ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 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. ANTONIO MARANGONI NETO,
CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH DONISETE
MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS
HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO
CASSIMIRO DE LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. O Sr. Presidente, invocando a
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a Vereadora
Professora Marisol, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito
o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito,
faz uso da palavra a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Quero usar este
momento para fazer uma homenagem. Direito: Porque o esteio do estado de direito? Sem ele a
democracia seria imperfeita, sem ele a liberdade se extingue. Ser advogado é ser um sacerdote do
direito, ingressar em universos desconhecidos do ser humano, conviver com personagens até então
estranhos. O profissional de Direito tem habilidade de recriar um novo espaço de tempo, com novas
pessoas a povoarem o cenário do Direito. O verdadeiro Direito é aquele que anda de mãos dadas
com a Justiça Social e com a realidade. Ser advogado é ser bom quando necessário, ser justo
sempre, ser intransigente com a injustiça e com a ilegalidade, ser solidário com o inocente e ser
duro com o infrator. E não é verdade que os advogados são lembrados em apenas momentos ruins,
eles são lembrados também no dia 11 de agosto, no “Dia dos Advogados”. Parabéns ao senhor
doutor Eduardo, Procurador desta Casa Egrégia de Leis, assim como também ao meu amigo
vereador Faustinho, o qual é vereador e advogado. Parabéns aos meus amigos, e aqui, que se
estenda a homenagem a todos os profissionais do Direito. Quero abordar também aqui outro
assunto, que está relacionado ao “Agosto Lilás”, que representa a Campanha Nacional de Combate
a Violência Contra a Mulher. Com o isolamento social, estão aumentando os casos de violência
doméstica. O ano de 2020 entrou para a história, o mundo está sentindo o impacto causado pela
pandemia do Covid 19, e para a contenção da contaminação, o método mais antigo é o isolamento e
a quarentena, no entanto o isolamento revelou a vulnerabilidade social que existe, sobretudo em
relação às mulheres. Além do vírus, elas estão expostas ao desemprego, à falta de acesso aos
serviços de saúde básica, ao crescimento da pobreza e à violência doméstica, e tem-se noticiado o
aumento dos casos de violência também, contra meninas e crianças. Por esta razão, o Projeto de Lei
17/2020, que dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares,
casas noturnas, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, em suas dependências,
apresentado por mim, vem a somar aos anseios e à necessidade das mulheres. Peço a colaboração
dos nobres colegas das comissões, para que retomem o trâmite do meu Projeto de Lei o mais rápido
o possível, lembrando que o mesmo está desde o mês de março aguardando os trâmites nas
comissões. Boa noite. Obrigada a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar uma singela homenagem aos
meus colegas advogados e advogadas, que neste dia 11 de agosto comemoramos o nosso dia. Hoje é
o dia de todos os nobres advogados e advogadas, que lutam incansavelmente pelo exercício da
democracia, da honra, da liberdade e dos direitos da sociedade. Parabéns a todos os colegas. Bom,
mas hoje aqui eu gostaria de falar também sobre uma publicação que eu vi na internet, que, como
sempre, gerou bastantes comentários, e irei lê-la aqui para todos: “Prefeito, autoridade de Itapira,
tome uma solução com esse cheiro no Jardim Soares. Parece que nós moramos em um chiqueiro de
porco, que cheiro. Não podemos nem sair para respirar, é impossível, parece que moramos no meio
dos porcos. Treino dentro da cidade, no bairro Jardim Soares. Tome uma solução, por favor,
pergunte a todos os que moram aqui. Obrigado, grata.” Essa publicação foi a que ela escreveu e
apenas reli, sem fazer as correções. Bom, como sabemos aqui, nessa Casa de Leis, teve uma grande
repercussão a votação do empréstimo, a liberação do empréstimo para o SAAE, no valor de 4
milhões, sendo que eu não estava nessa votação, creio eu que o nobre vereador Tiago também não,
mas a qual vocês sempre falam aqui, que foi com o voto da vereadora Marisol que foi feito o

empréstimo. Bom, agora aqui vamos fazer um pedido, principalmente para a vereadora Marisol, que
fez a votação sair, mas também aos demais colegas, e principalmente ao prefeito. Até quando os
moradores do bairro Jardim Soares terão que clamar por uma atitude? E passei por lá, também,
porque no dia da publicação do Facebook, eu fiz o favor de ir até lá ver. Acredito que são inúmeros
os pedidos para todos aqui. Fazem obras lá, quebraram uma rua que ficou quase 1 ano interditada e
nada de solucionar o cheio do Jardim Soares. Eu fiquei, vamos dizer assim, comovido, até porque
eu nasci lá no Jardim Soares, fui criado lá até os meus 11 anos, onde meus pais mudaram, tenho um
apreço enorme pelo Jardim Soares, tanto eu assim como meus pais temos bastantes amigos lá, e a
população dizendo: “Poxa Faustinho, nunca vão nos ver aqui? Quando isso vai parar? Poxa
Faustinho, e o dinheiro que vocês liberaram lá?” Não é nem porque eu fiz parte ou não. Podemos
ser contra, mas quando libera, sim, que seja bem usado. Mas, porém gente, não foi bem usado. Pelo
que me parece não. A publicação é de 8 de julho de 2020, mas tenho certeza que todos aqui escutam
o jornal, que fala toda a semana, e nada de se ver isso daí. Bom senhor prefeito, senhores
vereadores, digo nós também da oposição, vamos cobrar mais isso daí. Dinheiro não é para ser
gasto em vão. Foi uma obra, vamos dizer assim, monumental, e a função dela seria boa, mas como
estamos vendo, nada disso está acontecendo. Então vamos ter um pouquinho mais de respeito com a
população, não apenas do Jardim Soares, mas toda a população itapirense. Obrigado presidente.” A
seguir, faz uso da palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos.
