
ATA DA 2ª Sessão Ordinária realizada aos 09 de fevereiro de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1º Secretário: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. A Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao 

Vereador CARLOS DONISETE BRIZA, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: “Boa noite a todos. Hoje, nesse pequeno expediente, eu gostaria de falar um pouquinho 

sobre os nossos primeiros 40 dias de mandato, para deixar claro aquilo que nós realizamos e aquilo 

que nós pretendemos realizar, nesses primeiros 40 dias. Nesses 40 dias nós realizamos mais de 15 

visitas por todos os bairros da cidade, desde o Della Rocha II ao Istor Luppi, a Morada Nova, 

passando pela Praça da Árvore, passando por diversos lugares, e dessas visitas, nós geramos 22 

requerimentos à Prefeitura, sendo 5 informativos, 5 solicitando informações gerais à administração, 

e 17 pedindo melhorias para os munícipes, lembrando que são sempre os Secretários que recebem 

nossos requerimentos, sendo que não é um pedido meu, como Vereador, é um pedido da população 

que nos procura, que quer essa melhoria em seu bairro. Sabemos muito bem da situação econômica, 

ninguém aqui está dizendo nada contra isso, entretanto, pedimos sempre um olhar para aquele 

bairro, que está solicitando uma melhoria, sendo que muitas vezes é algo simples, como um 

bebedouro, uma roçagem, é algo que dá para ser feito, então, pedimos sempre esse olhar para eles. 

Então, nesses primeiros 40 dias de mandato conseguimos visitar muitos lugares na cidade, visitar 

secretários, e geramos 22 requerimentos. Hoje aqui, na Casa, nós entramos com 3 indicações. A 

primeira é uma indicação geral, é muito relevante, que é a indicação da renda básica municipal. 

Sabemos da situação econômica da Prefeitura, mas o governo tem que olhar para os mais pobres, e 

isso ajuda que a economia avance também. Essa indicação é um estudo, visto que ainda não há uma 

renda básica emergencial, novamente, para que ajude as pessoas e também o comércio. Gostaria 

também de agradecer a SAMA pela resposta rápida, sendo que nós entramos com um documento 

para oficializar uma ideia do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o que é muito importante, e é 

uma das bandeiras do nosso partido essa questão do meio ambiente. Essa ideia é de como lidar 

desde a saída, do Sisbra (2016), do nosso município, como lidar com os resíduos sólidos é um ponto 

importante também. E por último, e não menos importante, é sobre a passarela do São Judas, entre o 

São Judas e a Avenida dos Italianos, que está cedendo em alguns lugares, e as pessoas podem se 

machucar, e essa é mais uma indicação à Prefeitura, de colocar placas, para que nenhuma pessoa 

seja colocada em risco, iluminação nas cabeceiras dessa passarela, de forma a trazer mais segurança 

para quem passa durante a noite naquele lugar. Portanto são 3 indicações. Também colocamos uma 

Emenda que modifica a Lei 03/2021, de nossa autoria, deixando ela mais simples, e sem vicio de 

iniciativa para as comissões analisarem posteriormente. Quero agradecer, pois durante a semana 

tivemos muitos diálogos decentes, sem aquelas “tonteiras” da internet, diálogos para melhorar ainda 

mais o debate sobre nosso projeto, sobre a “Fura Fila”, inclusive, deve ser necessária a presença do 

secretário de saúde para dialogarmos um pouquinho mais sobre isso. É uma discussão que mostrou 

muitas pessoas preocupadas com a vacinação, muitas pessoas preocupadas sobre como está a 

administração do município, sendo que isso chegará até nós. Sempre deixamos bem clara a defesa 

desse projeto por meio dos artigos 5º e 37º da Constituição Brasileira. Está quase acabando o meu 

tempo, e gostaria de finalizar com duas “coisinhas”. Está chegando o retorno às aulas, conversamos 

neste final de semana com muitas professoras, e nesse caso, em relação ao retorno às aulas da rede 

municipal, pedimos ao líder do governo, à secretária da educação, que os funcionários, os 

trabalhadores da educação, os professores, que tenham comorbidades, não tenham penalidades se 

não puderem voltar às aulas, não tenham descartado o seu tempo de serviço, que não tenham 



descartado nada, assim como está acontecendo no Estado. A própria rede estadual irá deixar as 

pessoas que têm comorbidades em teletrabalho, e não serão prejudicadas na sua atribuição. Então, 

pedimos também para que vocês olhem para isso, para que não haja perda funcional. Encerro o meu 

tempo com um manifesto de solidariedade às parlamentares de São Paulo, do meu partido PSOL, 

Erika Hilton, Carolina Iara e Samara Sosthenes, que nesta última semana sofreram pequenos 

atentados a suas vidas, sendo que esse é um momento no qual devemos debater um pouco mais 

sobre democracia. Obrigado. Boa noite a todos.” A seguir, não havendo mais nenhum vereador 

inscrito para fazer uso da palavra, a Sra., Presidente convida o Sr. Vladen Vieira, Secretário 

