ATA DA 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de novembro 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, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO
DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI,
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausentes os
vereadores Srs., CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 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. Faz uso da palavra, pela ordem a vereadora Professora Marisol: “Senhor
Presidente, solicito que o Pequeno Expediente seja suspenso em homenagem póstuma ao nosso
grande amigo, que foi uma grande perda, o Ézinho Longo, mais conhecido como Ézinho do Nova
Era.” A seguir pela ordem faz uso da palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Presidente,
tendo em vista o pedido da nobre vereadora, e a inscrição nossa no Pequeno Expediente, se for essa
a decisão, eu gostaria que suspendesse os trabalhos dessa sessão. E que também é regimental o
pedido.” A seguir o Sr. Presidente se pronuncia: “Nós não entramos ainda no Expediente para o
Senhor pedir a suspensão dos trabalhos. Então o Pequeno Expediente esta suspenso em homenagem
ao nosso querido amigo Ézio Longo, a palavra na Tribuna encontra-se livre para manifestações
referente ao falecimento do Ézio Longo.” Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa
noite a todos. Com certeza hoje é um dia de muita tristeza né? Com o falecimento do nosso amigo
Ézio Longo (Ézinho belezinha), né Luan? Parece que são coisas na vida, porque é uma pessoa
maravilhosa, eu particularmente em todo esse período como vereador que são quase dezesseis anos,
já o conhecia e como de costume os vereadores frequentavam após a sessão o restaurante, ele nos
esperava lá com uma janta, sempre feliz e eu disse para o pessoal hoje no velório e enterro dele, que
ele é um dos únicos caras, um ser humano que conseguiu conviver sempre dos dois, três, quatro
lados políticos que existiram, agradava a todos, sem nunca causar uma discórdia, briga ou diferença.
E o carinho que ele tinha por todos. Todos os vereadores a vida inteira frequentaram lá, a maioria, e
alguns por alguns motivos não frequentavam, mas ele conseguiu talvez uma coisa que a gente vai
lutar, como o senhor também já quis isso aqui, de tentar que as pessoas possam discutir política de
uma forma diferente, conciliar os pensamentos, respeitar uns aos outros, que seria um grande
exemplo da Câmara Municipal para com a população. Falar do Ézinho aqui não teria fim, porque o
carinho , respeito que ele tinha pela gente não tinha dia e não tinha hora. Hoje comentaram no
velório, que ele era um dos poucos que abria o restaurante na sexta-feira santa. Ele abria e falava: –
Ô belezinha, o que você quer? Onde quer que leve? Mas o belezinha não era pra mim, não era só
para o Marangoni, não era só para o Luan, todos eram belezinha dele, todos sem exceção, era o
termo que ele usava. Sempre com o meio bigode dele que era a marca registrada dele, às vezes nos
assustava, porque às vezes ia lá o bigode estava do lado direito, dali dois dias estava do lado
esquerdo, mas sempre pela metade. Precisamos lembrar também de coisas alegres né? E ele teve
uma trombose na perna, e passou maus bocados, quando estava em recuperação teve o AVC. Acho
que os demais falarão aqui, mas acho que da minha parte vai ficar uma saudade, uma vazio muito
grande em saber que não temos mais o Nova Era, que não temos mais o Ézinho no seu jeito todo
especial. É um amigo que partiu, e que tratava todos iguais, às pessoas que lá chegavam, às pessoas
que ele não conhecia, pessoas que tinham fome, pessoas que chegavam a noite ele já reservava
comida para doar para pessoas carentes. Ele era uma pessoa maravilhosa, e não é porque faleceu
que eu estou aqui dizendo isso. Nós sempre falávamos isso, e todo mundo sempre teve um carinho
enorme por ele, e fico sem muitas palavras, porque a gente não tem muito que falar. Hoje conversei
com a Aline que é filha dele e com a esposa, e disse que nós sempre vamos estar à disposição para o
que precisarem no que depender da Câmara. Eu acho que o Ézinho seria digno até de uma
homenagem maior pelo ser humano que ele era. Não tem outra explicação. A gente vai ter que
achar um título, uma homenagem, alguma coisa diferente para que ele possa ser lembrado por

muitos e muitos anos que virão pela pessoa que ele foi, e por mostrar o que é ser amigo, o que é ser
um companheiro. Ficam aqui os meus sentimentos a todos os familiares. Hoje estava lá o Sr.