Primeiramente vereador Faustinho, eu vou abordar o assunto direto. Parabéns a Vossa Excelência e
ao doutor Eduardo também, pelo seu dia. Uma democracia não se faz sem um Sistema Jurídico
forte. Os advogados são importantíssimos para a manutenção da ordem e principalmente da
Constituição Pública, então parabéns e me rendo a vocês, pela importância de vocês. Agora,
abordando o assunto, especificamente, do mau cheiro, acho que o senhor está certíssimo, o papel do
vereador é esse, temos que cobrar. A situação está incomodando a população, como diz nas
postagens, isso tem que ser visto, realmente condiz com o que o vereador tem que fazer. Mas, às
vezes, eu me pergunto, por exemplo, se a Vossa Excelência levou o seu carro para consertar o
motor, na mecânica, sendo que você teve um problema de válvula no seu motor e consertou o
motor, o motor ficou ótimo. Você saiu da mecânica e o pneu furou, a culpa é do mecânico? É quase
a mesma coisa que o senhor está falando. Entendo que a Vossa Excelência não estava, mas deve se
inteirar dos assuntos antes de pautá-los. Quando se falou nos 4 milhões desse empréstimo, foi para o
tratamento do lodo das bacias. A partir de tal empréstimo, Itapira deixa de ter que pagar para
empresas o tratamento desses lodos, dessas piscinas. Nunca mais Itapira terá que gastar com o
tratamento do lodo das piscinas, ou melhor, das bacias de tratamento de esgoto, sendo que são 3 ou
4, alguns vereadores estiveram presentes, a cada 2 ou 3 anos, gastava-se em média de 2 a 3 milhões
para se tirar aquele lodo e fazer o processamento do mesmo, e a partir do presente momento nós
paramos de gastar. Ao contrário do que Vossa Excelência falou, se não fosse o voto da vereadora
Marisol, se dependesse do voto da oposição, não era o senhor que aqui estava no momento, nós
estaríamos pagando novamente, ano a ano, 2 milhões, mais 2 milhões, seria muito mais do que
esses 4 milhões que foram investidos, portanto, se nós não tivéssemos o apoio da Marisol, para
outras coisas a mais também, nas quais não vou entrar, porque senão vou sair um pouquinho desse
assunto, mas, por exemplo, do parque linear, foi votado contra, o do asfalto que foi feito em nossa
cidade, a reforma das escolas. Eu tenho acompanhado dia a dia, a nossa cidade a cada dia está mais
bonita, e se não fosse o voto da vereadora, nada disso estaria acontecendo. Sei que Vossas
Excelências já passaram por vários locais, e realmente está ficando muito bonito. Ninguém
negligencia aquilo que tem que ser feito, e tenho certeza absoluta que esse mau cheiro tem que ser
visto, mas não vamos confundir as coisas e a importância delas. Colocar 4 milhões, margeando por
um problema que pode ser um vazamento? Eu mesmo esses dias, estive lá no Jardim Galego, estava
tendo um problema deste. Conversei com o Lucas do SAAE, e o Lucas fez uma lavagem de todo o
esgoto da região, para detectar se era um problema de entupimento simples, ou se era uma quebra
de cano, ou algum outro problema, o que não tem nada a ver, por exemplo, com uma barragem, que
não tem nada a ver com o tratamento de esgoto, que não tem nada a ver com o tratamento de lodo.
