
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de dezembro 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, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador 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 nenhum vereador inscrito para fazer 

uso da palavra o Sr. Presidente 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 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de dezembro de 

2019. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de dezembro 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. 2º) 

REQUERIMENTO Nº. 00487/2019.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Mino 

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

10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) VETO PARCIAL ao 

Autógrafo nº 109/25019, ao Projeto de Lei nº 75/2019, 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. Autoria Prefeito Municipal. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0087/2019.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores a Casa de Repouso Allan Kardec. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0088/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 

Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores ao Lar São Vicente de Paulo. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0089/2019.- 

Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Loteamento de Chácaras de Recreio Bié 

VI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0090/2019.- 

Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 380.000.00 DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0091/2019.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 189.478,97. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. 9º) PARECER nº. 160/2019.- ASSUNTO: VETO TOTAL ao Autógrafo nº 

106/2019, referente ao Projeto de Lei nº 068/2019. de autoria do vereador Maurício Cassimiro de 

Lima. 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 

VETO TOTAL ao Autógrafo nº 106/2019, referente ao Projeto de Lei nº 68/2019, de autoria do 

nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima, o qual "Dispõe sobre a proibição da venda de 



cigarros, narguile e outros derivados de tabaco em padarias e supermercados no município de 

Itapira", são de parecer contrário ao VETO emanado pelo PODER EXECUTIVO, eis que entendem 

que a propositura não apresenta vício de constitucionalidade, legalidade ou 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", 04 de dezembro 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 10 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) PARECER nº. 161/2019.- Ao Projeto de Resolução 

nº 05/2019. RELATOR: Luan dos Santos Rostirolla. A MESA DIRETORA desta Casa Legislativa, 

em sua completude, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução 

nº 05/2019, de autoria de todos os nobres Vereadores, que "Altera dispositivos da Resolução 153, 

de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal", após minudentes e acurados 

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

entendimento unânime da MESA, visto que inexiste impedimento que lhe inquine a devida 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2019. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 11º) PARECER nº. 162/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 32/2019. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. 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 32/2019, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo "Aumenta, cria e extingue cargos no Quadro Pessoal da Prefeitura", 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", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 163/2019.- 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 Beth Manoel que "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".", 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", 04 de dezembro 

de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) PARECER nº. 

164/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 062/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. A 

Comissão Especial de Ética, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei 

nº 062/2019, de autoria da nobre vereadora Beth Manoel, que "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"." após minuciosa análise à biografia da Senhora 

Abigail Pinto Guiraldelli opinam favoravelmente à tramitação da propositura. A Sra. Abigail Pinto 

Guiraldelli, nasceu em 14 de maio de 1.928, no Município de Itapira, estado de São Paulo; Filha de 



Albino Pinto e Josefa de Jesus; Passou sua infância no bairro do Cubatão e anos mais tarde casou-se 

com Nelson Guiraldelli em 27 de setembro de 1.946, permanecendo casados durante 55 anos; Dessa 

união tiveram as filhas Maria Maria Neide e Maria Elizabeth. Morou na Rua Conselheiro Laurindo 

e após mudou-se para a Rua Padre Agostinho, atual Avenida dos Italianos. Nos anos 80 a Sra. 

Abigail Pinto Guiraldelli deu início a restauração da mata ciliar, onde sozinha teve a iniciativa de 

retirar os escombros das casas vizinhas demolidas transformando o material, com cuidado e zelo, 

em um lindo jardim. Há mais de 30 anos, de forma incansável e com inigualável persistência 

mantém as atividades de seu jardim, de forma limpa e florida durante o ano todo. Devido a esse 

trabalho, se tornou uma figura querida na região, principalmente pelas pessoas que lá transitam. 