Humberto Longo o irmão dele, que também perdeu um irmão há pouco tempo, pois, eles eram em
quatro irmãos e infelizmente três faleceram. O italiano que era da prefeitura, e outro que faleceu
agora que não me recordo o nome que foi há dois, três meses atrás. E agora essa tragédia que ele
partiu também. Vamos deixar um abraço, uma homenagem de muito carinho ao Sr. Ézio Longo, o
Ézio do meio bigode, o Ézio do restaurante Nova Era. Que Deus o abençoe, o receba e o coloque
em um lugar realmente especial, porque ele era sem sombras de duvidas a meu ver, e acho que de
muitas pessoas, uma pessoa especial. Que ele descanse em paz, e que tenha o alento da família para
que possam seguir, e tenham ajuda dos amigos porque acho que eles vão precisar pela convivência
e dependência que eles tinham do Ézinho, que era uma pessoa que se dedicava a filha, esposa,
enfim. Eu ficaria falando aqui por um longo tempo. Deus abençoe e obrigado pelas palavras e pelo
tempo Sr. Presidente, e que outros vereadores possam homenagear. Fica aqui a sugestão para que
possamos junto fazer uma homenagem realmente valiosa para o Ézio Longo. Boa noite a todos.” A
seguir paz uso da palavra a vereador PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Hoje é um
boa noite triste né? Com o Mino já mencionou fica a saudade. O Ézinho, nossa como eu o conhecia,
as festas do pai dele do Sr. Sétimo Longo eu participei, eu e minha família toda. E nós sempre nos
encontrávamos todo mês e todo ano no aniversário do pai. Tanto é, que eu como vereadora fiz de
minha autoria uma homenagem a Rua Sétimo Longo, pai do Ézinho. Quantos momentos eu fui
comemorar com a minha família ali no Nova Era. Fomos comemorar aniversário, a minha posse,
tantas datas importantes e todos juntos com carinho, e ele sempre junto conosco comemorando,
dando os parabéns, fica marcado, fica agora a saudade. Falei com a Aline e Ivani, sua esposa, com o
Sr. Humberto Longo, como dói, como é difícil a gente perder aquela pessoa que amamos tanto, por
isso que nós devemos viver a cada minuto, cada instante como se fosse o único. A vida é tão curta.
O Ézinho só trabalhou, era honesto, quantas e quantas vezes eu presenciei ele fazendo marmitas
para os moradores de rua. Todos que entravam no seu restaurante, não saia com a mão vazia, ele
dava com prazer, com amor, com carinho. Isso que é o mais importante, ele fazia caridade por
amor, sem interesse nenhum. Fica aí a saudade, todos os meus familiares que são de fora, todos eles
quando souberam da notícia pela internet ficaram chateados, tristes porque toda vez que eles
vinham para Itapira, pelo menos um dia nós passávamos ali para comemorar. E quantos e quantos
amigos dele faziam a mesa e comemoravam ali mensalmente. O Ézinho era uma pessoa muito
querida, muito querida mesmo, e ontem quando soube do seu falecimento, ficou uma tarde sem
brilho, uma tarde triste. Deixo os meus sentimentos para todos os familiares. Tenho certeza que
Deus concedeu um ótimo lugar para o Ézinho, porque ele tinha um coração puro, um coração
bondoso, sem maldade, ele conversava com todos sem exceção e isso é muito bonito, uma amizade
pura, amizade sincera. Que Deus abençoe toda sua família e que vai ficar a saudade, e com certeza
ele merece uma homenagem muito bonita para que o seu nome fique gravado não só aqui na
Câmara Municipal, mas nos corações de cada cidadão itapirense. Deus abençoe sua família, e que
Deus com certeza lhe deu um ótimo lugar junto ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.” A seguir faz
uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Subi a essa
Tribuna no dia de hoje para falar sobre o Ézinho. Acho que cada um de nós conheceu um lado do
Ézinho. O Vereador Mino, assim como o Vereador Luan também conviveram muito e conheceram