Municipal da Saúde, para que possa esclarecer dúvidas sobre a vacinação do Covid. A seguir faz 

uso da palavra o Sr. Vladen Vieira: “Boa noite a todos. Agradeço o convite da Vereadora Beth 

Manoel, para prestar esclarecimentos, sendo que são esclarecimentos que já vêm sendo prestados há 

algum tempo, nas mídias, nas emissoras de rádio, nos jornais, e nas “lives” que são realizadas, mas 

entendendo que o Vereador é o canal de ligação entre a administração e a população, acho 

importante prestar todos os esclarecimentos possíveis aos nossos Vereadores, para que eles sirvam 

como multiplicadores dessas informações, para que não surjam dúvidas, para que não pairem 

suspeitas sobre a forma como estamos conduzindo essa campanha. Em primeiro lugar, venho trazer 

uma informação. Além das vacinas que nós recebemos, estaremos retirando amanhã mais 1.752 

doses da Coronavac, sendo 1.160 relativas à segunda dose para os Profissionais de Saúde, e 592 

doses reservadas para idosos, de 85 a 89 anos, aos quais a campanha de vacinação inicia-se no dia 

15 deste mês. Muitas dúvidas nós teremos em relação à vacinação. Eu só vou colocar a questão que 

o nobre Vereador Leandro trouxe, em relação ao Projeto de Lei, a questão do sigilo. Veja bem, não 

existe sigilo para as instituições, as informações referentes às doses, às pessoas vacinadas, são 

lançadas no sistema da Secretaria da Saúde chamado Vacivida. Neste sistema estão todas as 

informações referentes aos indivíduos que foram vacinados, como nome, ocupação, data de 

nascimento, e em momento algum nós tivemos em nossa campanha de vacinação algum desvio, 

algo que fugisse do protocolo da Secretaria de Estado da Saúde, e isso nós temos a plena certeza, a 

plena garantia, que nós estamos sendo os mais transparentes o possível, e com a maior lisura dentro 

desta campanha. Nós temos que seguir determinações do Governo Estadual, então, se não for tomar 

muito tempo eu vou ler rapidamente as determinações que nós recebemos. Orientações do grupo de 

vigilância epidemiológica de São João da Boa Vista, que é o mesmo vinculado ao grupo de 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado. Os dados nominais não devem ser 

compartilhados para outrem, que não esteja envolvido diretamente nas atividades de gestão. O 

gestor da vacinação analisa os dados e relatórios com a finalidade de organizar a vacinação, e 

buscar público-alvo da campanha. A disponibilização de dados com informações de identificação 

das pessoas, seja do banco de dados da vacinação, seja de outros bancos de dados sobre gestão da 

Vigilância Epidemiológica, só é permitida mediante determinação judicial. Esta medida de 

segurança da informação e sigilo tem fulcro nos Códigos de Ética Profissionais, do decreto 78.231, 

de 12 de agosto de 1976, ainda vigente, e na Portaria de Consolidação nº 4 do Gabinete do 

Ministério da Saúde, de 28 de Setembro 2017, Seção 3, Artigo 7. Todas essas informações estão 

disponíveis no banco de dados da Secretaria de Estado, e em relação a esse sistema, é um sistema 

novo que está sendo lançado, que se chama Vacivida, e até o presente momento esse sistema online, 

Vacivida, não está gerando relatórios para que possamos informar nominalmente o público 

vacinado. Os dados registrados e trafegados tem confidencialidade e inviolabilidade asseguradas, 

como ocorre com outros sistemas de informações de saúde, conforme estipula a Lei Geral de 

Proteção aos Dados. Em relação a isso, foi publicada uma Resolução SS, da Secretaria da Saúde, 

número 16, de 28 de janeiro de 2021, e essa resolução deixa bem explicitado, eu não irei lê-la 

porque é longa, mas é uma resolução recente, que traz toda a explicação sobre a forma de vacinação 

do sistema Vacivida. Hoje o sistema Vacivida, que é um sistema que será colocado no Portal da 

Transparência dos Municípios, só fornece o número de doses aplicadas por municípios. É um 

sistema online. Em qualquer site de buscas, se você colocar Vacivida, ele vai remetê-lo ao link, e 

você poderá clicar dentro do desenho do município de Itapira. Há um mapa com todos os 

municípios, e ele abrirá as informações do município de Itapira. Esse sistema ainda está em ajuste, e 



isso está escrito na página do Vacivida, ainda não está em tempo real, está com um pouquinho de 

defasagem. Para vocês terem uma ideia, nós temos até o dia de hoje 1.800 e poucas doses de 

vacinas aplicadas, o sistema está em ajuste e nós não conseguimos emitir relatórios nominais, 

porque esses nomes são lançados de forma online, em tempo real. Na medida em que nós fazemos a 

vacinação, lança-se o nome, o cadastro do indivíduo no sistema. Nós, hoje, temos só os papéis com 

o nome ou com os dados que são preenchidos e lançados, então, solicitar essa relação nominal seria 

um trabalho dobrado, porque teremos que criar outra plataforma, outro banco de dados, com uma 

equipe que está hoje trabalhando na vacinação. Isso significa que eu teria que parar minha equipe de 

vacinação para gerar esses dados, isso se houvesse uma determinação judicial, porque até o 

momento, como não há determinação judicial, que contrapõe essa legislação, nós não temos essa 

expectativa, e se por acaso houver, terei que parar a minha equipe, porque são dados sigilosos que 

eu não posso passar para qualquer outra pessoa digitar. É como se fosse um prontuário médico. 

