ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e
TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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 o Vereador Sr. TIAGO
FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Sr. Presidente, eu subo a essa Tribuna na noite de
hoje para parabenizar o povo de Itapira que foi as urnas no ultimo domingo de forma ordeira. Nós
que andamos pelas cidade, pelas sessões eleitorais, vimos tudo muito tranquilo. Eu acompanhei a
minha avó na votação, no período onde preferencialmente era dado aos idosos, e vimos tudo
acontecer de forma ordeira, nenhuma urna apresentou qualquer defeito na cidade de Itapira, então a
gente fica muito feliz pelo domingo de forma ordeira que aconteceu na nossa cidade. Gostaria de
parabenizar os colegas eleitos nesta Casa: Vereadores César, Beth, Mino, Faustinho, Carlinhos,
Luan e também a Vereadora Marisol pelo aumento na votação, mas o coeficiente eleitoral é duro.
Também gostaria de parabenizar o Vereador Maurício, eu sei como é duro o coeficiente eleitoral
né? E parabenizar também o Vereador Toninho pela luta de uma campanha bem atípica né
Presidente? Uma campanha de tiro curto, uma corrida de cem metros, no meio de uma pandemia
onde a gente muitas vezes conversando com o vereador Toninho Marangoni, não sabíamos como
fazer a campanha né? Não sabia se você visitava a pessoa na casa dela, ou se encontrava com ela, e
de qual forma você iria buscar o voto, mas a gente viu que todo mundo conseguiu fazer essa
campanha. E gostaria Sr. Presidente, Senhores Vereadores, de parabenizar e deixar registrado nesta
Casa a atuação do Prefeito Paganini. O Prefeito Paganini foi um guerreiro, esta sendo um guerreiro,
esta terminando os seus oito anos de mandato em uma cidade linda, organizada e deixa para o
prefeito eleito uma cidade sem problemas, onde se ele fizer bem um arroz e feijão, vai poder tocar
tranquilamente com o apoio desta Casa. Ao Prefeito Paganini, a todos os servidores da prefeitura,
deixo os meus parabéns a todos que colaboraram com a administração do Prefeito Paganini.
Parabéns pelos oito anos. O Prefeito Paganini deixa o seu nome escrito na história, uma página
bonita, uma página sem retoques e que a gente só tem a comemorar. Parabéns aos eleitos, aos que
ainda não participam dessa Casa também, e aos companheiros: A luta continua! Nós não podemos
esmorecer, todos são eleitos, e todos disputaram a eleição com intuito de fazer mais e melhor por
Itapira. Podemos concordar ou não com a forma de administrar de um grupo, ou de outro, porém
todos foram eleitos com o intuito de fazer sempre o melhor pela cidade. Então sobre o viés da
política itapirense, eu acho que cabe a gente Vereador Mino, tentar a partir de agora mudar aquilo
que eu sonho e vossa excelência também sonha. Acho que é a hora de começar a fazer diferente,
onde oposição vota contra, situação vota a favor, e o viés da politica itapirense tem sido esse. A
oposição vota contra fazendo o melhor para o cidadão itapirense, e a situação vota a favor fazendo o
melhor para o cidadão itapirense. Quem esta errado Vereador Faustinho? Um consenso é sempre
importante, essa Casa é a Casa do povo, do diálogo e do consenso. Então desejo muita sorte a todos
vocês, e cuidem bem de nossa cidade, assim como o Prefeito Paganini cuidou nesses últimos anos.