Hoje, avó de 7 netos - Alan, Rafa, Ceci, Ivan, Raquel, Marina e Isadora - Bisavó de Amanda e Enzo 

- continua seu trabalho de tratamento com o jardim ao lado de família e amigos, cativando a todos 

que por lá passam. A homenageada é uma grande merecedora, portanto, de ser agraciada com a 

honra de ter seu nome destacado no programa "ADOTE UMA PRAÇA" mão amiga, instituído 

peloa Lei nº 4.787/2011. Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 14º) PARECER nº. 165/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 79/2019. RELATORA: 

Marisol de Fátima Garcia Raposo. 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 

79/2019, de autoria da Vereadora Beth Manoel 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"", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura entenderam 

por acolher PARECER JURÍDICO da douta Procuradoria desta Casa Legislativa, entendendo pela 

inconstitucionalidade do referido Projeto de Lei em estudo. Quanto ao mérito, resolvem pelo 

arquivamento. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 

2.019. DESPACHO: COMO REQUER: ARQUIVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) PARECER nº. 166/2019.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 83/2019. 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 83/2019, de autoria do Sr. Prefeito José Natalino 

Paganini que "Denomina de Sandra Aparecida Vitório o Centro de Treinamento de Lutas, 

localizado na Avenida Dr. Décio Queluz, Conjunto Habitacional Gal. Euclides Figueiredo.", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por incluir EMENDA 

MODIFICATIVA nº 01/2019 à redação do referido Projeto de Lei: Art 1º. A Ementa e o artigo 1º 

da Propositura em tela passarão a constar com a seguinte redação: "EMENTA: Denomina de Sandra 

Aparecida Vitório o Centro de Treinamento de Lutas, localizado na Rua Mauro Simões, s/nº, bairro 

Humberto Carlos Passarela, junto ao complexo esportivo do Ginásio de Esportes "José Bonifácio 

Coutinho Nogueira" Art 1º. "Fica denominado de "SANDRA APARECIDA VITÓRIO" o centro de 

treinamento de Lutas, localizado na Rua Mauro Simões s/nº, bairro Humberto Carlos Passarela, 

junto ao Complexo Esportivo do Ginásio de Esportes "José Bonifácio Coutinho Nogueira" No mais, 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pela todavia, deixam ao colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) PARECER nº. 167/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 



nº 083/2019. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. A Comissão Especial de Ética, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 083/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

José Natalino Paganini, que "Denomina de Sandra Aparecida Vitório o Centro de Treinamento de 

Lutas, localizado na Avenida Dr. Décio Queluz, Conjunto Habitacional Gal. Euclides Figueiredo." 

com emenda modificativa pela Comissão Permanenete de Justiã e Redação, para retificação de 

artigo 1º, do referido Projeto de Lei, após minuciosa análise à biografia da Senhora SANDRA 

APARECIDO VITÓRIO. O projeto de Lei encaminhado pelo Ilustríssimo Sr. Prefeito do 

Município de Itapira contém mensagem de merecimento e estima da homenageada, a qual foi lida e 

aprovada por esta colenda Comissão Especial de Ética. A homenageada é uma grande merecedora, 

portanto, de ser agraciada com a honra de ter seu nome destacado no Centro de Treinamento de 

Lutas, localizado na Rua Mauro Simões s/nº, bairro Humberto Carlos Passarela, junto ao Complexo 

Esportivo do Ginásio de Esportes "José Bonifácio Coutinho Nogueira" (conforme retificado pela 

douta Comissão de Justiça e Redação desta Casa Legislativa). Pela aprovação, pois, É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) 

Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 17º) PARECER nº. 168/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 85/2019. RELATORA: Marisol de Fátima Garcia Raposo. 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 85/2019, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que 

"Denomina vias públicas do Loteamento de Chácaras de Recreio Lázaro Vicente Francisco de 

Castro, bairro Águas Claras. ", 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, pela aprovação. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro de 2019. a) Luan 

dos Santos Rostirolla - Presidente. 18º) PARECER nº. 169/2019.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

86/2019. 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 86/2019, de autoria do Sr. Prefeito José Natalino Paganini, que "Altera a Lei nº 

5.549/16 - Cursinho.", 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 ao colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 04 de dezembro de 2.019. 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 10 de dezembro 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 "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0076/2019.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020. 

Autoria: José Natalino Paganini. Faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite a todos. Pessoal, venho falar referente á Lei Orçamentaria que está em 

discussão hoje, mais pertinente ao art. 4º onde fica o Poder Executivo autorizado abrir no curso da 

execução orçamentaria de 2020, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% para despesa 

total fixada por esta Lei, conforme o art. 21 na Lei 5.822/19. Quero deixar registrado que nós 



deixarmos autorizado o Poder Executivo, é quase a mesma coisa que deixar um cheque em branco, 

porque todas as vezes que precisar fazer uma licitação ou obra, não precisará debater conosco para 

ter um crédito adicional. Na minha singela opinião, e para precaver certos auto custos, acho que nós 

tínhamos que olhar com muita delicadeza esse artigo. É um artigo que estamos praticamente dando 

um cheque em branco, então desde já me prontifico a pedir aos nobres colegas, para que tenhamos 

mais atenção ao artigo, e depois vou pedir ao Presidente a votação em destaque do Projeto de Lei. 