Então, essa é a lógica, não existe nenhum interesse em esconder dados ou mostrar, até porque eu 

sou bem claro nas conversas que tenho, na rádio, jornal até nas “lives”, sendo que existe até um 

canal próprio no Vacivida para denúncias e desvios, isso existe. Até oriento que se alguém tiver 

alguma suspeita, que comunique ao Ministério público para que possamos esclarecer, e se houver 

realmente algum tipo de “fura fila”, a pessoa responsável será penalizada por isso, porque nós 

procuramos ter o máximo de controle, inclusive eu respondo pelo Setor Público. As instituições do 

Setor Filantrópico, do Setor Privado, todas me passam a relação nominal dos profissionais que 

realmente entendem que estão no enfrentamento da Covid, assinam e sabem que esse documento 

tem uma responsabilidade legal, qualquer dado falso colocado ali é enquadrado como falsidade 

ideológica, e o profissional que assina sabe muito bem da sua responsabilidade, porque nós 

conversamos antes com as instituições, deixamos bem claro a responsabilidade da assinatura desses 

profissionais em um documento desse tipo, para que não haja problemas. Então é essa a questão até 

o momento, e não houve nenhuma informação desse tipo, nenhum questionamento a respeito de 

“furar fila”, sendo que nós procuramos trabalhar com o máximo de transparência possível, levar 

essa campanha da mesma forma que a administração leva as suas demais atividades. Nós não temos 

essa preocupação, estamos levando essa campanha de uma forma bem tranquila, demorada sim, 

porque é uma campanha de vacinação que tem outra lógica, diferente da vacinação da gripe. Na 

vacinação da gripe, você vai vacinando, nesta tenho que fazer um cadastro daquele indivíduo, tenho 

que checar o documento para ver se realmente ele está enquadrado naquela na condição, para 

receber a vacina nesse momento, porque todos receberão a vacina, todos, só que cada um dentro do 

seu tempo. O protocolo da Secretaria do Estado traz um cronograma, e esse cronograma é seguido à 

risca, com pequenas alterações que a própria Secretaria faz. Se vocês prestarem a atenção, no 

primeiro protocolo da Secretaria era colocado que os idosos de 75 anos ou mais seriam vacinados, e 

por questão da disponibilidade das vacinas, foi alterado e colocou-se primeiro aqueles com 90 ou 

mais, depois de 85 a 89, e esperamos novas informações que saem provavelmente semanalmente, 

sobre o destino das doses que não são remetidas, então nada sai de uma determinação pessoal do 

Secretário ou da Secretaria da Saúde ou do Prefeito, mas sim do protocolo da Secretaria de Estado 

da Saúde, ao qual nós somos diretamente ligados. Como as informações são muitas, eu gostaria que, 

se os Vereadores tiverem algum questionamento, para eu não tomar muito tempo da Sessão de 

vocês, que colocassem algumas questões em relação à vacinação, ao que está sendo feito. Nós 

estamos criando agora uma informação que vai constar na página da Prefeitura, que é o nosso 

Vacinômetro. Foi lançado hoje, e será atualizado as terças e sextas-feiras, e temos nesse informativo 

o número de doses recebidas e o número de vacinas aplicadas, e isso é muito claro para a população 

perceber que não faltará a vacina, o que nós temos que fazer é respeitar o tempo dos nossos 

profissionais que estão trabalhando, que são os profissionais da Vigilância Epidemiológica. Eles 

estão trabalhando de segunda a segunda praticamente, e é uma equipe muito boa, muito afinada, 

bem conduzida pela Josi, que é a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para que não ocorra 

nenhum um contratempo, tanto que a nossa equipe, independentemente se a instituição é privada ou 

é filantrópica, está presente o tempo inteiro, para que não ocorra nenhum tipo de desvio. Para os 

senhores terem uma ideia da importância dessa vacina, da segurança que nós temos que ter, eu vou 



relatar um fato ocorrido no recebimento da última remessa das vacinas para os idosos, que foi a 

semana passada, de 1.220 doses de Cononavac. A nossa equipe da Vigilância foi para São João da 

Boa Vista para retirar essas doses, e perguntaram se tinha que levar escolta. Eu disse que não, para 

irem com o carro da Vigilância mesmo, é uma caixinha com 1.200 doses. Chegando em São João da 

Boa Vista, a Vigilância nos informou que não iria nos entregar, por não termos escolta policial. 