Obrigado Sr. Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a
todos. E já no bonde das palavras do Tiago, gostaria de parabenizar a todos desta Casa sem exceção
que disputaram. Gostaria de parabenizar o povo de Itapira com as palavras do Tiago, que foram as
urnas tirando aquela expectativa que poucos iriam votar, e foi uma surpresa muito grande porque o
público foi e votou. A gente fica feliz, e quero de uma forma muito especial agradecer a todo o
nosso grupo Beth, Faustinho e César e dizer em primeiro lugar: Vereadora Beth, parabéns mais uma
vez pela sua vitória, que em duas eleições você mostrou o seu poder de voto, e quero aqui te

agradecer em público porque com os seus votos, você me trouxe de novo a esta Casa. Então tem o
meu respeito, assim como os votos do André, o Joãozinho e todos os outros do nosso partido que
foram muito bem votados. Mas eu não poderia deixar de ter a humildade de te agradecer aqui
pessoalmente, porque com essa expressiva votação da senhora novamente, eu depois de dezesseis
anos aqui nesta Casa, uma vez de suplente e três vezes vereador, pude voltar mais uma vez como
eleito. Também gostaria de parabenizar o Mário da Fonseca, que ao lado do meu irmão me fez
lembrar o vice-prefeito que fez história em Itapira, que foi o Sr. Martins. E com certeza ele deve
estar lá vibrante, que em situação muito difícil, ele já com problemas de saúde foi um monstro na
nossa outra vitória, e nessa o Mário não poderia ter sido diferente e se entregou de corpo e alma. Ao
meu irmão Toninho Bellini parabéns, porque foi de uma vontade extra corpo né? Que da outra vez
disseram que não trabalhou, que isso e aquilo, mas acho que todo o grupo fez a diferença. Gostaria
de parabenizar também o Dr. Newton pelo seu trabalho e todos da oposição, e pelas palavras do
Tiago todos sabem que é um sonho. Você pode ter certeza Tiago, que mais que tudo a
grandiosidade às vezes não esta nas mãos dos vereadores, esta nas mãos de quem manda os
vereadores e o que terá que ser votado. Eu sempre digo que quem tem a caneta, aquele que tem o
poder, tem que ter a sensibilidade de não deixar outras pessoas em situação difícil. Eu quero
acreditar sim, que terão votos contra, muitos votos a favor, mas que projetos que não sejam mais
polêmicos, e que sejam a favor da população de Itapira. Eu tenho certeza que serão quatro anos
muito próximos, e com muita situação que a gente possa estar aqui debatendo, para gente poder
com certeza fazer uma administração para que daqui há quatro anos se o povo quiser que continue,
tudo bem, e se tiver que trocar que não seja em quatro e seja em oito, mas que surja na nossa vida
jovens dinâmicos, futuristas, pessoas que tenham a capacidade de revolucionar coisas, porque só
assim a gente pode recuperar o tempo perdido com tanta diferença que houve nesses quase
quarenta, cinquenta anos na nossa cidade, que realmente ficou exposto, e é uma coisa que nunca foi
saudável para a nossa cidade. Então parabenizo a todos. E de uma forma muito respeitosa eu não
poderia deixar de fazer um comentário em respeito à Vereadora Marisol que lutou, foi muito bem
votada, mas em nome do nosso grupo eu acho que nós fomos feridos por uma flecha fatal, e espero
que nessa Casa isso não aconteça nunca mais. Porque a senhora Vereadora, em quatro, cinco
eleições, a senhora só se elegeu quando esteve ao lado do Toninho Bellini. Coloque a cabeça no
travesseiro e pense nisso. Boa noite e obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Também quero deixar registrado na noite
de hoje, os meus parabéns a todos sem exceção e inclusive ao Tiago também, mas principalmente a
todos que competiram essa eleição querendo ou não é uma competição e ainda bem que foi sadia.
Não poderia deixar de parabenizar a Vereadora Beth, que novamente a sua votação foi expressiva, e
muitos diziam que ia cair mais da metade, mas não caiu e isso significa que o seu trabalho foi bom.
Continue assim Vereadora. Também gostaria de parabenizar o Dr. Newton que competiu até o
ultimo minuto, o Tenente Sílvio, o Ferrarini e principalmente ao nosso candidato a Prefeito Eleito
Toninho Bellini, que juntamente com o Mário fizeram um trabalho até o ultimo minuto, não
pararam. Estive com eles no sábado até altas horas, e fizemos dessa vez um trabalho unido, e foi um
grupo que entrou de cabeça para ganhar. Graças a Deus trabalhamos certo, e deu esse resultado.