Aliás, a nossa cidade é um exemplo, nós sempre temos que valorizar, nós tratamos o nosso esgoto,

tratamos até a água que bebemos e o resíduo dela que sobra. Respeito às outras cidades, respeito ao
ser humano, e isso não é um ganho político, é um ganho de todos. Itapira é referência, sempre foi
referência e continuará sendo referência. Então vereador, parabenizo a Vossa Excelência pela
iniciativa da fiscalização, mas vamos dar crédito a vereadora, por tudo o que ela fez, e vamos
consertar, vamos atrás desses defeitos que, realmente, a população de lá não merece uma situação
dessa, se assim estiver. Boa noite, obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora
PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, depois dessa explanação do meu colega,
doutor Maurício, acho que ficou bem claro para o senhor, que uma coisa é bem diferente da outra.
Gostaria de pedir a colaboração da população. Gosto muito, sou defensora dos jogos, é muito
bacana assistir. Esporte é saúde, é diversão, é lazer, e faz parte do movimento social da
humanidade, e eu queria pedir a colaboração e o apoio da população, para que não solte fogos. A lei
é de minha autoria, foi a aprovada aqui, por todos os edis, e como será a fiscalização? Cada um de
vocês, cidadãos, é o fiscalizador. ‘Como vai fiscalizar professora, como que vamos saber?” Se você
ver o seu vizinho, você vai lá e faz a denúncia. Ele vai receber a multa sim, há outras maneiras de se
comemorar, buzinando, saindo de carro, de moto, batendo palma, gritando, pulando, dançando, há
outras maneiras, mas, soltar fogos com estampidos, é proibido sim. Tem 1 ano e pouquinho esta lei,
e eu acredito sim, doutor Tiago, doutor Maurício, que está emplacando sim, apesar de ter umas
pessoas, que “torcem o nariz”, alguém tem que começar. Está de parabéns sim Itapira, só falta um
pouquinho de ajuste para chegar no ponto. Outra reportagem também, que vi nos jornais, as pessoas
dizem: “Onde está o Castramóvel vereadora?” Nós estamos quase, falta um pouquinho, é tão séria
uma licitação, que um pequeno detalhe que estava ali, fez com que a própria prefeitura suspendesse
a mesma, por ser um assunto sério. Gente, licitação aqui em Itapira é um assunto sério. Se existem
falcatruas em outras cidades, aqui não. E houve um termo de referência que teve que ser ajustado, e
graças a Deus, sai essa semana a nova licitação, e vamos torcer para que venha logo, porque o
Castramóvel deve ser operante e eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a emenda, através do
meu pedido ao Deputado Federal Ricardo Izar, de uma verba de 150 mil reais. Não apenas haverá a
castração, mas os animais serão “chipados”, ou seja, se o seu cãozinho escapar, por algum motivo
ficar perdido, ele será prontamente recuperado, porque constarão todos os dados do mesmo ali.”
Aparte vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa noite vereadora. Roubando um tempo da Vossa
Excelência, só queria fazer um lembrete daquilo que aconteceu essa semana, no Hospital. Que coisa
boa a senhora estar falando do Castramóvel, e me lembrei. Nós tivemos uma vida salva no Hospital,
nessa semana, de um moço que passou por duas intubações, e que lutou pela vida fortemente, o
Diego, e eu queria lembrar o trabalho desses Profissionais de Saúde. Vereadora, vi gente chorando
lá, de alegria, ao mostra que o nosso trabalho está funcionando. Como a senhora estava falando do
trabalho do Castramóvel, da Vossa Excelência, eu não podia deixar de citar os Trabalhadores da
Saúde, e todo o empenho e amor que são colocados nessa obra, que chama-se Saúde de Itapira.
Continua com a palavra, Vereadora Marisol de Fátima Garcia Raposo: “Graças a Deus, isso é Saúde
Pública. Tratar dos animais é Saúde Pública também, e Itapira está de “vento a polpa”, a nossa
cidade está maravilhosa. Quantas obras, apenas nessa semana, serão inauguradas. Serão
inauguradas muitas obras, e eu tenho orgulho sim, vereador Faustinho, eu votei sim para os 4
milhões, para a limpeza e tratamento das lagoas, com muita honra, e quando eu passo pela cidade e
vejo as maravilhas, eu falo assim, que orgulho de ser itapirense, que orgulho mesmo. Sou itapirense
de coração mesmo, e hoje, por sinal, é aniversário, além do Dia dos Advogados, e parabenizo a
Vossa Excelência e também ao doutor Eduardo e a todos os demais, é aniversário também, da
minha cidade natal, que fez 194 anos, que é Tatuí, a Capital da Música. Meus parabéns.” Não
havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr.