Teríamos que voltar para Itapira, requisitar uma escolta, voltar para buscar. O Batalhão de Mogi 

Mirim que estava lá, fazendo a escolta da equipe da Vigilância em Mogi Mirim, falou para ficarmos 

tranquilos, que iriam nos escoltar até Itapira também. Isso é para vocês perceberem a importância 

disso. Amanhã teremos que retirar 1.752 doses, como já citei anteriormente, e já vou requisitar 

escolta. Nós temos hoje, na Vigilância Epidemiológica, a presença da Guarda Municipal, 24 horas 

por dia, sendo dois componentes durante o dia e dois à noite, porque nós não podemos correr 

nenhum risco em relação a isso, é uma situação extremamente delicada, qualquer furto, qualquer 

desvio geram ações através do Ministério Público. Nesse sentido, estamos tomando o máximo 

cuidado e, realmente, isso demanda um pouco de tempo, a vacinação pode ser um pouco mais 

demorada, porque o cuidado que nós estamos tendo é bem focado, é bem pontual, e até coloco para 

os Vereadores, se houver alguma queixa de “fura-fila”, vocês têm que nos comunicar, nós não 

temos nenhuma preocupação, tanto que eu incentivo a denúncia. É estranho eu falar uma coisa 

dessas, porque eu sou responsável por uma Secretaria que incentiva a denúncia, porque se um 

funcionário que faz alguma coisa errada, o responsável sou eu, e eu incentivo para que se tomem 

providências, porque se acontece uma vez e não se toma providência, irá repetir-se posteriormente, 

várias vezes. Este é o meu recado e estou aberto a esclarecimentos, se algum Vereador tiver algum 

questionamento, eu sei que o tempo de vocês é curto, diferente de uma live, na qual falamos em 

torno de uma hora, duas horas. Então estou à disposição. Obrigado. Boa noite a todos.” A seguir a 

Sra. Presidente declara encerrado o Pequeno Expediente e passa ao EXPEDIENTE. Perla Ordem o 

vereador Fábio Galvão dos Santos, requer a a Casa aprova por unanimidade, que a sessão seja 

suspensa por 10 Minutos. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após verificação de "quorum" a 

Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 1ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2020. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício SG-DAO 

nº 30/2021. Indica Liderança Prefeito Municipal o vereador Fábio Galvão dos Santos. Autoria. 

Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Ofício SG-DAO nº 33/2021. Retira o Projeto 

de Lei Complementar nº 20/2020 e o Projeto de Lei nº 119/2020.Autoria. Prefeito Municipal 

DESPACHO: CIENTE (PROJETOS RETIRADO PELO AUTOR). SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Ofício Apresenta 

ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de 

Dezembro de 2020. Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Ofício Apresenta ao 

plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de Janeiro 

de 2021. Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar 

nº. 001/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Revoga o item 5.3 e subitens, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 3.714, de 

04 de fevereiro de 2005; e inclui o item 16.3 e subitens ao parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 

Complementar nº 5.241, de 24 de fevereiro de 2014, vinculando o Departamento de Ensino 

Profissional à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei Complementar nº. 002/2021.- Em que o Sr. 

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a 

segregação da massa de segurados do FMAP - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões e dá 



outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei 

nº. 007/2021.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina via pública de Pedro Vicente dos Santos Neto, mais conhecido 

como PEDRINHO, no bairro do Machadinho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 008/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação dos incisos que 

integram o artigo 3º da Lei nº 2.958, de 20 de fevereiro de 1998, atualizando o rol dos 

representantes do Conselho Municipal de Educação a serem escolhidos pelo Poder Executivo. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 009/2021.- 

Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Transforma o extinto Incentivo Financeiro do PMAQ-AB em Incentivo Financeiro por 

Desempenho (IFD), no âmbito do programa federal “Previne Brasil”, e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 001/2020.- 

ASSUNTO: Razões de Veto nº 001/2021 ao Autógrafo de nº 124/2020 referente ao Projeto de Lei 

nº 78/2013. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. 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 às 

Razões de Veto nº 001/2021, emanadas pelo Sr. Prefeito Municipal, ao Autógrafo de nº 124/2020, 

referente ao Projeto de Lei nº 78/2013, que “Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 128 da Lei nº 

2.477, de 28 de dezembro de 1992 , que “Institui o Código de Postura”, 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 do Veto. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 08 de fevereiro de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Fábio Galvão dos Sa tos 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 08 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 002/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

004/2021. RELATOR: André Luís Siqueira. 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 004/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder subvenção econômica à empresa JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA.”, 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", 08 de fevereiro de 

2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) PARECER nº. 

003/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 005/2021. RELATOR: Luís Hermínio Nicolai. 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 005/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 

2021, recursos financeiros à ASCORSI”, 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", 

08 de fevereiro de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa 



aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 

de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº. 