Quero deixar registrado aos vereadores, mas principalmente ao Carlinhos por ser o líder do prefeito
na situação, que passe um recado para o Prefeito Paganini. Como o Tiago mesmo disse, diz a ele
para não deixar a peteca cair não. Vamos falar pra ele trabalhar até o ultimo dia do mandato dele,
porque a cidade precisa independente de qual grupo irá assumir, a população não pode pagar o
preço. Nós aqui vamos continuar trabalhando, cobrando, pedindo e vocês também continuem com o
trabalho de vocês, porque como já foi dito nos bastidores: Nós torcemos por uma Itapira melhor
sempre. Então comecei a agradecer e também rezar, para que seja uma gestão boa, e vamos sim
continuar cobrando e pedindo para que o Paganini termine o seu mandato e o Toninho faça também
um mandato excelente. Obrigado Presidente.” A seguir faz uso da palavra a vereadora BETH
MANOEL: “Boa noite a todos. Hoje eu uso essa Tribuna, e vem uma palavra ao coração que se
chama gratidão. Esta palavra diz sempre a Deus gratidão: “Grandes coisas fez o Senhor por nós, e
por tudo isso estamos alegres. Por isso a nossa boca se enche de risos, e a nossa língua de cânticos

de vitória. Salmos 126:3” Te agradeço Deus, pois, coloquei toda minha trajetória de campanha
eleitoral nas tuas mãos, e na tua direção. Por onde passamos fomos muito bem recebidos, ouvimos o
anseio do povo não é Vereador Faustinho? Falamos das nossas expectativas, e de uma construção
da nossa cidade, e o Senhor Deus nos guardou e nos livrou de todo o mal. Agradeço a todos que
mais uma vez confiou em mim, assim me reelegendo. A você eleitor, e a todos os itapirenses: –
Continuarei lutando junto aos nossos companheiros legisladores, e ao nosso Prefeito Eleito Toninho
Bellini para continuar construindo Itapira. Legislarei como sempre, com ética, respeito, e
fiscalizando. Agradeço a toda minha família, minha mãe Nina mulher maravilhosa, meu irmão
maravilhoso Cássio, minhas joias raras Karol Satefanini e Laura Nicolai e a todos os meus
familiares. Enfim, agradeço a minha equipe de colaboradores: Cássio, Maurinho, Afonso, Marli,
Madalena e Josiane, que incansavelmente e corajosamente lutaram junto a mim. E aqui para
finalizar eu deixo uma frase muito conhecida: “Itapira acima de tudo, e Deus acima de todos.
Obrigado Deus, Obrigado Itapira! ”E quero fazer mais uma mençãozinha, que nesses quatro anos
teve aqui nessa Câmara duas mulheres, eu Beth Manoel e a Professora Marisol. Nesses quatro anos
que virão, permaneço os quatro anos se Deus quiser, e a Maísa que verdadeiramente é uma
“Protetora dos Animais”. Que ela seja bem vinda, bem recebida, que ela seja acolhida por todos os
companheiros vereadores. O que não aconteceu comigo, pois, fui por alguns humilhada, tentada
passar para trás, que eu só faço a minha fala sobre leituras e faço mesmo, porque são coisas que sai
do meu coração e são coisas verdadeiras, e que ela e todos os eleitos sejam bem vindos. E eu
agradeço também a convivência dos outros nove vereadores que teve a nossa convivência aqui
juntos. Hora brigando, hora rindo, enfim, que seja feita a vontade de Deus para que seja o povo
agradado.” Aparte vereador Mino Nicolai: “Um colega acabou de mandar aqui. “De repente tudo
da certo, tudo acontece, não é sorte, nem acaso é o tempo de Deus.” Então eu acho que nós tivemos
um tempo, e aquilo que realmente foi proposto nas mãos de Deus, a gente vai ter que representar
aqui. Acho que são as palavras exatas, e temos que por isso no coração e mostrar isso
verdadeiramente na próxima legislatura. Obrigado Beth.” Continua com a palavra a vereadora