Obrigado.” Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei. Pela ordem o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a 

votação em destaque do artigo 4º do referido Projeto de Lei. A seguir o Sr. Presidente acatando o 

requerimento verbal do vereador, coloca em 1ª votação o Projeto de Lei nº 76/2019, salvo o artigo 

4º. Aprovado por todos os vereadores. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o artigo 4º do 

Projeto de Lei nº 76/2019. Aprovado menos 3 votos, dos vereadores César Augusto da Silva, Fábio 

Galvão dos Santos e da vereadora Beth Manoel. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos 

Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0077/2019.- Altera os 

Anexos I, II, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2018/2021. 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 77/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova, a 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 77/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª POR UNANIMIDADE e 2ª VOTAÇÕES APROVADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0078/2019.- Altera o “Anexo de 

Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e 

Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. 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 78/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova, a 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 78/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª POR UNANIMIDADE e 2ª VOTAÇÕES APROVADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Veto Total de autoria do Sr. Prefeito Municipal, ao Autógrafo 

nº 106/2019, ao Projeto de Lei nº 68/2019, que Dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, 

narguile e outros derivados de tabaco em padarias e supermercados no município de Itapira de 

autoria do vereador Maurício Cassimiro de Lima. Faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Esse veto é de um Projeto de Lei desta Casa de 

minha autoria, mas também de todos os companheiros vereadores, e que se trata da restrição da 

venda do cigarro em Itapira. É um projeto muito importante, que vem exatamente de encontro ás 

politicas nacionais da saúde, e aquilo que de uma forma geral o cidadão espera. Para minha surpresa 

o Prefeito vetou mesmo esta Casa Legislativa tendo aprovado por unanimidade com muitas 

justificativas positivas em relação ao projeto, e inclusive até o vereador Mino disse em um 

momento que foi abordado por alguns comerciantes, e mesmo assim ele viu que era irrisório o 

número pelo beneficio que se causaria, e aquilo que também já tinha sido conversado com os 

vereadores da base e prefeito em reuniões. Estive com o prefeito e apresentei o projeto, e o mesmo 

disse que era favorável. Nesse ponto, não posso deixar de criticar de uma forma contundente ao 

prefeito, a atitude é errada! Primeiro de não cumprir aquilo que foi assumido, isso é um erro 

fatídico. O segundo problema muito sério em relação a isso, é o que vejo na Associação Comercial, 

que é uma entidade que respeito muito, e tem diretores fantásticos. Mas dentro das Razões de Veto 



do prefeito, ele disse que á Associação Comercial relatou que tinha vários por menores, e que a 

prefeitura não deveria aprovar esse projeto, e o prefeito deveria vetar. Mais uma vez eu falo, o 

prefeito teve um problema de câncer dentro da família, todas as pessoas sabem dos males que o 

cigarro causa, não digo isso só porque o projeto é meu, mas porque é bom, e vem em prol á 

sociedade e saúde pública. Dentro das Razões de Veto, foi mandado um ofício da Associação 

Comercial, e eles falam da violação do principio de livre iniciativa. Quero pensar que o advogado 

que fez isso aqui não foi meu amigo, que é da Associação Comercial, porque a restrição não é a 

proibição. E você não esta ferindo em momento nenhum o principio de livre iniciativa, visto que 

outras leis fazem o mesmo. A proibição de vendas de bebidas em estádios, é uma restrição, está 

proibindo e vigorando. A proibição da venda de bebidas em lugares de descansos á beira das 

rodovias, é uma restrição e não esta em momento algum infringindo. Depois foi dito em relação a 

promulgação recente Lei da Liberdade Econômica. Gente, essa Lei trata muito mais sobre a relação 

de empregado e empregador do que outras coisas, não tem nada a ver com isso. Outro ponto do 

oficio da Associação Comercial, fala da perda de faturamento das padarias e supermercados. O 