004/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 006/2021. RELATORA: Maísa Gracinda Fernandes. 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 006/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores 

à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA”, 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", 08 de fevereiro de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 

de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

A seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de 

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 

indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00251/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Manoel. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00252/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Vieira Américo. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00253/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Tarcizo Fernandes, mais 

conhecido como Mineiro da Usina. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Ignês Prado Ramonda, mais conhecida como Nê. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00255/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Aparecido Marcatti. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem 

Manuela Bressiani de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00257/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Leonor Coelho Cavenaghi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00258/2020.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Donisete da Silva, mais conhecido como Passarinho. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00259/2020.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José Anella Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00260/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Alcides Cutri. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00261/2020.- Voto de pesar 



pelo falecimento Sr. Nelson Franco de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2020.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Conceição da Rocha Luiz. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00263/2020.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luciana Aparecida de Godoy. Autoria. Professora Marisol. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 001/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Empresário Sr. Francisco Ruette. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 002/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo de Tarso Setti. Autoria. 

Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 003/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orcino João Ambrosini, mais 

conhecido como Tinim. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 004/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Edna Aparecida Lazari Poli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 005/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Claudinei Aparecido Laurindo, mais conhecido 

como Crau. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Benedito Monteiro da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 007/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Amarildo Becussi. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - 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, a Sra. Presidente passa de 

imediato aos Requerimentos. 35º) Requerimento nº. 00199/2020.- Requer oficiar o Deputado 

Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao DER - Departamento de Estrada e 

Rodagem, objetivando a construção de um trevo de acesso na SP-352, defronte o Loteamento 

Recanto da Princesa. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00200/2020.- Voto de Congratulação com a 

equipe do programa "Jornada Esportiva" da Rádio Clube de Itapira, pelas comemorações dos 21 

anos de atividades. Autoria. Mino Nicolai. A seguir o vereador Mino Nicolai manifesta interesse em 

discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 

00201/2020.- Voto de Congratulação com a Sra. Onofra Bacchin, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00202/2020.- Oficiar à direção 

da Viação Mirage, para que estude a possibilidade de ofertar horários noturnos para os bairros de 

Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Ponte Nova durante o período natalino. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00203/2020.- 



Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao Departamento de Trânsito, que promovam a 

devida sinalização de "Proibido Estacionar" na rua Bento da Rocha, mais precisamente defronte o 

Edifício Érica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00204/2020.- Voto de Congratulação com o 

jovem Anderson Rafael Massari, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 1º 

de dezembro. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00205/2020.- Voto de Congratulação com o 

Sr. José Aparecido Perentel Rostirolla, o Zé Maria, pelos 35 anos de serviços prestados à 

municipalidade itapirense. Autoria. Mino Nicolai. A seguir o vereador Mino Nicolai manifesta 

interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00206/2020.- Voto de Congratulação com a cirurgiã dentista Dra. Luciana 

Fracarolli Moino, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00207/2020.- Voto de Congratulação com o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, em reconhecimento por tudo que já fez e tem feito para a nossa 

querida cidade de Itapira. Autoria. Bancada da Situação. A seguir o vereador Mino Nicolai 

manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

44º) Requerimento nº. 00208/2020.- Moção de Aplauso e Congratulação com os servidores 

públicos da Câmara Municipal, pelo brilhante trabalho de assessoria parlamentar dirigido aos 

nobres vereadores ao longo da 17ª Legislatura. Autoria. Tiago Fontolan Batista. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 001/2021.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando informações quanto ao programa de subsídio financeiro ao 

transporte de alunos universitários para estabelecimentos de ensino fora do município. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento 

nº. 002/2021.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, informações 

quanto ao Fundo Municipal que gere os recursos recebidos oriundos da aplicação de multas pela 

Patrulha Ambiental. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 003/2021.- Voto de Congratulação com a 

diretoria, colaboradores e funcionários da Penha S/A, pelas comemorações dos 60 anos de fundação 

em nosso município. Autoria. Beth Manoel. A seguir o vereador Mino Nicolai manifesta interesse 

em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento 

nº. 004/2021.- Requer a Mesa da Câmara, em caráter excepcional, autorização para a realização das 

audiências públicas para prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020, no período vespertino, em 

decorrência da Pandemia do Covid-19. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 00249/2020.- Sugere construção de 

praça pública no Loteamento de Chácaras José Martins da Costa, no bairro do Machadinho. 

Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) 

Indicação nº. 00250/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos departamentos competentes, 

realizar campanha de marketing para divulgação e incentivo da Vila do Artesanato. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº. 