BETH MANOEL: “Muito bem. Boa noite a todos e muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o
vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de
falar sobre o processo eleitoral, realmente foi uma eleição difícil, atípica, mas foi uma eleição que
vai determinar os caminhos da nossa cidade daqui pra frente. Nós sabemos, e como todos citaram
um pouco de religião, sabemos que Deus põe e Deus tira. E o momento hoje é do Prefeito Eleito
Toninho Bellini, ao qual diante mão parabenizo pela eleição, e desejo a ele que realmente tenha um
bom mandato sobre esses próximos quatro anos. Nós temos uma cidade pela frente, e tenho certeza
que haverá um próximo ano que será difícil em virtude da queda de arrecadação, em virtude de
sérios problemas. E pelo próprio bem da cidade, eu desejo que realmente possa fazer uma grande
administração. Em relação ao nosso Prefeito Paganini, queria parabeniza-lo também. Deixa uma
cidade organizada, asfaltada, com escolas, creches, indústrias, e obviamente que foi difícil, mas
deixa uma cidade bonita e o povo também reconhece isso. O Dr. Newton gostaria de agradecer o
esforço e empenho que ele teve durante esse período eleitoral. Não foi fácil para ele como médico,
ele tem toda uma bagagem de trabalho, e mesmo em relação ao seu consultório não pode se dedicar
intensamente, mas invariavelmente foi feito a vontade do povo. Em relação aos colegas vereadores,
gostaria de parabenizar a vereadora Beth Manoel mais uma vez, a mais votada, ao qual estendo aos
demais vereadores que compunham a oposição e hoje vão compor a situação, ao Presidente desta
Casa Luan, e ao meu querido Carlinhos Sartori representando o meu partido o qual sou presidente
por enquanto, pelo menos. Parabeniza-los a todos, o Tiago não participou de uma forma efetiva,
mas sempre presente dentro da eleição. Vereadora Marisol, parabéns pela crescente votação,
Toninho Marangoni parabéns pelo trabalho realizado e aos que venham, componham essa Casa.
Muito bom ter uma Casa com quase todos ao lado do prefeito, haverá possibilidade dos projetos
fluírem nesta Casa e por isso acredito que o trabalho seja efetivo aqui. Queria deixar um
agradecimento às pessoas que me apoiaram, foram 938 votos, saio feliz dessa Câmara.
Questionaram-me várias vezes sobre a regra eleitoral, e na primeira vez fui beneficiado e o Tiago
foi cerceado e dessa vez o coeficiente me pegou, mas uma regra é que nem um impedimento, quem

não entende de futebol às vezes não entende bem, mas sempre fui sabedor dessa regra, e assim
aceito. E aceito bem! Desejo a todos que tenham um excelente mandato daqui pra frente, que tem o
apoio dessa Casa Legislativa com esses funcionários que são imparciais, e ajudam a todos. Tive
exemplo na presidência, e queria agradecer em nome de toda a Casa o nosso Diretor Osmar, que
sempre foi um parceiro, uma pessoa imparcial que tomou conta principalmente do meu mandato de
presidente. Sempre me ajudou, sempre opinou de uma forma que fosse o direcionamento e interesse
da Casa, e isso é muito importante, e existem grandes e bons funcionários dentro desta Casa que
fazem dessa Casa, uma Casa independente. E isso realmente é importante. Queria deixar um abraço
para as pessoas que me apoiaram diretamente. Minha esposa, sua irmã Rosimeire, o Adriano a Dona
Rosa. E a todos os colegas, que Deus abençoe vocês, que olhe por nossa Itapira, no momento ela
esta bonita. Eu acredito em um trabalho que pode ser feito e mantê-la assim. Tenham boa sorte, e o
trabalho continua. A politica não acaba nós não eleitos vamos apoiar vocês com toda certeza, para o
bem da nossa cidade e sempre fazendo política, porque politica é a arte de servir, é a arte de estar é