cigarro da 3% de lucro, e isso se ele der! Se uma padaria ou supermercado esta dependendo da 

venda do cigarro para sobreviver, ela está morta e não sabe. Essa justificativa nem era para estar 

aqui, principalmente por estar vindo da Associação Comercial que é um órgão tão sério. Aqui diz 

que a proibição da Lei, não garante a redução de número de dependentes, tudo bem, vou falar um 

pouquinho depois sobre isso. Aqui também diz que as pessoas vão comprar cigarro de qualquer 

maneira. Não estou proibindo e nem posso fazer isso. Em relação à redução do número de pessoas 

envolvidas na compra, e no número de pessoas que serão influenciadas por essa Lei, vou começar 

falando do INCA. O INCA (Instituto Nacional de Câncer) chama José de Alencar Gomes da Silva, 

e diz que 67% das pessoas que normalmente são crianças e jovens, são incitados a fumarem dentro 

de casa pelos pais, irmãos, a influência é direta. O INCA junto com o Datafolha levantou uma 

pesquisa que os jovens e adolescentes afirmaram que á exposição e propaganda do cigarro, 

realmente incitam o uso. E nessa mesma pesquisa diz que essas crianças, jovens e adolescentes, 

passam a ter mais contato e facilidade de compras, em supermercados e padarias. A Lei de 

proibição de vendas á menores de dezoito anos, todos sabem que existe, mas infelizmente ela não 

acontece. A pesquisa feita pela Vigitel que é outro instituto mostra que de cinquenta e três mil 

entrevistados, 82% afirmaram que compram facilmente em supermercados, padarias, bancas e 

qualquer outro lugar o cigarro, e tendo qualquer idade. Em momento nenhum é pedido um 

documento, pode chegar até uma criança que acaba comprando. Essa é uma realidade! Se nós temos 

essa realidade, e esses jovens afirmaram para o Datafolha que eles veem o cigarro, e compram 

facilmente em supermercados e padarias, vai de encontro a essa Lei. Essa Lei faz essa restrição, á 

venda em supermercados e padarias. Normalmente a criança não vai ao bar por ser um ambiente um 

pouco hostil. E quando esses jovens e adolescentes têm acesso á um supermercado ou padaria, tem 

a facilidade da compra. Isso não vai garantir o número de pessoas que deixarão de fumar, mas nós 

temos que fazer algumas politicas públicas na tentativa de acontecer. Tudo isso surgiu de um 

momento que estive na Igreja Presbiteriana da Boa Esperança, com o Promotor de Justiça Dr. 

Guilherme. Ele é especializado em álcool e drogas, e ele incentivou as politicas públicas voltadas á 

redução do uso de drogas, como o cigarro, e que nós políticos deveríamos trabalhar em relação a 

isso. Isso mexeu comigo. É um assunto muito difícil e polêmico. Acho que a Associação Comercial 

foi derrubada pela indústria do tabaco, não sei de qual forma, e não quero afirmar nada, mas que é 

esquisito é pra não falar isso do prefeito. Voltando ao Dr. Guilherme, ele falou muito sobre a 

criança, jovem e adolescente estar fumando, e que nós temos que procurar medidas que reduzam, e 

para que façamos uma politica pública voltada para esse lado especificamente. E aí fui buscar 

informações, e vi que a Câmara Municipal de São Paulo, tinha aprovado uma Lei que tinham 

pesquisas especificas sobre o assunto. Um pouco mais além, fui ver uns dados do Dr. Dráuzio 

Varella que ele tirou do próprio INCA, e fala de números assustadores, rebatendo inclusive o que á 

Associação Comercial disse que o que foi arrecadado com a venda do cigarro em 2015, foi 12,9 

bilhões de reais, pode ser dados desatualizados, mas são norteadores. O custo do cigarro em 2015 

entre assistência médica e pessoas que estão afastadas por incapacidade por DPOC (doença 



obstrutiva pulmonar) gastou-se 56,9 bilhões, e gastaram-se quarenta e quatro bilhões mais na saúde 

especificamente em relação ao cigarro, do que se arrecadou. É uma matemática extremamente 

dolorosa, é sabido por todos. É um genocídio silencioso. Anualmente o cigarro trás quarenta e um 

mil casos de morte, trinta e cinco mil novos casos de doenças do coração, onze mil casos de 

doenças pulmonares. Fumantes passivos que morrem, são aquelas pessoas que fumam, e aquelas 

que não fumam e ficam por perto de quem fuma, são dezoito mil pessoas. Gostaria de concluir da 

seguinte forma: As Leis de restrição existem para que os erros cometidos possam ser minimizados. 