a parte Empresarial do Ézinho, cuja qual eu conheci. A Vereadora Marisol conheceu a parte mais
pessoal da família, mas quando a gente soube de tudo o que o Ézinho estava passando, e aí a gente
acaba colocando o Ézinho nas orações e a gente sempre pede a Deus que seja feita a vontade dele
né? E muitas vezes nós não estamos preparados para a vontade de Deus que muitas vezes é acabar
com o sofrimento da pessoa. Mas quando descobrimos a trombose, logo depois o Ézinho já estava
recuperado e um dia ainda preocupado com ele, ele mesmo passou pela Avenida Rio Branco,
buzinou e gritou: – Ô belezinha! Aí eu perguntei se estava tudo bem e ele disse: – Já estamos na
ativa. E isso foi duas ou três semanas e aí chegou a notícia pra gente que ele tinha tido AVC. E esse
AVC acabou levando ele para junto do Pai. Então eu espero que Deus o tenha, o lugar dele deve ser
um lugar infinitamente melhor do que a gente imagina, ele deveria estar precisando de alguém no

restaurante lá, então precisava de um cozinheiro bom, de mão cheia e o que vai ficar em nossas
lembranças são sempre: – Ô belezinha, vai um ovinho? Dá até dó de comer (risos). Que a gente
sempre possa lembrar do Ézinho com alegria, felicidade, porque foi assim que ele viveu a vida dele,
e é esse o exemplo que fica dele. A toda família muita força, que Deus possa dar a força necessária
para vocês, mais para Aline e esposa saibam que o reconhecimento do seu pai, do seu esposo, do
seu irmão, do filho, é um reconhecimento de quem plantou uma boa semente e que os frutos que
estão sendo colhidos são verdadeiros e bons. Eu costumo sempre dizer que Deus manda para a terra
as pessoas do tamanho do coração delas. E o Ézinho era do tamanho do coração dele. E eu acho que
até faltava corpo para caber o coração que o Ézinho tinha. Vai em Paz meu amigo! E deixa uns
ovinhos prontos para o pessoal, que eles vão gostar do seu ovinho. Obrigado!” A seguir faz uso da
palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Bom, também não poderia deixar de
falar do Ézinho. Eu acredito que ele me viu pequeno, ainda na ultima campanha do meu avô.
Lembro que era sempre o nosso ponto de jantar depois daquela caminhada nas ruas. Lembro que eu
ia com o meu avô e com meu pai em todas as campanhas para deputado, para prefeito e vereadores.
E realmente é uma lembrança muito boa que a gente fica do Ézinho. É uma pessoa que eu nunca vi
de cabeça para baixo mesmo com os seus problemas, mesmo falando da saúde, mesmo falando que
precisava ir ao médico, sempre com aquele jeitão: – Ô belezinha chegou! E a alegria dele era ver
aquele restaurante com aquelas mesas conversando, a gente brincando, ele arrastando aquele
chinelão para atender, e atendendo as pessoas, conversando e sentando em todas as mesas, passando
madrugadas dentro do restaurante. Então são lembranças boas Ézinho, tenho certeza que você esta
em um lugar bem melhor que o nosso. Tenho certeza que Deus chamou você para alegrar aí em
cima. E que essa alegria, essa sabedoria e todo o seu entusiasmo como pessoa, transmita em todos
nós. Estamos perto de mais um pleito eleitoral e infelizmente não vamos ter mais o Nova Era pra
comemorar, ou apenas pra jantar, mas você aí de cima vai continuar nos iluminando. Você não
tinha lado político, você atendia situação, oposição, você unia os dois lados. Então era um lugar que
parecia que quando você entrava lá acabavam os problemas, as brigas e desavenças. É uma
lembrança muito boa que fica de você, lutou e nunca deixou a família na mão. Sempre pensou no
bem da família, da filha, da esposa. Abrir um restaurante 365 dias no ano, a hora que precisava de
qualquer coisa ele fazia. E assim que era a sua alegria e seu entusiasmo. Fica essa lembrança.