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente passa a
leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação as Atas da 24 e 25ª Sessões Ordinárias e
das Atas da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Sessões Extraordinária. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. 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) Ofício Especial: Apresenta ao

plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de março
a julho de 2020. Autoria. Luan Rostirolla DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Decreto Executivo de nº
148.- Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 410.000,00 para os fins que
especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Decreto Executivo de nº 167.- Abre crédito
extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 132.572,50 para os fins que especifica.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Decreto Executivo de nº 175.- Autoriza a alteração orçamentária
no valor de R$ 130.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Decreto Executivo de nº 176.- Abre
crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 143.724,00, para os fins que especifica.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Razões de Veto ao Autógrafo nº 58/2020, ao Projeto de Lei nº
47/2020, Denomina as vias públicas de nºs 01 a 04 do Loteamento Cercado Grande e Stringuetti, na
antiga fazenda Santa Cândida. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Razões de
Veto ao Autógrafo nº 59/2020, ao Projeto de Lei nº 49/202, Denomina Estrada Municipal Pública
com saída da Estrada Antonio Gonçalves Fontes, na altura do IPI 040, que dá acesso às
propriedades das famílias Carmona, Gonçalves Vieira, Durante, Pereira e Ghezzi de “Izidoro
Carmona Netto”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º) Projeto de Lei
Complementar nº. 0016/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Dispõe sobre o Projeto Social para a alienação de lotes pertencentes
ao Município para fins exclusivamente residenciais nas condições que especifica e dá outras
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº.
0066/2020.- Em que a Bancada da Situação submete à apreciação do Colendo Plenário propositura
supra que Denomina de Vladimir Siqueira Júnior, mais conhecido como Vladão, a ciclovia que tem
início no Parque Linear "Kátia Stevanatto" no Parque Santa Bárbara até Avenida Lions Club no
Jardim Santa Marta. Pela Ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, após acordo entra as Bancadas
da situação e oposição, requer que o presente Projeto de Lei, seja encaminhado às Comissões da
Casa ainda nesta Sessão para que as mesmas exarem parecer sobre a matéria e que a mesma após
leitura do parecer seja encaminha à Ordem do Dia de Hoje. A seguir o Sr. Presidente coloca em
votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0067/2020.- Em que a Bancada da Situação submete
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de José Geraldo Alves Pedroso,
mais conhecido como Dinhão, a ciclofaixa que tem início na Rua Ari Wilson Cremasco até Rua
Pedro Mandato, no Jardim Soares Pela Ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, após acordo entra
as Bancadas da situação e oposição, requer que o presente Projeto de Lei, seja encaminhado às
Comissões da Casa ainda nesta Sessão para que as mesmas exarem parecer sobre a matéria e que a
mesma após leitura do parecer seja encaminha à Ordem do Dia de Hoje. A seguir o Sr. Presidente
coloca em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0068/2020.- Em que a vereadora Sra. Professora
Marisol submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Leovaldo
dos Santos Costa, mais conhecido como Léo Santos Fotógrafo, a academia ao ar livre na praça da
Aninha Godoy. Pela Ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, após acordo entra as Bancadas da
situação e oposição, requer que o presente Projeto de Lei, seja encaminhado às Comissões da Casa
ainda nesta Sessão para que as mesmas exarem parecer sobre a matéria e que a mesma após leitura
do parecer seja encaminha à Ordem do Dia de Hoje. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o

requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
13º) Projeto de Lei nº. 0069/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira
– SAAE a demolir o reservatório de água localizado ao lado do Condomínio São Judas Tadeu.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 0070/2020.- Em
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Denomina Parque Linear de Joana Orcini. Pela Ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, após
acordo entra as Bancadas da situação e oposição, requer que o presente Projeto de Lei, seja
encaminhado às Comissões da Casa ainda nesta Sessão para que as mesmas exarem parecer sobre a
matéria e que a mesma após leitura do parecer seja encaminha à Ordem do Dia de Hoje. A seguir o
Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 0071/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a cessão de
imóvel em comodato à Associação Templo de Umbanda Oxaguian de Itapira. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 0072/2020.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de pagamento de aluguel, à
empresa PLASTCYCLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E
METÁLICOS LTDA-ME e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 17º) Projeto de Lei nº. 0073/2020.- Em que o Sr. Prefeito Municipal
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 208.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 18º) PARECER nº. 94/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 042/2020.