00251/2020.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a instalação de iluminação pública no Condomínio 

Julieta, nos locais ainda não dotados de tal melhoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 001/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

reforma de uma ponte localizada próximo ao Condomínio Chácaras Terrazan em Barão Ataliba 

Nogueira, aceso à propriedade Ateliê do Leite. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 002/2021.- Sugere estudos para a 

construção de Cemitério municipal no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 003/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para implantação de iluminação pública o condomínio Estrela do Sul, em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

55º) Indicação nº. 004/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a implantação de uma sub-

prefeitura em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 005/2021.- Sugere disponibilizar uma vez por semana um 

veículo para os profissionais de Saúde da UBS de Barão Ataliba Nogueira promoverem 

atendimento domiciliares. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

57º) Indicação nº. 006/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a execução de reforma e melhorias no campo 

de futebol "José Antônio Barros Munhoz", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 007/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar a Secretaria de Defesa Social, a criação de uma escala de atuação da Guarda 

Municipal em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 008/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção 

de cobertura na arquibancada da Concha Acústica "Paolino Santiago". Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 009/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas principais vias de Barão 

Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 0010/2021.- Sugere a instalação de redutores de velocidade 

tipo lombada nas ruas Constantino Buzana, Joaquim Alves da Silva, José Domingos Porcino, Pedro 

Tofanello e Maria Cima Bellini, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Indicação nº. 0011/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para disponibilizar ou subsidiar transporte público para os alunos da ETEC residentes nos 

bairros da Ponte Nova, Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Rio Manso. Autoria. Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 0012/2021.- Sugere 

instalação de lixeiras nos passeios públicos localizados nas avenidas Lions Clube e Vereador Davi 

Moro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) 

Indicação nº. 0013/2021.- Sugere ao Sr. prefeito, estudos para criação de uma área de lazer no 

Loteamento "José Casimiro Rodrigues". Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 65º) Indicação nº. 0014/2021.- Sugere melhorias na 

estrada rural "Walter Modena", no bairro de Eleutério. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: 



AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Indicação nº. 0015/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Autoria. Leandro 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Indicação nº. 0016/2021.- 

Sugere a revitalização do lago da Cascata, bem como a transposição das águas do córrego que 

atravessa o Jardim Itamaracá para abastecer o lago na região da Penha do Rio do Peixe. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Indicação nº. 0017/2021.- 

Sugere construção de muro de contenção ou instalação de grade lateral de proteção (guard rail) no 

córrego localizado na rua 7 de Setembro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Esgotado o tempo regimental, a Sra. Presidente suspende a Sessão por 15 

minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em única discussão Veto Total ao Autógrafo nº 124/2020 ao Projeto de Lei nº 2013, que 

Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 128 da Lei nº 2.477, de 28 de dezembro de 1992 , que 

“Institui o Código de Postura” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em única votação o Veto Total ao Projeto de Lei nº 78/2013. Acolhido, menos um 

voto do vereador Carlos Alberto Sartori e uma abstenção do vereador Leandro Sartori. 

DESPACHO: VETO ACOLHIDO. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 

001/2021.- Revoga as Resoluções nº 305, de 10 de novembro de 2017 e nº 317, de 09 de setembro 

de 2020; Reestrutura a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Itapira 

e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 01/2021. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 00108/2020.- 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”. Autoria: Bancada da 

Situação. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova por unanimidade 

o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00115/2020.- Denomina de Ponte Nossa 

Senhora Aparecida, a ponte localizada no Bairro da Ponte Nova. Autoria: Prefeito Municipal. 

DESPACHO: VISTAS A VEREADORA BETH MANOEL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 

de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 00117/2020.- Dispõe sobre a denominação de ruas localizadas em loteamentos de 

chácaras, nos bairros do Machadinho e Bica d'Água. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o 

Projeto de Lei nº 117/2020. Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., Presidente, coloca em 

única votação a Emenda Modificativa nº 01/2020. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE PROJETO E EMENDA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 004/2021.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção 

econômica à empresa JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 004/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir, 

pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. A 

Senhora Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em 



segunda votação o Projeto de Lei nº 004/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 005/2021.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício 

de 2021, recursos financeiros à ASCORSI Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei 

nº 005/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2021.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 006/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00200/2020.- 

Voto de Congratulação com a equipe do programa "Jornada Esportiva" da Rádio Clube de Itapira, 

pelas comemorações dos 21 anos de atividades. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Requerimento 

nº 200/2020. Aprovado por unanimidade. Justificativa de Voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite 

a todos. Eu só queria em nome do pessoal capitaneado pelo JP, parabenizar a todos, por todo o 

trabalho feito durante esse período, em nome do esporte de Itapira. Isso já era para ter sido votado 

no ano passado, então em nome do JP, cumprimento todo o pessoal da equipe de esportes, e que 

eles continuem tendo sucesso nessa caminhada, como sempre tiveram. Um abraço a todos da equipe 

de esporte do JP. Obrigado a todos. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00205/2020.- Voto de 

Congratulação com o Sr. José Aparecido Perentel Rostirolla, o Zé Maria, pelos 35 anos de serviços 

prestados à municipalidade itapirense. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 

205/2020. Aprovado por unanimidade. Justificativa de Voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a 

todos. Estamos ao lado aqui do nosso amigo Luan, o pai dele por tanto tempo trabalhou na 