Temos que pensar com certeza em algo grande para o Ézinho, porque ele fazia o que era mais difícil
em uma cidade, que é unir as pessoas, sentar a uma mesa e a gente poder conversar e sentir aquele
entusiasmo dele. Ézinho fica com Deus! Você fez parte da história de Itapira, você fez parte de
todos os vereadores que por essa Câmara passaram. Que todos sem exceção acredito que foi lá para
conversar, comer um parmegiana, um frango a passarinho, para comer um ovinho frito, salada, eu
não comia, mas sei que muita gente já foi comer sempre com aquele semblante que da até dó de
comer belezinha (risos). Belezinha fica com Deus, que ele o proteja e você continue nos
abençoando aí de cima. Tenho certeza que um dia vamos nos encontrar e fazer uma grande festa.
Obrigado por tudo Ézinho, obrigado Nova Era. É uma era que nós não veremos mais a partir de
hoje, sem o Nova Era. Infelizmente faz parte da vida e temos que tocar, Deus precisou dele lá. Fica
com Deus, e muito obrigado por tudo Ézinho de coração.” Não havendo nenhum mais nenhum
Vereador para fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor
Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 38ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2020. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro 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. A seguir faz uso da palavra pela ordem o
vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de retirar o meu requerimento de encerramento dos
trabalhos.” A seguir o Sr. Presidente faz o seguinte esclarecimento: “Só antes da leitura desse
Projeto de Lei 00106/2020. É um projeto que nós oficiamos o Senhor Prefeito, a câmara através de
uma economia da Mesa Diretora e de todos os vereadores que faço menção aqui, mas liderado pelos
vereadores que fazem parte da Mesa Diretora, estamos fazendo uma devolução para a prefeitura no
valor de duodécimo de 407 mil, que realmente não foi gasto. Nós tínhamos um planejamento esse

ano que o coronavírus acabou afetando todo esse planejamento, muita coisa ainda aconteceu, porém
a gente já começa a fazer a nossa adequação orçamentária. Então essa parcela do duodécimo já vai
para prefeitura de 407 mil reais.” 2º) Projeto de Lei nº. 00106/2020.- 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$ 407.500,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00107/2020.- Em que o Sr. Luan Rostirolla submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Pista de Skate localizada no bairro
Istor Luppi de Jefferson Felipe da Costa (Jefinho). A seguir, pela ordem o vereador Carlos Alberto
Sartori, por se tratar o Projeto de denominação de próprio público que será entregue nos próximos
dias, requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a matéria seja encaminhada as Comissões
para exararem os pareceres e que seja encaminhada a ordem do dia de hoje para que seja discutido e
votado. A seguir o Sr. Presidente faz o seguinte pronunciamento: “Essa Presidência agradece todos
os companheiros vereadores, tendo em vista que a pista será entregue ainda essa semana, e a
denominação é o nome escolhido pelo próprio pessoal que pratica esporte o skate, então eles
escolheram o Jefinho que foi uma pessoa que faleceu há alguns anos atrás em um acidente, e que
era uma pessoa muito ligada ao skate por disputar campeonatos brasileiros e tudo mais. É atendendo
um pedido do próprio pessoal que vai utilizar a área e nada mais que justo a gente fazer essa
homenagem a ele.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00222/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Siqueira.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 5º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria
Aparecida dos Reis Campos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00224/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Georgina de Jesus Oliveira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2020.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Ezio Longo, mais conhecido como Ezinho do Restaurante Nova Era. Autoria.
Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 8º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00226/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauro Pereira da Silva.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 9º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00227/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sueli Donisete
Fortunato. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro 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. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos
Requerimentos. 10º) Requerimento nº. 00183/2020.- Voto de Congratulação com o Padre José
Eduardo Sartori, pelos 35 anos de ordenação, celebrado recentemente. Autoria. Mino Nicolai. A
seguir, pela ordem o vereador Mino Nicolai, manifesta interesse em discutir a presente matéria.
DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00184/2020.- Voto de
Congratulação com a Patrulha Ambiental, pela brilhante atuação no caso da cachorrinha Amora.
Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 12º) Indicação
nº. 00237/2020.- Sugere estudos objetivando a implantação de mão única de direção na rua
Agostinho Avancini, bem como faixa elevada para pedestres, bairro do Cubatão. Autoria.

Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Indicação nº.
