ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de agosto de 2020. 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, 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, solicitando a Vereadora Professora Marisol, para que da tribuna
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Após a leitura da Bíblia o Sr. Presidente faz o
seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos. Desejo a todos uma boa volta após esse recesso de 15
dias, partimos para o nosso último semestre desse mandato, dessa 17ª legislatura. Que Deus nos
oriente, nos guie, para terminarmos bem o nosso mandato, sempre pensando em prol a nossa
cidade.” Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Pela ordem o
vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Tendo em vista o falecimento do ex-vereador e
pastor evangélico Osvanil Divino Guzeloto, que faleceu no último dia 26 de julho, eu solicito que o
Pequeno Expediente seja suspenso em homenagem póstuma ao falecido.” O Sr. Presidente,
acatando a solicitação do vereador Carlos Alberto Sartori, suspende o Pequeno Expediente,
deixando a Tribuna livre para os vereadores que quiserem prestar homenagem póstuma ao exvereador OSVANIL DIVINO GUZELOTO. Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO
SARTORI: “Boa noite a todos. Eu gostaria de falar algumas palavras hoje, em homenagem ao exvereador e pastor evangélico Osvanil Divino Guzeloto, falecido no dia 26 de julho, aos 70 anos de
idade. Ele era uma referência na comunidade evangélica de Itapira. O Osvanil por muitos anos foi
pastor Auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itapira, Ministério de Belém, onde
atuou por várias décadas. Foi dirigente da Congregação Bairro Penha do Rio do Peixe, foi o
primeiro tesoureiro, por mais de 20 anos, e líder dos jovens da União da Mocidade da Assembleia
de Deus, o MAD Ministério Celebrai. Foi por mais de 10 anos dirigente da Escola Bíblica
Dominical. Na Câmara Municipal foi eleito vereador para 12ª legislatura, entre os anos de 1997 e
2000, pelo Partido Liberal (PL), onde teve uma atuação profícua e coerente, fez parte de diversas
comissões permanentes da Casa, analisando e discutindo projetos de autoria do legislativo e do
executivo. Também gostaria de falar que, no poder executivo, eu me lembro do Osvanil, como
servidor público municipal, que exerceu sua função no Setor de Serviços Públicos e também e na
Fiscalização, e eu me lembro bem na Fiscalização de Posturas, quando ele trabalhava lá, era uma
pessoa muito boa, uma pessoa assim de lhaneza no trato, uma pessoa calma, extremamente pronta
para atender as pessoas e para ajudar. Penso que foi uma grande perda na comunidade evangélica,
devido ao seu caráter e a sua forma de agir. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, de ter a sua amizade,
então acho que é muito triste quando a gente tem amigos e a gente vai os perdendo. E também ele é
de uma família conhecida aqui em Itapira, uma família de pessoas quase todas evangélicas, da
Assembleia de Deus, e era uma pessoa muito amável, uma pessoa querida por todos os membros da
comunidade evangélica, e eu deixo aqui meus sentimentos a todos os evangélicos da Igreja
Assembleia de Deus, assim como aos seus familiares. Ele era casado com a senhora Raquel
Apolinário Guzeloto e tinha 4 filhos, a Elda, o Heber, a Karina e a Keila. Deixo aqui meus
sentimentos aos seus familiares, e hoje ele está em um bom lugar, sendo que foi uma pessoa que
sempre viveu e praticou bem, então é um cidadão que merece o nosso respeito, pois há pessoas que
passaram pela vida e deixaram as boas marcas, e ele deixou parte da sua história em nossa cidade.