RELATOR: Antonio Maragoni 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
042/2020, de autoria da vereadora Beth Manoel, que "Dispõe sobre os direitos dos usuários do
Serviço de Saúde de Itapira, para assegurar aos internados o direito de receber visitas, nos termos
que especifica", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela
aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 de agosto de 2020. 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 11 de agosto de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 19º) PARECER nº. 95/2020.- ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 046/2020. 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 046/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Revogam
as Lei nº 4.688, de 27 de dezembro de 2010 e Lei 5.285, de 25 de junho de 2014.", acordaram por
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 de agosto de 2020. 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 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla -

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00115/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Luís Guilherme Brandino Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00116/2020.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Aurélio Jachetta. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00117/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Américo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00118/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José da Silva Pizzi. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 24º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00119/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wilson Caporalli, mais conhecido como
Wilson Doceiro. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00120/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Ex vereador e Pastor Osvanil Divino Guzelotto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00121/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Onézio Constâncio dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00122/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Rampin. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00123/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Tadeu Marella. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 29º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00125/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anderson José Vieira. Autoria. Tiago
Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 30º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00124/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcílio Grassi. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de agosto de 2020. 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. Pela ordem
vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. É a respeito de um requerimento verbal, senhor
presidente. Tendo em vista que o Projeto de Lei 17/2020 permaneceu nas comissões permanentes,
desde março, gostaria que fosse emitido um parecer, e requeiro ao Plenário que o mesmo seja
encaminhado diretamente para a Ordem do Dia, para discussão e votação, nos termos do artigo 33
do Regimento Interno.” Pela Ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima, solicita a suspenção
da sessão por 5 minutos. O Sr. Presidente acatando a solicitação do vereador, suspende a sessão por
5 minutos. (SUSPENSA) ... Reiniciada a Sessão após verificação de “quórum” o Sr. Presidente
passa a palavra pela ordem a vereadora Beth Manoel, que retira o seu requerimento referente ao
Projeto de Lei nº 17/2020. A seguir pela Ordem o vereador Maurício Cassimiro de Lima: “Boa
noite a todos. Em conversa entre as bancadas, em comum acordo com a autora, é claro, e com a
bancada da oposição, tamanha é a importância do Projeto, as comissões combinaram entre si para
fazer uma reunião. Quero convidar a vereadora Beth, que é a autora, para alguns pontos específicos
serem, não digo melhor dimensionados, mas para entramos num consenso para que a aprovação do
Projeto possa acontecer de uma forma plena nessa Casa, sem discussões. Vendo que o Projeto é de
suma importância para a cidade, tem relevância, e seria um ganho para toda a sociedade, de uma

forma plena.” Isto feto, o Sr. Presidente passa a leitura dos requerimentos. 31º) Requerimento nº.
00110/2020.- Voto de Congratulação com a itapirense Carmen Lúcia Porto Ruette, por um ano de
atividades como Cônsul Honorária da Geórgia em São Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00111/2020.Voto de Congratulação com a Sra. Lia Lisi Poli, pelo transcurso de 90º aniversário de nascimento,
bem como pelo recebimento da medalha "João Theodoro". Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00112/2020.Voto de Congratulação com a Academia Itapirense de Letras e Artes (AILA), na pessoa do seu
presidente Thiago de Menezes, pelos 27 anos de atividades em nosso município. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 34º) Requerimento nº.
00113/2020.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao
governo estadual, visando a liberação de recursos para aquisição de computadores e impressoras
para informatização administrativa da rede municipal de ensino. Autoria. Professora Marisol.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00114/2020.Voto de Congratulação com o Sr. Edmar Gomes Novaes, mais conhecido como Mazinho, pela
brilhante iniciativa de revitalização do espaço localizado entre o Loteamento "José Tonolli" e a
Rodovia SP-147. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 36º) PARECER nº. 96/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 066/2020.