Prefeitura, esses 35 anos que serviu a Prefeitura de Itapira. Este também é um requerimento que era 

para ter sido votado no final do ano passado. Peço que você transmita Luan um grande abraço ao 

seu pai, quero parabenizá-lo por tudo que ele fez. Sabemos tudo o que aconteceu e o que está 

acontecendo na vida de vocês, desejo que tudo possa ser resolvido da melhor forma, e que seu pai 

possa ter, como sempre teve, a oportunidade de trabalhar honestamente, dignamente, podendo 

ajudar a sociedade de Itapira, por todo o conhecimento que ele tem, pelos trabalhos, pelos serviços 

prestados, como um dirigente, como um diretor, um cara que está sempre à frente, com domínio 

sobre os funcionários, e com um conhecimento de Itapira como poucos. Um grande abraço ao seu 

pai, e que as coisas possam ser resolvidas a contento de todos. Um grande abraço e parabéns ao Zé. 

Obrigado. Boa noite a todos.” Justificativa de Voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite 

a todos. Luan queria que você levasse um abraço para o seu pai, desejar para ele felicidade, saúde 

principalmente, usufruir da merecida aposentadoria. Os percalços que houve, todos já sabem, não 

vamos entrar num assunto desses nesse dia de congratulação. Parabéns pelo pai que você tem, leve 

um abraço para toda a sua família e principalmente ao seu pai. Obrigado a todos. Boa noite.” 

Justificativa de Voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Boa noite a todos. Eu não poderia 

deixar de agradecer os companheiros Vereadores, primeiro pela forma unânime que foi aprovado o 

requerimento, e segundo porque, como o Mino falou, parece que uma sombra nos segue, parece que 

algo nos persegue, não conseguimos virar uma página sem sofrer uma perseguição, ou sem sofrer 

uma retaliação, mas isso faz parte da política, e é o que faz muitas pessoas desanimarem da política. 

O que tenho a dizer é que a vida segue e temos que ter coragem de enfrentar, podem vir os 

obstáculos, a sombra pode continuar. Estou no meu cargo como Vereador, pretendo continuar 

ajudando a nossa cidade, ajudando a presidente Beth, e tudo o que aconteceu faz parte da nossa 



política, infelizmente é assim. Espero que um dia isso se modifique, que as pessoas olhem para o 

bem da cidade e não apenas para o bem pessoal, e que não olhem para essa questão de perseguição. 

Esse é o recado para o meu pai, que deve estar assistindo. Parabéns pelos 35 anos de trabalho, tem 

muito ainda a oferecer, a ajudar nessa cidade, e esse é o nosso papel, e para essas pessoas que 

preferem prejudicar ao invés de ajudar, cuidem de suas vidas, sigam seus caminhos, e deixem 

seguirmos nossos caminhos e tentarmos ajudar nossa cidade, como a nossa família sempre fez, de 

1976 até hoje. Muito obrigado a todos novamente pela aprovação do requerimento. Boa noite.” 

Justificativa de Voto vereadora Beth Manoel: “Boa noite a todos. Esta presidência também quer 

fazer o uso da palavra. Quero dizer a você, Luan, que você tem um grande pai assim como eu tive. 

Já tive os meus desconfortos com o Zé Maria, acho que a maioria aqui sabe, e graças a Deus o 

tempo passa e pude ver que ele é uma ótima pessoa, foi um ótimo trabalhador, e é um ótimo pai, 

visto que você é uma pessoa maravilhosa. Desejo tudo de bom para o Zé Maria, que ele possa curtir 

seu dia-a-dia junto com a sua família. Tudo de bom e que Deus continue abençoando a sua vida e de 

toda a sua família. Obrigada a todos. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00207/2020.- Voto de 

Congratulação com o Deputado Estadual Barros Munhoz, em reconhecimento por tudo que já fez e 

tem feito para a nossa querida cidade de Itapira. Autoria: Bancada da Situação. Faz uso da palavra a 

vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Venho usar essa Tribuna para dizer que eu sou 

totalmente contra o voto de congratulação para o deputado Barros Munhoz, porque aqui está 

falando que é em reconhecimento por tudo que ele fez e tem feito para nossa querida cidade de 

Itapira. Muito bem, eu sei que ele fez muito, e pode ser que fará muitas coisas ainda, mas não foi 

nada mais que obrigação, porque ele tem salário, porque ele tem uma verba para usar as roupas que 

ele usa, ele tem verba para viagem, para gasolina, para moradia e outras tantas coisas. Então eu voto 

contra isso aqui, por todos os percalços que esse Deputado me fez passar, e muitas pessoas também 

foram atingidas por ele. Fica aqui então o meu voto contra a isso aqui. Obrigada a todos. Boa 

noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca 

em única votação o Requerimento nº 207/2020. Rejeitado, menos dois votos dos vereadores Carlos 