a arte de viver. Parabéns a todos, um excelente mandato a todos. Obrigado.” A seguir faz uso da
palavra o vereador TONINHO MARANGONI: “Boa noite a todos. Também venho parabenizar os
eleitos, e desejar uma boa administração no futuro a partir de 2021. Agradeço a convivência com
vocês, muito obrigado por me acolher de coração, aqui foi uma escola pra mim. E gostaria de pedir
para vocês, e eu não vou estar aqui, mas estarei próximo de vocês, para que olhem para os nossos
bairros, não é crítica nenhuma não. O tempo que fiquei no Barão, nesses quatro anos o bairro esta
muito bem cuidado e espero que continue bem cuidado, e sei que vocês tem capacidade para isso e
tem o coração com o povo da nossa cidade. Eu ajudei em todos os cantos da nossa cidade a
melhorar, e peço que vocês que vão ficar aqui, e sei que vocês tem competência e cuidem bem da
nossa cidade. Então ficam os meus parabéns para todos, e também para o nosso Prefeito Eleito
Toninho Bellini e Mário da Fonseca. Peço a Deus que vocês sejam abençoados, e façam uma gestão
em paz como foi a nossa campanha. Foi uma campanha limpa, o povo escolheu e o povo tem
direito. A voz do povo é a voz de Deus. Muito obrigado!” A seguir faz uso da palavra o vereador
CARLOS ALBERTRO SARTORI: “Boa noite a todos. Hoje também faço o uso dessa Tribuna,
no sentido de estar agradecendo. Agradecendo as pessoas que confiaram no meu trabalho, que
vieram novamente depositar a confiança e trazer o voto para que eu possa estar aqui hoje
novamente. A todos aqueles que me ajudaram, me levando pra conhecer outra família, ou material
para alguém, sabemos que a gratidão é uma palavra de Deus. Então fui reeleito, é o quarto mandato,
e acho que é um trabalho que temos aprovado quando a gente consegue voltar. Agradeço muito a
população de Itapira pela confiança, porque não é fácil em dias atuais, na campanha, e em uma
campanha completamente atípica né? Mas trabalhamos e vamos ainda trabalhar mais, porque a
nossa cidade precisa, merece, vêm novos vereadores, aqueles que também voltaram parabéns. Já
conhecem o sistema, e como é o trabalho da Câmara. Os novos com certeza virão com a força da
juventude, para que possa ainda ajudar mais. Eu digo que o prefeito e vereadores são da cidade,
então vamos trabalhar em prol da cidade. Parabenizo o Prefeito Eleito Toninho Bellini, o Mário da
Fonseca e que tenham uma gestão à frente da prefeitura profícua, assim como nós aqui no
legislativo, para que tenhamos uma cidade ainda melhor, uma cidade que seja a favor do povo que
aqui vive. Sabemos das necessidades, sabemos o que é permitido, proibido, temos conhecimento
para que possamos fazer o melhor. Acho que temos que ter dedicação ao povo, porque sem essas
pessoas que acreditaram e confiaram em mim, eu não estaria aqui hoje. Então falo com o coração
porque temos que trabalhar sim, para a nossa cidade, porque o vereador é da cidade. Sabemos da
nossa obrigação, da nossa responsabilidade. Falando- se de campanha, também agradeço e
parabenizo o Dr. Newton Santana pela campanha, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que ele
tem conosco e com os adversários políticos. É uma pessoa ímpar na forma de tratamento. Deixo um
grande abraço para o Dr. Newton, e nessa campanha pudemos até nos conhecer melhor. É uma
forma de conhecer e saber das intenções daqueles que querem governar a cidade. Desejo a todos o
vereadores que compõem a Câmara hoje. Parabéns pelo trabalho, eu acho que foi uma união de
forças né? Oposição, situação, mas estamos aqui por um bem em comum, para o bem da cidade.
