ser realmente revisto. Agora em 

relação aquilo que esta sendo realizado, nós não podemos deixar de falar, porque muitas vezes 

fomos acusados que íamos colocar dinheiro no bolso, isso e aquilo. As coisas estão sendo feitas, ou 

era para deixar tudo parado? Não estou falando tudo isso para criticar o senhor vereador não! Estou 

falando que é para mostrar, que nós estamos trabalhando de uma forma séria. O empréstimo 

aconteceu, mas o mais importante são as obras que estão acontecendo, e as únicas pessoas que 

ganham é a população. Todos os prefeitos que passaram, fizeram empréstimos, endividamentos. 

Não acho justo, pedidos feitos nesta Casa, por coisas que já estão sendo comtempladas, para que 

falem “eu pedi aquilo”. Não foi você! Foi feito através de um projeto do executivo que nós 

aprovamos, e digo mais, vocês não votaram pra isso. Oque quero dizer, é que o resultado do 

empréstimo que foi tão debatido, esta sendo mostrado nesse momento.” Faz uso da palavra a 

vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Gostaria vereador Mauricio, de salientar que 

quando tiveram esses inúmeros empréstimos de milhões, eu vereadora Beth Manoel fui contra sim! 

Mas o senhor esqueceu de falar que a nossa cidade esta com saldo devedor na divida pública de 

cento e doze milhões. Quisera eu, emprestar o dinheiro e não precisar pagar. Quero lembrar o 

senhor, que é a segunda vez que faço uma indicação ao prefeito, para que ele mande limpar os 

córregos e leito do rio, e ele só foi me atender Tiago, depois que a enchente levou os móveis da 

Assad Alcici e daquela região. Vocês querem o que? Emprestar e não fazer nada? Vai ver o ponto 

de ônibus que porcaria, se der uma chuva leva o ponto. Esse pedido foi feito desde 2017 e 2018, e 

agora vai atender com os trinta milhões. Lógico que tem que atender, ou o senhor queria o que? 

Obrigada a todos.” Faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Sr. 

Presidente, Senhores Vereadores. A nós vereadores, cabe fazermos os pedidos ao executivo 

basicamente. Acho que a população desconhece um pouco do trabalho do vereador, e nós não 

podemos aqui, criar um projeto que gere custos ao município. É pertinente os pedidos feitos por 

vocês, para o senhor prefeito. Gostaria de colocar em pauta a questão que o vereador Mauricio 

levantou. É importante deixar bem claro, que os pedidos feito pelos vereadores Beth e Faustinho, 

serão atendidos nos trinta milhões, e eu só queria falar como é a oposição de Itapira. Nós tivemos 

um pedido do vereador Faustinho, que pediu esclarecimentos assegurando as famílias de baixa 

renda, assistência técnica, pública, para projeto de construção e habitação de interesse social. Só 

para mostrar a oposição de Itapira, que é do quanto pior, melhor, e gostam de fazer “auê” com 

coisas já conquistadas. Eles são contra, pedem, e hoje foram contra as moradias do Barão Toninho 

Marangoni. Vocês ficaram em pé vereadora Beth! Ou a senhora não sabe como funcionam as 

normas da Casa? Contra os votos populares do bairro do Barão. Essa é a nossa oposição, do quanto 

pior, melhor!” Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a 

todos. Virou bagunça hein Sr. Presidente?! E não foi dos dois lados. O Mauricio é muito experiente, 

e ele sabe oque falou aqui. Foi um crime oque você falou aqui. Não posso cobrar o prefeito das 

melhorias? - Posso sim, é o meu dever. O Tiago falou muito bem, a gente não pode fazer, mas 

podemos pedir, cobrar, fiscalizar. Eu estou fazendo um requerimento pedindo uma melhoria sim, e 

referente ao empréstimo, se tudo oque formos fazer nessa cidade precisar de empréstimo, então para 

que serve á arrecadação? O meu interesse aqui, é que seja feito o beneficio para o povo, não estou 

pedindo para mim, e ressaltei que foi um pedido já feito pela Beth. Outra coisa, se vai ser 

comtemplado, está ótimo, e que seja muito mais. Não importa se é situação ou oposição quem vai 

fazer, o importante é fazer para o povo. Fazemos oque achamos coerente, e quando foi para 

aprovarmos o projeto do empréstimo, não achamos que foi, pois, já tinham sido realizados outros 

empréstimos. Votei contra sim, mas tenho o meu direito de pedir ao Prefeito. Obrigado.” Faz uso da 

palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Resumindo a ópera, falando 

sobre o calçadão da Avenida dos Italianos. Já esta comtemplado, já vai fazer. Vocês me desculpem 