Alberto Sartori e Carlos Donisete Briza. Justificativa de Voto vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: “Boa noite a todos. Não é tanto para falar do requerimento, mas só uma informação 

para o pessoal que está nos assistindo, que quando se lê bancada da situação, é só para entender que 

é da bancada da situação de 2020 para trás, para não ficar algo incoerente. Obrigado a todos. Boa 

noite.” Justificativa de Voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Eu só também gostaria de 

deixar claro, que acompanhando as palavras da senhora Presidente, por mil motivos a respeito do 

que nós passamos há anos atrás, devido à opressão, pelo tipo de administração, e nós sabemos o 

peso da maldade que esse Deputado tem nas mãos. Como o Luan disse, apesar de ser um 

requerimento do ano passado, e com certeza seria aprovado pela a maioria das pessoas dessa 

Câmara, mas que por motivos divinos veio para esse ano, e se pudéssemos, não só por ser uma 

perseguição política, de forma alguma, mas para que possamos também expressar nossos 

sentimentos, pelas atitudes e gestos que o Deputado toma quando tem uma pessoa que não pensa 

como ele pensa politicamente, esse é o grande motivo porque eu votei contra, porque para ele é 

pedra, é rolo compressor. Espero que isso, como disse o Luan, que isso acabe, e que isso termine na 

cidade de Itapira, quando se falar em política que as pessoas unam forças, e que não destruam 

pessoas, que é o que ele faz e sempre fez. Obrigado a todos. Boa noite.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 003/2021.- 

Voto de Congratulação com a diretoria, colaboradores e funcionários da Penha S/A, pelas 

comemorações dos 60 anos de fundação em nosso município. Autoria: Beth Manoel. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o 

Requerimento nº 003/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de Voto vereador Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos. Acho que tenho tanto que falar em relação à Penha, é 60 anos que essa 

empresa faz por Itapira, e para as famílias de Itapira, com o seu poder de venda, com o seu poder de 



crescimento, de trazer coisas novas para o nosso município, e por ter dado tantos empregos nesses 

60 anos em que se instalou aqui em Itapira. São tantas famílias que dependeram desde o início dessa 

empresa, acredito que teríamos que ter tantas outras iguais, mas sabemos que é difícil, pelo porte 

que essa empresa tem, e pela sua capacidade de trazer empregos, de trazer novas situações do 

mundo inteiro, por ser uma empresa internacional, e sabemos que sua diretoria sempre esteve com 

muitas pessoas vindas de fora da cidade. Quero deixar aqui meus parabéns para tanta gente, para 

tantos amigos. Sempre estive dentro da Penha, e tomara a Deus que não tenha só mais 60, mas sim 

120, 180 anos que ela continue fazendo o papel que fez em Itapira, que é de extrema necessidade 

para município. Obrigado Presidente. Boa noite a todos.” Justificativa de Voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Também parabenizo a indústria Penha pelos seus 60 anos de 

atuação no município, porque tem uma história bonita. Os sócios, primeiramente, quando 

começaram a empresa, participou também Doutor Achiles Galdi Gramani, acho que tem outro que 

foi presidente da Câmara, o senhor Eduardo, que também era sócio da indústria Penha, e depois que 

veio a família do senhor Funabashi, com outros acionistas, e o seu Funabashi que, por longos anos, 

foi o presidente da indústria, e não só deu emprego para muitas famílias, pais, filhos e netos já 

trabalharam na indústria. Acho que é muito importante para nossa cidade, sem contar que eles 

sempre foram o braço para as instituições de caridade nosso município, sempre que a instituição 

precisava de alguma coisa, se recorreria a Penha. Então o seu Funabashi, ficou muitos anos no 

cargo de presidente, muitas instituições ele atendeu através da indústria, com alimentação, com 

recursos, tudo o que a instituição necessitava ele procurava atender as instituições. Hoje o 

presidente é o Carlos Edson Shiguematsu, que também uma pessoa que se dedica muito a vida da 

empresa, mora em Itapira, sabe constituir sua família, são pessoas que vieram sempre para somar, 

para ajudar a nossa cidade. Vemos a quantidade de famílias que já passaram por ali, como o Mino 

falou, entre avós, pais, filhos, netos, é uma sucessão, é uma empresa de grande porte, uma empresa 

que se preocupa com a vida do seu funcionário, acho que isso é muito importante. Deixo aqui 

Parabéns a todos os diretores, acionistas, aos funcionários, porque o quadro de funcionários é muito 

importante dentro de uma empresa, e uma empresa que está a 60 anos prestando serviços, tem 

outros em Coronel Vivido também, ela tem uma outra indústria, e tem também na Bahia. Quando 

foi inauguração a dona Kano foi lá no dia da inauguração da indústria, eu me recordo vendo do 

vídeo. Deixo aqui meus parabéns a todos, parabéns a Itapira por ter uma empresa tão grande na 

cidade. Boa noite. Obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 09 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 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. 

 