Todos nos trabalhamos e o único objetivo é melhorar a vida da cidade e do povo que aqui vive

independente de qual seja o segmento em geral, a vida da cidade. Então deixo aqui um abraço a
todos, muito obrigado. Gratidão a Deus por estar aqui novamente. E a todos aqueles que confiaram
o voto na minha pessoa. Boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra a vereadora
PROFESSORA MARISOL: “Boa noite a todos. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus
pelos 855 votos. Que subida hein? Que subida com muito orgulho! Estou muito orgulhosa da minha
pessoa, do meu trabalho, pois, trabalhei nos quatro cantos da cidade que esta linda. Itapira esta linda
e sabe por que estou orgulhosa? Porque foi o meu voto que fez a diferença. Aos meus apoiadores, a
minha família, eu não vou citar nomes porque se não vou cometer injustiça por esquecer alguns.
Então a toda a minha família, aos meus apoiadores, aos meus eleitores muito obrigada pelos 855
votos. Subiu 240 votos. Tive 614 em 2016 e agora 855 votos. Bom demais, orgulhosa, de cabeça
erguida sim. Fiz a diferença nos quatro cantos da cidade. Bom, não poderia deixar de falar que é
uma festa da democracia, isso é a festa mais linda e a gente tem que aceitar sim. Apesar de ser a
nona mais votada, mas nós sabíamos do perigo que a gente ia correr, mas quem não arrisca não
petisca, mas eu sou ousada, não desisto fácil das coisas, sou perseverante, e os meus eleitores sabem
muito bem disso graças a Deus. Não tenho medo, medo nenhum, de peito aberto, de respirar e sair
para a cidade e ver cada detalhe. Quero parabenizar o Prefeito que vai sair de cabeça erguida
também desse mandato. Olha quanta coisa esse prefeito passou na família e ele ali lutando. Quero
agradecer também o nosso deputado Barros Munhoz que faz parte de toda essa dinâmica,
benfeitorias, agradecer por todo empenho, por cada verba que trouxe a nossa cidade de Itapira. Eu
agradeço de coração Deputado, agradeço Prefeito, agradeço mesmo que com certeza vai trazer
muito mais, ele esta de braços abertos para trazer muito mais, basta querer.” Aparte vereador
Maurício Cassimiro de Lima: “Na minha fala, eu deixei até de citar o Deputado Barros Munhoz,
mas muito importante foi para que acontecesse aqui na nossa cidade, o apoio incansável dele,
sempre ao nosso lado, sempre o líder, sempre estive ao lado dele e sempre me manterei ao lado
dele. Sou fiel, continuarei fiel e para isso eu deixo aos colegas que usem da força e da estrutura, o
nosso Deputado Barros Munhoz. Obrigado.” Continua com a palavra a vereadora Professora
Marisol: “Com certeza! Eu também sou fiel, estou com ele, estamos com ele faça chuva ou faça
sol, e queremos o nosso bem maior, que é o bem da nossa cidade. Eu não poderia deixar de dar uma
resposta já que o Vereador Mino falou meu nome, já que a Vereadora Beth também citou o meu
nome. Vereador, com muito orgulho, com muito orgulho, 855 votos, eu tive 115 voto a mais que o
senhor que é irmão do Prefeito. O Senhor podia passar sem essa. Eu tive mais votos que quatro
vereadores, três que estão retornando e um vereador que vai entrar aqui que é do nosso lado. E se eu
tivesse no PP seria sim eleita, e estaria aqui, mas eu escolhi o PSDB, por risco eu escolhi e a minha
votação foi essa. Seria vergonhoso se eu tivesse 144 votos como uma cidadã aí que subiu cinco
votinhos só. Ai agora ela vai conseguir né, um carguinho comissionado? Qual será o carguinho que
ela vai conseguir? E sem contar o “pastoreco” né? O “pastoreco” que nem teve coragem, peito,
ousadia para sair de candidato. Bom, agora vou deixar o meu ultimo recado: – Duvido que a
Senhora não enrosque com a outra Vereadora. Faça chuva ou faça sol. Conte sempre com a