00238/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover gestões junto aos governos Estadual e Federal,
objetivando a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas por dia em Barão
Ataliba Nogueira. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
14º) Indicação nº. 00239/2020.- Sugere execução de limpeza de bueiros e galerias na estrada rural
Benedito Bueno (Dito Felix), acesso a Fazenda Malheiros. Autoria. Toninho Marangoni.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de
2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) PARECER nº. 149/2020.- ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 107/2020. 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 107/2020, de autoria do nobre vereador Luan dos Santos
Rostirolla, que "Denomina Pista de Skate localizada no bairro Istor Luppi de Jefferson Felipe da
Costa (Jefinho)", acordaram por exarar parecer favorável, seguindo acordo entre as bancadas, 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", 10 de novembro de 2020. A seguir, o Sr. presidente encaminhada a matéria para a
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 novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 16º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Ofício CCA nº 3825/2020 –
Processo eTC-0018498.989.16 – R.O. TC – 15969.989.18. Encaminha cópia das decisões
proferidas nos autos em epígrafe, publicadas no Diário Oficial do Estado em 30/06/2018.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente
passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
00107/2020.- Denomina Pista de Skate localizada no bairro Istor Luppi de Jefferson Felipe da Costa
(Jefinho). Autoria: Luan Rostirolla. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra,
o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 107/2020. 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 107/2020. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE
LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00182/2020.- Voto de Congratulação com
os proprietários do Truck Splash Dog, truck especializado em banho e tosa animal recentemente
inaugurado no município, pelo espírito empreendedor. Autoria: Professora Marisol. Não havendo
nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 10 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º) Em única
discussão o Requerimento nº 00183/2020.- Voto de Congratulação com o Padre José Eduardo
Sartori, pelos 35 anos de ordenação, celebrado recentemente. Autoria: Mino Nicolai. Faz uso da
palavra o vereador MINO NICOLAI: “Mais uma vez boa noite companheiros vereadores e público
que nos assiste. Antes de falar do requerimento, acho que é o ultimo do dia de hoje, gostaria de uma
forma geral desejar sucesso a todos os companheiros vereadores na empreitada de domingo, e terçafeira com certeza já saberemos quem é o novo Prefeito de Itapira, e saberemos também quais serão
os vereadores que estarão aqui pelos próximos quatro anos. Então a todos os companheiros aqui
presente, que Deus ilumine vocês, que vença o melhor e que a gente tire de exemplo sobre o que
falamos a respeito do restaurante do Ézinho Nova Era,e que a partir de janeiro de 2021 teremos uma
nova era nessa Casa, com novos entendimentos, e que os vereadores possam se completar. Então

sucesso a todos, e que domingo seja paz de espírito e coração e que vença os melhores. E em
relação ao requerimento do Padre Zé Eduardo, eu vou dizer de uma forma rápida. Quem não foi na
Igreja Matriz no domingo às15:00 horas, eu já com os meus 58 anos, acho que perderam uma missa
acho que mais linda que eu assisti na minha vida. Não tinha lugar dentro da igreja, todos
aglomerados apesar de não poder, nas portas, fora da igreja e aos 35 anos que foi comemorado de
atuação do padre perante a igreja, é o seu Jubileu. Estavam lá se não me engano quinze padres de
toda a região Tiago. Vieram padres superiores, padres que iniciaram junto com o Padre Zé Eduardo,
e ele até com sua dificuldade de locomoção da mão, mas com aquele vozeirão o couro que estava na
igreja, todo o pessoal, aquela roupa, aquele grupo de pessoas que levam a igreja matriz a diante foi
maravilhoso. Todos se emocionaram, muita gente chorando, e ele fez uma missa maravilhosa.
Todos os padres falaram, homenagearam, os familiares dele estavam lá, a mãe dele também e foi
homenageada. Foi um momento para Itapira de uma pessoa que conquistou espaços na igreja. Ele
contou toda a sua história, do tempo que ele esteve em Pedreira, Amparo, a sua caminhada e foi
emocionando grandemente o público. Então quero deixar aqui, em nome desta Casa de Leis, um
abraço enorme ao Padre Zé Eduardo Sartori e que Deus o abençoe e que ele possa continuar. Ele é
devoto demais da Virgem Maria, e por esse motivo, entre tantos outros, ele ficou muito conhecido
pela sua fé, e que ele moveu montanhas realmente na sua caminhada nesses 35 anos. Que Itapira
saiba que nós temos um padre dessa categoria, de família maravilhosa de Itapira. Gostaria de deixar
um abraço enorme ao Padre Zé Eduardo Sartori, que Deus o abençoe, que a Virgem Maria o
ilumine e que ele possa junto a Virgem Maria e Jesus Cristo iluminar a todos nós, e amenizar a dor
das famílias assim como tenho certeza que ele e seu grupo sempre fizeram. Deus abençoe Padre,
fique bastante tempo conosco. Um abraço e até domingo pessoal. Sucesso a todos!” A seguir faz
uso da palavra o vereador TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos novamente.