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, após acordo de bancadas para exarar parecer em Plenário
ao Projeto de Lei nº 066/2020, de autoria da bancada da situação que "Denomina de Vladimir
Siqueira Júnior, mais conhecido como Vladão, a ciclovia que tem início no Parque Linear "Kátia
Stevanatto" no Parque Santa Bárbara até Avenida Lions Club no Jardim Santa Marta.", 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, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
05 de maio de 2020. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento aprovado pelo Douto
Plenário, despacha a matéria à Ordem do dia de Hoje. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 37º) PARECER nº. 97/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 067/2020. 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, após acordo de bancadas para exarar parecer em Plenário
ao Projeto de Lei nº 067/2020, de autoria da bancada da situação que "Denomina de José Geraldo
Alves Pedroso, mais conhecido como Dinhão, a ciclofaixa que tem início na Rua Ari Wilson
Cremasco até Rua Pedro Mandato, no Jardim Soares", 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, pois, opinam pela
aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. A seguir, o
Sr. Presidente acatando o requerimento aprovado pelo Douto Plenário, despacha a matéria à Ordem
do dia de Hoje. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 38º) PARECER nº. 98/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei nº 068/2020. RELATORA: 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, após acordo de
bancadas para exarar parecer em Plenário ao Projeto de Lei nº 068/2020, de autoria da vereador

Professora Mirisol que “Denomina de Leovaldo dos Santos Costa, mais conhecido como Léo
Santos Fotógrafo, a academia ao ar livre na praça da Aninha Godoy.", 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, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento aprovado pelo Douto Plenário,
despacha a matéria à Ordem do dia de Hoje. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
39º) PARECER nº. 99/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 070/2020. RELATORA: Maurício
Cassimiro de Lima. 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, após acordo de bancadas para exarar parecer em Plenário ao Projeto de Lei
nº 070/2020, de autoria da bancada da situação que “Denomina Parque Linear de Joana Orcini.",
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, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento
aprovado pelo Douto Plenário, despacha a matéria à Ordem do dia de Hoje. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan
dos Santos Rostirolla - Presidente. 40º) Indicação nº. 00105/2020.- Sugere instalação de redutor de
velocidade tipo lombada na Av. Liberdade, próximo à Mecânica Francar, no Jardim Soares.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 41º)
Indicação nº. 00106/2020.- Sugere instalação de dois redutores de velocidade tipo faixa elevada
para pedestres na Av. Brasil, defronte os Supermercados Penha Center e Jardim Paraíso. Autoria.
Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 42º) Indicação nº.
00107/2020.- Sugere recapeamento asfáltico da rua Lindóia, no bairro dos Macucos. Autoria.
Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 43º) Indicação nº.
00108/2020.- Sugere a instalação de ponto de ônibus coberto na Av. Ana Padilha Marangoni,
próximo ao Loteamento Chácaras Maniezzo. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 44º) Indicação nº. 00109/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para
criação de um Parque Linear no bairro de Barão Ataliba Nogueira, entre aa Av. Antônio Marangoni
e a rua Cima Bellini, no antigo leito da Fepasa. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 45º) Indicação nº. 00110/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para
criação de uma Usina de Reciclagem de resíduos da construção civil. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 46º) Indicação nº. 00111/2020.- Sugere obras e
melhorias na estrada rural de acesso ao Sítio Três Ramos, em Eleutério, bem como construção de
galeria para escoamento da água da chuva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 47º) Indicação nº. 00112/2020.- Sugere obras e melhorias na estrada
rural do bairro da Ponte Nova, acesso a propriedade da família Scarpione, bem como construção de
galeria para escoamento da água da chuva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 48º) Indicação nº. 00113/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar
ao departamento competente, a remoção de 2 árvores da espécie Ficus localizadas na Praça Jordão
Nicolai, no Recreio Santa Fé. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos

Rostirolla - Presidente. 49º) Indicação nº. 00114/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivndo
a revitalização da praça Jordão Nicolai, no bairro Recreio Santa Fé, com a colocação de mesa com
bancos, bem como construção de calçadas e sarjetas, troca ou reforma dos brinquedos. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 50º) Indicação nº.
00115/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine a Secretaria Municipal da Saúde, proceder
testes periódicos para monitoramento do Covid 19 (Novo Coronavírus), em todos os guardas civis
municipais, policiais civis e policiais militares de nosso município. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de
agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 51º) Indicação nº. 00116/2020.- Sugere
ao Sr. Presidente e Mesa Diretora da Câmara, a contratação de profissionais de Libras - Língua
Brasileira de Sinais, para atuar nas transmissões da Câmara Municipal. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr.
Presidente suspende a sessão por 5 minutos, para organização das matérias constantes 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 0042/2020.- Dispõe sobre os direitos dos usuários do Serviço de Saúde de Itapira, para
assegurar aos internados o direito de receber visitas, nos termos que especifica Autoria: Beth
Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em
primeira votação o Projeto de Lei nº 42/2020. Aprovado por unanimidade. Isto feito, pela ordem o
vereador Carlos Alberto Sartori, tendo em vista a aprovação por unanimidade em 1ª votação, requer
a e Casa aprova por unanimidade que seja dispensada a 2ª discussão e passe de imediato a 2ª
votação. A seguir o Sr. Presidente acatando o requerimento do nobre vereador aprovado pela Casa,
coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 42/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 2º) Em única discussão o
Projeto de Lei nº 0046/2020.- Revogam as Lei nº 4.688, de 27 de dezembro de 2010 e Lei 5.285,
de 25 de junho de 2014. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 46/2020.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0066/2020.- Denomina de
Vladimir Siqueira Júnior, mais conhecido como Vladão, a ciclovia que tem início no Parque Linear
"Kátia Stevanatto" no Parque Santa Bárbara até Avenida Lions Club no Jardim Santa Marta.