Mas nesta Casa nós não estamos proibindo, nós estamos restringindo. Os companheiros já votaram 

a favor, já entenderam a situação. Venho expor todos esses números. Hoje já existem medidas 

restritivas, e no ano de 2000 foi feito a medida de restrição em ambientes fechados pelo Serra, e 

diminuiu 11% o número de casos novos de câncer, e a incidência de novos fumantes. Em 2005, 

50% dos impostos do cigarro foram aumentados para tentar diminuir a venda, e realmente 

diminuíram. Esse assunto é tão importante que as imagens de TV em eventos esportivos, foram 

retiradas por força da Lei. Sei que todos os senhores já votaram á favor, sei do posicionamento de 

cada um, mas só venho reforçar porque a minha indignação contra o prefeito e contra á Associação 

Comercial, é que a gente não se dobre á indústria do cigarro, e as pessoas que só pensam no lucro e 

não pensam na saúde do próximo, e principalmente dos jovens e adolescentes que são aqueles que 

vão ser prejudicados ao longo do tempo. Agradeço a votação de todos que votaram, e peço a todos 

os colegas que possamos votar contra esse veto do prefeito. Que consigamos fazer pelo menos a 

nossa parte como legisladores. “Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Fiquei pasmo agora Mauricio com o seu relatório. 

Como você disse, antes de fazer a Lei, de trazer para nós debatermos, você conversou com o 

prefeito e agora ele veio com esse veto para cima da nossa Lei aprovada por unanimidade?! Bom, 

acho que está faltando um pouquinho de bom senso, porque se eu tivesse me comprometido com 

você, eu não poderia voltar atrás. Na época que foi votada a Lei, também justifiquei o meu voto, 

porque também fui procurado por várias pessoas de estabelecimentos comercias que falavam que 

iam atrapalhar a venda, mas que se fosse para o bem, eu deveria votar. Como você citou, os 

números mostram o danos causados na saúde. Eu acho que o prefeito não pensou no bem geral da 

população, pensou só no comércio, que diante dos números mostrados são minorias. E outra coisa, 

foi um assunto arquitetado antes de ser colocado aqui. No dia da votação até disse que votaria 

contra, mas depois dos números mostrados não teve como. Então, vou deixar o meu repúdio, 

principalmente pelo retorno da palavra, não pode ser assim. Obrigado.” A seguir não havendo mais 

nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto. 

Rejeitado o veto menos um noto da vereadora Beth Manoel. Justificativa de Voto Beth Manoel: 

“Voto á favor ao veto do prefeito, porque o doutor que fez a palestra na Igreja Presbiteriana, 

também deveria ter orientado você a fazer campanha de politicas públicas. É a mesma coisa quando 

nasce o bebe, não é orientado á mãe dar chupeta a ele por inúmeras coisas. Porém, quando essa 

criança faz dois, três anos, a mãe costuma tirar a chupeta, e não é assim, porque também é 

prejudicial. Gostaria muito que tivesse sido feito antes campanhas contra o fumo, que isso fosse 

cobrado muito mais nas escolas, no esporte, aqui para nós, população, televisão, rádio, internet, e 

assim futuramente cortar isso daí. É por esses motivos que sou a favor do veto do prefeito”. 

Justificativa de voto vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Vereadora Beth, a senhora desculpe 

a minha sinceridade, mas a senhora não entendeu a Lei. A senhora não entendeu também, que as 

politicas realizadas em televisão, rádios, escolas acontecem há anos. O que esta faltando, é coragem 

para votar um negócio desses! O que esta faltando, é ter sangue em saber que pessoas estão 

morrendo. Quero pensar que a senhora não entendeu”. DESPACHO: REJEITO O VETO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 

5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0031/2019.- Aumenta cargo de 

Engenheiro e cria cargo de Operador de ETE nível técnico no SAAE de Itapira. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 31/2019. Aprovado menos 3 votos 

do vereadores César Augusto da Silva, Fábio Galvão dos Santos e da vereadora Beth Manoel. 