Deixo aqui um grande abraço aos familiares e a todos os amigos e a seus conhecidos. Muito
obrigado senhor presidente.” Faz uso da palavra a vereadora: PROFESSORA MARISOL: “Boa
noite a todos. Realmente tivemos uma grande perda, perda como ser humano, como pessoa, como
pai, como irmão, como pastor de uma Igreja, pastor das ovelhas. Eu me recordo que há um mês eu o
encontrei, foi a última conversa que eu tive com ele, eu estava em uma fila e ele estava próximo ao
meu lado. Conversamos bastante, trocamos ideias, falamos do início dos sinais do fim do mundo,

com esse Covid, essa pandemia, e pedindo oração para Deus ter misericórdia de toda a nossa nação
brasileira, que está enfrentando esse momento tão difícil. Quantas e quantas vidas foram ceifadas, e
infelizmente irão ter mais, infelizmente, porque o povo não acredita, o povo está levando na
brincadeira. O Osvanil eu conhecia muito tempo, amigo mesmo, sincero, quantas vezes eu pedi
oração para ele. Como já falei, ele era um ótimo pai, um ótimo irmão, um ótimo pastor, realmente
quando eu recebi a notícia, e vi através da internet, foi um domingo tão triste, e depois eu vi a cena
lá, a funerária parando perto da Assembleia, o povo tocando, cantando, realmente aquela simples
homenagem, mas o povo chorando por dentro, porque ali foi uma grande perda, e eu só posso e
tenho certeza que o Osvanil está em um ótimo lugar com Jesus, tenho certeza, não tenho sombras de
dúvida, e ele cumpriu a missão dele aqui, e ele fez, ganhou almas, cuidou da família, quantas e
quantas almas, eu tenho certeza, que foram salvas através do seu testemunho, através do seu
depoimento. Vem de uma família honesta, uma família dedicada, principalmente às coisas divinas
da Igreja. Realmente foi uma perda muito grande o falecimento do Osvanil, e eu quero aqui, na
pessoa da Karina, que é uma das filhas dele, deixar aqui todo meu sentimento, a toda família,
também através do irmão, do galego, que é um grande amigo também, meus sentimentos a toda a
família, e que só o Senhor Jesus que pode confortar os corações de todos nós itapirenses. Deus
abençoe a sua família, que Deus ilumine e que possa dar forças para a gente lutar, vencer e ter
forças para continuar a vida. Que Deus abençoe a todos nós.” Não havendo mais nenhum Vereador
para prestar homenagem ao ex-vereador Osvanil Divino Guzeloto, o Sr. Presidente suspende a
sessão por 5 minutos. (SUSPENSA)... Reiniciada a sessão após verificação de "quorum" o Sr.
Presidente passa de imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente passa a leitura do
seguinte documento: 1º) REQUERIMENTO Nº. 00109/2020.- Licença para tratamento de saúde.
Autoria: Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 04 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir,
encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador Sr. ANDRÉ LUIZ
SIQUEIRA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, pela ordem o
vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Tendo em vista então o falecimento, como já
foi falado, do nosso querido ex-vereador e pastor evangélico Osvanil Divino Guzeloto, eu requeiro
que a sessão desta noite seja encerrada, em homenagem ao ex-vereador recentemente falecido.” A
seguir o Sr. Presidente coloca em votação o requerimento para o encerramento da sessão em
homenagem póstuma ao ex-Vereador Osvanil Divina Guzeloto, o qual a Casa aprova por
unanimidade. Antes o encerramento da sessão o Sr. Presidente, convoca duas sessões
extraordinárias para o dia 07 de agosto de 2020, respectivamente às 14:00 e às 15:00 horas, para
tratar das seguintes matérias. Projeto de Lei De nº 0062/2020.- Estabelece as diretrizes a serem
observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras
providências. Autoria. Prefeito Municipal; Projeto de Lei De nº 0063/2020.- Denomina prédio de
Mário Sebastião Bazani. Autoria. Prefeito Municipal; Projeto de Lei De nº 0064/2020.- Autoriza o
Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de ressarcimento de
pagamento de aluguel, à empresa KRONOS S/A. e dá outras providências. Autoria. Prefeito
Municipal; Projeto de Lei De nº 0065/2020.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
90.000,00. Autoria. Prefeito Municipal e PARECER DE Nº 089/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 059/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Município de Itapira celebrar
convênio com o Município de Mogi Mirim, visando parceria na manutenção e utilização da
Residência Inclusiva." RELATOR: Tiago Fontolan. Isto feito o Sr. Presidente 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 declara encerrado os trabalhos da
presente sessão em homenagem póstuma ao ex-Vereador Osvanil Divino Guzeloto. DO QUE,
PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