Autoria: Bancada da Situação. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 66/2020. Aprovado por unanimidade.
Isto feito, pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, tendo em vista a aprovação por
unanimidade em 1ª votação, requer a e Casa aprova por unanimidade que seja dispensada a 2ª
discussão e passe de imediato a 2ª votação. A seguir o Sr. Presidente acatando o requerimento do
nobre vereador aprovado pela Casa, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 66/2020.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª
VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0067/2020.- Denomina de
José Geraldo Alves Pedroso, mais conhecido como Dinhão, a ciclofaixa que tem início na Rua Ari
Wilson Cremasco até Rua Pedro Mandato, no Jardim Soares Autoria: Bancada da Situação. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 66/2020. Aprovado por unanimidade. Isto feito, pela ordem o vereador
Carlos Alberto Sartori, tendo em vista a aprovação por unanimidade em 1ª votação, requer a e Casa
aprova por unanimidade que seja dispensada a 2ª discussão e passe de imediato a 2ª votação. A
seguir o Sr. Presidente acatando o requerimento do nobre vereador aprovado pela Casa, coloca em
segunda votação o Projeto de Lei nº 67/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 11 de agosto de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º) Em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 0068/2020.- Denomina de Leovaldo dos Santos Costa, mais conhecido como Léo
Santos Fotógrafo, a academia ao ar livre na praça da Aninha Godoy. Autoria: Professora Marisol.
Faz uso da palavra a vereadora PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Falar do Leo
aqui, espero não ficar muito emocionada, porque o Leo foi uma das primeiras pessoas que eu
conheci, quando cheguei aqui, na nossa querida cidade de Itapira. O Leo foi meu vizinho, conheço
toda a sua família, a Penha, a Júlia, a Isabela, seus netinhos, o Leo falava, carinhosamente, do
Miguel, do João Rafael, e a Olga Maria, que ele não chegou a conhecer, seu genro, Olívio. Quantas
e quantas vezes o Leo fotografou os momentos felizes, não apenas da minha família, mas da grande
maioria dos itapirenses, e o Leo sempre fez um pedido a mim: “Vereadora, a rua precisa ser
recapeada”. Lembro-me muito bem, vereador Tiago, que quando nós estávamos lá na UBS, sendo
que a reforma foi até uma emenda do Deputado Carlos Sampaio, lá no Istor Luppi, lembro-me
muito bem, que o Leo me chamou no cantinho, e fez um pedido: “Vereadora, o que a senhora acha
de ter uma academia ao ar livre, ali na Praça da Aninha?” Eu disse: Leo, pode ficar sossegado que
eu vou pleitear esse seu pedido. Infelizmente não foi possível, ele não viu a rua dele ser recapeada,
infelizmente ele não viu a academia, a qual está praticamente com as bases prontas, lá na Praça da
Aninha, carinhosamente chamada Aninha. Então, que fique aqui essa simples homenagem ao Leo, à
família, à Penha, à Isabela, à Júlia, como já havia dito, ao genro, Olívio, aos netos Miguel, João
Rafael e Olga Maria, que Deus possa confortar. Por coincidência, ficou bem próxima a residência
do Leo. Então, que Deus nos dê forças para continuar e que fique essa homenagem aqui, não apenas
minha, mas de todos que eu conhecia, todas as terças-feiras o Leo estava aqui, sorridente, não tinha
dia ruim para o Leo, ele sempre estava com um sorriso no rosto, e é essa a imagem com que eu
quero ficar para sempre. Obrigada. Boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº
68/2020. Aprovado por unanimidade. Isto feito, pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori,
tendo em vista a aprovação por unanimidade em 1ª votação, requer a e Casa aprova por
unanimidade que seja dispensada a 2ª discussão e passe de imediato a 2ª votação. A seguir o Sr.