Justificativa de voto Fábio Galvão dos Santos: “Votamos contra a esse Projeto de Lei do SAAE, 

porque mesmo o prefeito nos enviando um relatório do Lucas, não nos mostrou necessidade em si 

do aumento de cargos públicos”. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - 

Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0032/2019.- Aumenta, 

cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura. Autoria: José Natalino Paganini. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0062/2019.- 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". Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 62/2019. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 

Sartori requer e a Casa aprova, a 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 62/2019. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: 

“Para uma pessoa muito especial, a vida é melodia divina Abigail, que conta em inúmeras 

dimensões, mas de modo que todos possam desfrutar da ternura do criador. A Abigail é como um 

elo que se entrelaça pela força do destino, elo que se define pelo amor. A vida é feita de momentos, 

que vão se acumulando e tornando-se histórias. Momentos que ás vezes gostaríamos ou não de 

passar, mas inevitavelmente passamos. Momentos em que o tempo e a distância não apagam, 

momentos recheados de surpresas, alegrias e tristezas. De prazer, emoção e até comoção. São 

vestígios que vão arquitetando e construindo caminhos por onde já andamos, e estes momentos 

estarão guardados no coração de quem os vive para sempre. Você Abigail, nos faz entender que as 

pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metade, mas por serem inteiras e 

dispostas a dividirem objetivos comuns, alegria e amor. Abigail fez e faz a diferença, quando em 

um local público ás margens do nosso Ribeirão da Penha, viu a possibilidade de plantar e cuidar de 

plantas ornamentais e flores, deixando o local muito bonito e aconchegante, sem qualquer dinheiro 

público e ás suas próprias custas. Um exemplo á ser seguido por todos nós. É muito bom saber 

Abigail, que neste mundo tão agitado nesses dias repletos de pessoas oportunistas, levianas e fúteis, 

aparece uma pessoa como você. Uma verdadeira joia rara. Você é mesmo uma pessoa especial, 

cheia de potencialidade e repleta de amor para dar ao próximo. Você se parece com os grandes 

sábios da humanidade, pois, tem paciência com todos e sempre acredita que o bem pode se tornar 

real. Nada mais justo por tanto perpetuar, seu honrado nome através da Lei que institui o Programa 

de Adoção de Praças Públicas Adote uma Praça Mão Amiga Abigail Guiraldelli no âmbito do 

município de Itapira. Parabéns Abigail e família, vocês merecem essa singela e justa homenagem. 

Obrigada a todos.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite. Dona 

Abigail, é uma honra estar presente aqui e poder ajudar nessa alteração da Lei. É mais do que justo 

dar o nome da senhora a essa Lei, que tem a intenção de cuidar a mão amiga. Parabéns, a senhora é 

merecedora de todo o carinho, e não só a senhora, mas também toda a família. Um beijo no coração, 

que Deus os abençoe e tudo de bom”. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: 

“Também gostaria de parabenizar nesta a noite, a Sra. Abigail, pelos trabalhos que já vem sido 

feitos, ao longo de sua vida. Recordo-me no tempo do Rotary o seu esposo, Sr. Nelson Guiraldelli, 

foi um rotariano atuante, e também foi vereador á esta Casa de Leis na 9ª legislatura, que também 

prestou seus serviços á comunidade, assim como a senhora o faz atualmente. Lembro de uma dia 

que a senhora me ligou falando que já não existia mais torneira no local, para colocar água, e foi 

restabelecida a água. Esse trabalho que a senhora faz embelezando as margens do nosso rio, esse 

trabalho dedicado. Pessoas como a senhora, tem que ser mesmo lembrada. Vejo todos os seus 

familiares, e digo que á uma alegria muito grande poder estar aqui e prestar essa homenagem á uma 

pessoa tão querida. A senhora é um exemplo para nós. Muito obrigado.” Justificativa de voto 

vereadora Professora Marisol: “Dona Abigail, eu jamais poderia deixar de prestar essa pequena 



homenagem que é mais do que justa. Que coisa bonita, que exemplo de vida ver a senhora cuidando 

das plantas, meio ambiente e isso é muito importante. Tem várias pessoas que seguiram o seu 

exemplo de amor, carinho, dedicação, amor á natureza. Hoje em dia fala-se muito em meio 

ambiente, e a senhora já começou lá trás a cuidar do nosso meio ambiente e do nosso planeta. Deus 

abençoe a senhora e todos os seus familiares. É de coração que esta Casa faz essa simples 

homenagem á senhora. Obrigada.” Justificativa de voto vereador Mauricío Cassimiro de Lima: 