Gostaria de aproveitar o requerimento do vereador Mino, e não perder a oportunidade de
parabenizar o Padre Du pelos seus 35 anos de vida sacerdotal. Mino, pra gente que somos casados
com mulheres, o ser humano que falha, peca é fácil né? Mas para o Padre Du, para os sacerdotes e
principalmente os padres das Igrejas Católicas. O Padre Du comemorou 35 anos de casamento com
Cristo, o ser perfeito, o que veio pra nos ensinar, o professor. E ele escreveu esses 35 anos dessa
história com maestria, e ainda vem escrevendo. Eu tenho a felicidade de ter o Padre Du todos os
dias passando pela selaria, para lá e pergunta se esta tudo bem com o Felipe, com a Carina, com a
D. Francisca. Então eu tenho essa alegria dele ir nos abençoar todos os dias na selaria. E não posso
deixar, de enquanto vereador deixar registrado nas atas dos trabalhos de hoje, os parabéns pelos 35
anos de vida sacerdotal do Padre José Eduardo Sartori. Parabéns Padre Du, que venham os
próximos 35 anos.” A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI:
“Boa noite a todos. Eu também gostaria de parabenizar o Padre Du Sartori pela amizade, pelo
carinho que a gente tem. Ele também participou dos casamentos da minha família e até em algumas
ocasiões ele estava na cidade de Amparo, mas veio exclusivamente a Itapira para realizar os
casamentos. É com muita alegria que a gente celebra junto ao Padre Du essa data tão importante.
São 35 anos dedicados ao sacerdócio, então é uma data que merece comemoração, o carinho, o
respeito da nossa cidade. Ele é uma pessoa muito popular, muito falante, amigo, esta sempre
andando pelo centro da cidade e sempre pergunta se esta tudo bem, pergunta dos idosos, das igrejas
mais distantes. Ele também foi padre em outras cidades, depois voltou para Itapira e muitas igrejas
da zona rural, algumas até que por algum tempo não tinha mais missa, e o Padre Zé Eduardo
procurava realizar essas missas juto à comunidade rural. E ele sempre muito alegre, festivo,
convidando o povo para participar da sua igreja. Ele tem o dom de falar bonito, de ficar bravo
também quando necessário, mas ele é aquilo que ele é. Nós gostamos dele da forma que ele é. Então
deixo aqui um grande abraço. O Du quando era jovem ainda para ser padre, tinha a avó, a D. Lígia
Sartori. Por incentivo de D. Lígia que era esposa do avô dele, então ela sempre o incentivava. Ela
fazia parte dessa legião da Igreja Católica. Ela representava o Santuário da Nossa Senhora
Aparecida, a Lígia Sartori, uma pessoa muito boa, eu gostava muito dela, e toda tarde ela dava uma
passadinha lá em frente o prédio Juca Mulato onde o Paulinho Mora. A casinha dela era ali, e todas
as tardes tinha um pessoal que ia rezar o terço. Então a gente acompanhou essa vida do Padre Zé

Eduardo, e a D. Lígia que esta no lugar de avó que muito o incentivou que ele se tornasse Padre.
Também deixo um abraço para a Tana mãe dele, para as irmãs, sobrinhos e todos aqueles
familiares, amigos do Padre Zé Eduardo. Que Deus o ilumine, e dê saúde e vida longa pra ele e que
ele continue semeando a semente do amor, para que as pessoas possam viver melhor. Uma palavra
amiga, uma palavra de Deus cabe em qualquer hora, e em qualquer circunstância. Então um grande
abraço Du Sartori, que Deus o ilumine e que você seja muito feliz nessa comemoração de 35 anos.
Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente
coloca em votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro 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.