Presidente acatando o requerimento do nobre vereador aprovado pela Casa, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 68/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto
de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0070/2020.- Denomina Parque Linear de Joana Orcini. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da
palavra o vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente
gostaria de agradecer a todos os colegas pela sensibilidade nos Projetos, nós sabemos que haverá
algumas inaugurações e é de suma importância que todos esses pontos ai estejam devidamente
nominados. Mas falando especificamente da dona Joana Orcini, eu gostaria de estender, porque a
família Orcini é uma família muito conhecida em nossa cidade. Nós tivemos o Toninho Orcini que
já foi vice-prefeito, acho que foram 6 legislaturas nessa Casa, se não estou enganado, foi candidato
a Deputado Federal, ficou suplente de Deputado, e hoje ele é o regente de uma das maiores
Congregações Evangélicas de nossa cidade. O seu pai, o seu João Orcini ficou conhecidíssimo em
nossa cidade pelo trabalho filantrópico e principalmente religioso. Aproveitando o ensejo,
colocando a foto do seu João Orcini e da dona Joana Orcini. É bom que todos nós possamos ver
quem são essas figuras ilustres da nossa cidade. Eu estava falando até do seu João Orcini, porque
nós temos a história do Joel, grande advogado, e do Jesse, que foi um ícone dentro da Igreja, todos
eles com uma família maravilhosa, e a dona Joana Orcini, ela deve ser homenageada também, ela
foi o grande esteio dessa família. Nós sabemos que as famílias têm o seu porto seguro, e é uma
família humilde que saiu de uma fazenda em Minas Gerais, onde o seu João Orcini, como o Elias
dizia, era um homem rústico, que teve um chamado de Deus para dentro da Igreja, para dentro da
evangelização, e que criou uma família debaixo de muito trabalho. Com muita dificuldade, estudou
os filhos, e principalmente, trouxe moral e respeito à essa família, e por isso nós devemos
homenagear uma mulher de fibra, uma mulher diferenciada, uma mulher que passou por todos os

âmbitos políticos, com muita discrição, que nunca chamou a atenção para si, mas que com toda a
certeza, se todo o reflexo dessa família, o crescimento, inclusive da Igreja junto ao seu Pastor, João
Orcini, com toda a certeza ela esteve junto de cada ponto, seja do Toninho, seja do Elias, que hoje é
um pré-candidato também, seja do Joel, e de todo o apoio à família, e principalmente, todo o apoio
à Igreja, à comunidade cristã. Então, agradeço aos colegas, em nome da família, e fico muito feliz
de poder estar aqui hoje, votando e tendo o entendimento desta Casa, dessa mulher de fibra, que
apesar da discrição esteve à frente de muita coisa em nossa cidade. Quem aguenta o bastidor, Tiago,
é aquele que realmente faz o apoio, e nós temos que reverenciar essa grande mulher que é a dona
Joana Orcini.” A seguir, faz uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN: “Boa noite a todos.
A felicidade na noite de hoje, senhor presidente, é com a aprovação dos Projetos de denominação.
Acredito que cada um dessa Casa tenha pelo menos uma história para contar do Vladão, tem uma
história para contar do Dinhão, tenha diversas histórias para contar do Leo, e eu tenho a honra e a
grata satisfação de poder me lembrar da dona Joana. Fui morador da Rua Névio Bicudo, onde ficam
os fundos da Igreja, onde era a antiga Igreja do Ministério Belém, e aos domingos, senhor
presidente, a Congregação se reunia para fazer os almoços da comunidade, e ali na rua nós éramos
em muitas crianças, e as crianças ficavam ali na rua porque aquilo chamava muito a atenção e a
dona Joana fazia questão de sair e pegar todo mundo e levar para dentro, para almoçarmos junto
com a Congregação. A dona Joana sempre foi uma mulher de fibra, como o vereador Maurício
disse, e eu complemento a fala de Vossa Senhoria, vereador, que atrás de um grande homem sempre
tem uma grande mulher, e nós podemos falar da família Orcini, que atrás dos grandes homens da
família Orcini tem uma grande mulher, que é a dona Joana. Parabéns à família Orcini, e amanhã
estaremos lá, próximos à Igreja que ela tanto amava, para comemorarmos a nomenclatura dela
como Parque Linear Joana Orcini. Obrigado senhores vereadores.” Não havendo mais nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de
Lei nº 69/2020. Aprovado por unanimidade. Isto feito, pela ordem o vereador Carlos Alberto
Sartori, tendo em vista a aprovação por unanimidade em 1ª votação, requer a e Casa aprova por
unanimidade que seja dispensada a 2ª discussão e passe de imediato a 2ª votação. A seguir o Sr.
Presidente acatando o requerimento do nobre vereador aprovado pela Casa, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 69/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto
de 2020. 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.