Vereadora Marisol.” A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS
ROSITOROLLA: “Boa noite a todos. Realmente é motivo de muito orgulho eu estar aqui hoje
discursando. Uma campanha que não foi fácil, totalmente diferente das outras, uma campanha onde
a gente não pode servir tanto o calor humano, mas uma campanha que com certeza não faltou
empenho, não faltou dedicação, não faltou garra. Uma campanha que tivemos que enfrentar
algumas dificuldades, muitas até por sinal. Pessoas falando até que este Vereador não voltaria,
apostas rolando na cidade, só que esqueceram só de uma coisa: Combinar com o povo de Itapira
que é sábio, que sabe reconhecer. Minha campanha foi voltada em mostrar o meu trabalho feito em
quatro anos, dois anos como vereador e dois anos a frente desta Casa. Um trabalho que procurei
mostrar sinceramente o que aconteceu, e toda transformação que aconteceu dentro desta Casa com a
ajuda dos companheiros colaboradores, que sem vocês acho que nenhum vereador é nada. Vocês
desde o inicio nos apoiam, nos abraçam, faço menção a Fatinha e ao Elias que já se aposentaram, e
menção ao Osmar em nome de todos os colaboradores no cargo de Diretor. Sem vocês essa Câmara
não é nada. Muito obrigado por tudo, por esses quatro anos. Vamos ter mais quatro pela frente.

Uma campanha que procurei falar e fazer o meu melhor, e falar o porque voltar, e falar também de
novas ideias para os próximos quatro anos, uma campanha que não fiz picuinha, que não fui aqui,
não fui ali, que não falei mal de nenhum vereador. Uma campanha séria, como assim tem que ser. A
cidade clama para que os representantes dessa Casa pensem no povo, não pensem nem lado A, nem
lado B. Acho que é o momento da gente ter essa reflexão, que vem quatro anos pela frente com uma
nova administração, com seis vereadores atuais, e quatro vereadores novos. É hora da gente sentar e
falar. O povo de Itapira precisa da gente. O povo de Itapira confiou nesses vereadores. Eu não
poderia deixar de parabenizar os Vereadores: Beth, Mino Faustinho, Carlinhos, César e parabenizar
vocês Vereadora Professora Marisol, Toninho. Maurício e Tiago Fontolan. Eu parabenizo e
agradeço o Senhor me acompanhou e sabe de tudo o que passamos, tudo que enfrentamos, mas
estamos aqui hoje com muita alegria e com muita gratidão ao povo de Itapira de coração. E
agradecer principalmente a minha família que sei, e admiro cada dia mais a todos. Minha mãe
Luciana, minha namorada agora noiva Amanda, todos os meus familiares, que sabemos que nas
horas difíceis, quem nos abraça é a família. Então muito obrigado pessoal, minhas tias, meus tios,
mãe, noiva, muito obrigado de coração. Só que eu esqueci uma pessoa, o que eu posso chamar de
décimo primeiro Vereador, que posso chamar e se tiver uma cadeira deveria sentar do meu lado,
uma pessoa que se chama Zé Maria da Prefeitura. Pai, muito obrigado, muito obrigado de coração.
Ele encampou uma campanha que parecia dele, ele encampa, ele investe, ele veste a camisa, ele
briga, ele vai atrás. Pai, muito obrigado. Falei ontem na minha casa e bati nas costas dele, que sem
esse carinho eu não ganharia essa eleição sem sombras de duvidas. É uma pessoa que encampa, que
bate no coração, que defende o filho, que não tem medo de enfrentar desafios. Então Pai, de
coração, muito obrigado. Vencemos essas eleições, 1.122 pessoas confiaram no nosso trabalho.
Então pessoal, não foi quinhentas pessoas, oitocentas pessoas, novecentas pessoas, foram mil cento
e vinte e duas pessoas. Muito obrigado. Para todos que falaram o contrário dessa campanha, serei o
Vereador representante do povo itapirense, assim como nós devemos ser. Assim como nós devemos
sentar e talvez mudar a nossa conduta e falar para o povo de Itapira que eles merecem o melhor.