“Primeiramente gostaria de falar para a Beth, que foi uma escolha maravilhosa prestar essa 

homenagem á senhora. Lembrando que esse Projeto de Lei foi de autoria do ex-vereador Cléber 

Borges, e a Beth esta nominando ele maravilhosamente bem. Não conheço a senhora tão afundo, 

mas já percebo na senhora todo esse “ar” da família unida. O Tiago um dia falou e é verdade, o 

fruto nunca cai longe da árvore. Tenho uma amizade muito grande com o Alan, tive o prazer de 

estudar junto com ele no Anglo, nós somos colegas de profissão, somos bons amigos e tenho uma 

admiração muito grande por ele. Então Dona Abigail, não poderia ser diferente a minha alegria, e o 

meu voto estando junto. Não tenho um conhecimento vasto sobre a senhora, mas o nome e a 

presença da sua família vão estar para sempre na nossa cidade. Parabéns e muito obrigado por ceder 

o seu nome para esse Projeto de Lei.” Justificativa de voto vereador Tiago Fontolan Batista: 

“Dona Abigail, na noite de hoje nós tivemos a oportunidade de aprovar dois projetos que em minha 

opinião são muito importantes, um que é o do Centro de Treinamentos que leva o nome da Sandra, 

e ela esta entre nós, é viva, e outro que é o do Adote uma Praça, que leva o nome da senhora 

também, e que nós temos a oportunidade de homenageá-la enquanto esta entre nós, para que a 

senhora também possa comemorar junto conosco. Que esta Casa possa cada vez mais homenagear e 

fazer movimentos, de pessoas que estão entre nós. É importante reconhecer as pessoas que se 

foram, e os trabalhos que elas realizaram, mas acredito que a senhora jamais realizou esse trabalho 

pensando no dia de hoje. A senhora fez com o coração, com amor e fez por reconhecer que era 

preciso fazer, já que não tinha ninguém fazendo, a senhora arregaçou as mangas e fez. Que a 

senhora continue entre nós por mais uns cinquenta anos, cuidando do espaço que a senhora cuida 

com tanto carinho. E hoje esse Projeto de Lei que já existia desde 2011, passa a ter o nome ilustre 

de Abigail Guiraldelli, não esta restrito mais aquele espaço na beira da Av. dos Italianos. Hoje, 

todas as praças do município que forem adotadas, elas serão adotadas através do Projeto Adote uma 

Praça Abigail Guiraldelli. Parabéns, que a senhora continue e seja sempre um exemplo para os mais 

novos e para nós. Foi mais que merecedor.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: “Dona Abigail e família, essa presidência também parabeniza á senhora. Com certeza 

foi um nome muito bem escolhido, e agora aprovado por esta Casa, e com certeza sancionada pelo 

prefeito. Peço que vocês aguardem ao termino da Sessão que será bem rápido, para que façam um 

registro com os vereadores. Muito obrigado, e parabéns Dona Abigail.” DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª POR UNANIMIDADE e 2ª VOTAÇÕES APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0083/2019.- Denomina de Sandra Aparecida Vitório o 

Centro de Treinamento de Lutas, localizado na Avenida Dr. Décio Queluz, Conjunto Habitacional 

Gal. Euclides Figueiredo. 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 

83/2019. 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 83/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 

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

0085/2019.- Denomina vias públicas do Loteamento de Chácaras de Recreio Lázaro Vicente 

Francisco de Castro, bairro Águas Claras. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 85/2019. 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 85/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 

2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0086/2019.- Altera a Lei nº 5.549/16 - Cursinho. 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 86/2019. 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 86/2019. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de dezembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) 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 10 de dezembro 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 12egional sub 19 de Judô. Autoria: Beth Manoel. 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 10 de 

dezembro 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 23019. Autoria: Toninho Marangoni. Pela 

ordem o vereador Toninho Marangoni, 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 10 de dezembro 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. 

 