vereadores, vocês querem ir na janelinha? É igual aquele ônibus que esta lotado e a pessoa vai 

pedindo licença, para ir na janelinha! Vocês podem fazer indicação, mas no mínimo leiam os 

projetos antes de votarem, não votem por votarem, votem conscientes. Vocês podem dizer que eu 

mudei de lado, mas não! Eu estou do lado do povo, pois, estão sendo beneficiados. Não estou vendo 

o meu umbigo. Façam indicações, requerimentos, só que não vão na janelinha não, antes de 



votarem, estudem. Sejam humildes, nós não nascemos vereadores, temos que questionar para não 

votar errado. Temos que pedir sim, mas com consciência! Boa noite.” Faz uso da palavra o 

Vereador ANDRÉ SIQUEIRA: “Vereador Mauricio, em relação á sua fala em ter me descartado 

de não estar aqui para ter votado o projeto do empréstimo dos trinta milhões, gostaria de dizer que 

se eu estivesse, com certeza teria votado contra, e não seria para o mal da cidade, pois, acho que 

tudo que estão fazendo hoje, daria para ser feito com o dinheiro da arrecadação. Com trinta milhões 

daria para fazer muito mais, e não é isso que esta acontecendo. Há pouco tempo foi gasto uma nota 

para fazer a pintura desse mesmo calçadão. Acho que o dinheiro não esta sendo bem gasto. Onde já 

se viu fazer o projeto desses trinta milhões, depois emprestou mais quatro milhões dizendo que era 

para fazer uma reforma, ou limpeza no esgoto de tratamento se eu não me engano, e parece que o 

dinheiro não deu. Teriam que analisar esses empréstimos, porque foi muito dinheiro emprestado. 

Estão fazendo uma capinha de asfalto mais ou menos, então vamos analisar. Obrigado.” Faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite. É fácil criticar, atirar pedras, 

falar, mas estar aqui e ser eleito pelo povo é difícil. Quem tem filhos, estão vendo as melhorias nas 

escolas acontecendo, tendo á condição de atender os alunos e isso é importante. Estamos vendo 

também, as melhorias nas vias públicas, e quanto ao Parque Linear na Av. David Moro junto á Av. 

Paulo Lacerda Quartim Barbosa, já esta comtemplado no projeto. Outro dia vieram alguns ciclistas 

e trouxeram um belo projeto, onde também será comtemplada a praça. Votamos consciente os trinta 

milhões, e esta sendo realizado para o bem da nossa cidade. Aquilo que é feito em prol ao cidadão, 

não mercê descaso. Ando pelos quatros cantos da cidade, e sei da necessidade do povo, e procuro 

votar sempre consciente, pois, é um projeto que a cidade necessita, e só os recursos através de 

impostos e arrecadação não são suficientes para atender a demanda. Boa noite a todos, encerro aqui 

a minha palavra.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 

00450/2019.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor de Engenharia do 

Município, ou contrate empresa especializada, para realizar uma vistoria estrutural do Viaduto 

Tiradentes. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: “Boa noite a todos novamente. Bom, é referente o Viaduto Tiradentes que gostaria 

de falar, pois, diversas vezes fui marcado nas redes sociais, e o prefeito também foi, e agora com o a 

tragédia ocorrida em Fortaleza, passou a ter mais cobranças. O Carlinhos disse muito bem, e como 

também ando na cidade toda, ouvi muitas coisas, e aí vocês vem falar que eu não posso pedir?! 

Bom, vamos deixar cair o Viaduto, vamos olhar o pessoal lá em baixo. E fora a desgraça que vai ser 

de morrer tanta gente, sabe quando irão construir um novo Viaduto? – Nunca mais. Estou aqui, vou 

pedir, e aos nobres colegas só quero dizer que o recado não foi pego, vou as inaugurações sim, 

porque sou convidado do povo, tem parentes, amigos, eleitores meus lá. É com o dinheiro do povo 

que estão fazendo tudo, e é com o dinheiro do povo que será pago esses empréstimos. Peço a 

gentileza aos nobres colegas, e principalmente á você Carlinhos, por ser líder do Prefeito, para que 

peguem firme na questão do Viaduto. Não estou olhando o meu umbigo como foi dito, e sim para á 

população. E só para ressaltar, vou continuar cobrando sim, e fazendo o meu papel de vereador 

dentro das minhas opiniões. Vamos pegar no pé do prefeito para arrumar esse pontilhão, pois, esta 

pavoroso. Vamos evitar mais uma catástrofe na cidade. Obrigado.” Pela ordem o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima solicita vistas da matéria. DESPACHO:  VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de novembro 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. 