Obrigado lado A, lado B. Esta claro em duas eleições seguidas, que o povo já não aguenta mais.
Mais só quero voltar a falar do meu pai de novo. Obrigado Zé Maria, sei que esta nos assistindo,
obrigado de coração. Enfrentamos todos os desafios e estamos enfrentando ainda, mas nós
vencemos as eleições e o povo confiou na gente e no nosso trabalho. Então o trabalho continua
2021 vem aí, sempre pensando no lado do povo itapirense. Obrigado Itapira “Viver no amor, amor,
lutar sofrer, sofrer por Itapira perfumada flor.” Muito obrigado.” 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 a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2020.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 2º) Veto
Total ao Autógrafo nº 106/2020, ao Projeto de Lei nº 91/2020, que Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Campanha Permanente de Incentivo à Arborização de ruas, praças e jardins do Município,
e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 3º)
Projeto de Lei nº. 00108/2020.- Em que o Sr. Bancada da Situação submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Denomina o Cemitério e Crematório para animais
domésticos de pequeno e médio porte com criação autorizada pela Lei Municipal nº 5970, de 14 de
outubro de 2020, de “Cemitério e Crematório Municipal da Amizade”. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 4º) PARECER nº. 150/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 106/2020. RELATOR: Tiago Fontolan Batista. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao Projeto de Lei nº 106/2020, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de

crédito adicional suplementar no valor de R$ 407.500,00.", acordaram por exarar parecer favorável,
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação.
Quanto ao mérito, pois, deixam ao colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador
"Pedro Lopes", 17 de novembro 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 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00228/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José
Tarcísio da Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00229/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido
Scoton. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 7º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito
Ribeiro Leandro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente.
8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00231/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria
Aparecida Vieira Américo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00232/2020.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Roque Amâncio de Godoi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a)
Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00233/2020.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. José Gilberto Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 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. 11º) Requerimento nº. 00185/2020.- Voto de Congratulação com o
Sr. José Maria Marconi, o Zezo Marconi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento,
celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos Santos
Rostirolla - Presidente. 12º) Requerimento nº. 00186/2020.- Voto de Congratulação com o
estimado casal Sr. Hortêncio Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda Cavenaghi, pela comemoração de
70 anos de casamento (Bodas de Vinho), celebrado dia 24 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. Justifica de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Gostaria de mandar um abraço ao
Hortêncio Cavenaghi e a Mirian, que residem há 70 anos ali na Praça Riachuelo, e também para
suas filhas a Mirian e a Zezé. Eles também tinham mais dois filhos, mas faleceram. São pessoas que
trabalharam e sempre fizeram o bem, e hoje tem essa satisfação de juntos aos seus familiares, de ter
completado no dia do aniversário de Itapira 70 anos de casados. Meus parabéns, que Deus os
proteja, saúde, felicidade e um grande abraço a vocês e a todos os seus familiares. Muito obrigado!”
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de
novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 13º) Requerimento nº.
00187/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 24 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de
novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 14º) Requerimento nº.
00188/2020.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de
novembro de 2020. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. 15º) Indicação nº. 00240/2020.Sugere a instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Prof.ª Aradi Coraça, próximo aos

condomínios Village Tevêre e Világio Verde. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2020. a) Luan dos
Santos Rostirolla - Presidente. 16º) Ofício nº. 155/2020.- Referente ao Requerimento 175/2020,
Informa que o SAAE estará realizando estudo técnico para a viabilidade de assumir o abastecimento
de água dos condomínios de chácaras Ouro Verde e Caete. no bairro Rio Manso.DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 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 única discussão o Projeto de Lei nº
00106/2020.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 407.500,00.
Autoria: Prefeito Municipal. Nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em
única votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM ÚNICA DISCUSSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 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.

