
ATA DA 4ª Sessão Ordinária realizada aos 23 de fevereiro de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: 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, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de 

Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador LUAN 

ROSTIROLLA, 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. CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa noite a todos. Quero usar 

o meu pequeno espaço aqui do Pequeno Expediente para falar sobre as visitas que que estão sendo 

feitas nas escolas. Eu visitei 3 escolas no bairro do Barão, começando pela creche, que atende 

crianças de 0 a 4 anos, e posso falar que fiquei admirado com o tamanha organização e limpeza, e 

acredito que é uma escola que está preparada para voltar, porém, com esse empecilho, por serem 

“crianças de colo”, será inevitável o contato com a criança. Visitei também a escola Sandra Regina 

Bittar Santa Lúcia, que abriga crianças de 4 a 6 anos, não tendo menos importância, são crianças 

que necessitam de colo, de abraço, então o contato será inevitável. Na escola Mariana do Carmo 

Almeida Cintra que têm crianças de 6 a 10 anos, está com uma estrutura legal, acredito sim que dê3 

para voltar, mas eu queria frisar a seguinte colocação. Hoje iniciou-se a continuidade da imunização 

dos profissionais, e em minha concepção, e talvez na maioria de vocês, acho que os professores têm 

que entrar nessa questão de vacinação com urgência. Não sou professor, mas todo o pessoal que 

compõe a Educação, quando eu falo todo o pessoal que compõe a Educação, estou falando desde 

aquele que vai buscar essa criança, o monitor que acompanha, a faxineira, a cozinheira, enfim, os 

professores, as diretoras, então, na verdade, é um conjunto para que realmente se possa ter uma 

volta segura. Outro assunto que eu queria comentar aqui, eu fiz uma indicação sobre o semáforo ali 

da rua Saldanha Marinho com Avenida Rio Branco, onde nós temos hoje acesso livre para quem 

vem da Avenida Rio Branco sentido Centro, do o lado direito ali, ele é livre, e isso faz com que não 

haja nenhuma segurança ao pedestre,  lembrando que o pedestre faz parte do trânsito. Esse é só um 

lembrete para que o departamento competente estude com carinho essa situação, e se acaso isso vir 

a ser realizado, que seja feita a sinalização da faixa de pedestre, novamente, porque hoje quem vem 

do Rofatto sentido Rodoviária, se estiver no lado do Iesi, não consegue atravessar para acessar a 

farmácia do Regis que fica ali, tendo em vista esse risco. Fiz uma indicação também para a 

colocação de uma geladeira, de um telefone fixo, e de internet no ponto de informações turísticas, lá 

do bairro da Ponte Nova, e eu estive conversando com o moço que trabalha lá, o Milton, e ele 

passou até uma situação meio que constrangedora, sendo que lá chegou um pessoal do Gaep lá, e 

ele não tinha uma água para oferecer ao pessoal, porque ele não tem uma geladeira. A marmita dele 

tem guardar no Bar do Guerra. Então, é uma coisa simples que eu acredito que dê para se resolver. 

Fiz uma indicação também, para a melhoria do parquinho que existe na Praça Sebastião Caetano de 

Oliveira, situada na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse parquinho fica no Parque São 

Jorge, e o que acontece é que esse parquinho é bem rente ao barranco que dá acesso à rodovia SP 

352, e tem um pedaço de uns 4 metros que não tem alambrado. Eu já obtive uma resposta que não 

era para ir para a Secretaria, mas sim que tem que vir para o prefeito. Acho que é uma coisa muito 

simples, e em questão de segurança das crianças, não pode ficar assim, então peço que deem uma 

olhada com mais carinho. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. O primeiro assunto hoje que venho falar é 

que hoje o Rotary Internacional comemora 116 anos de serviços prestados à comunidade. O Rotary 

é a Ong mais antiga do mundo, e tem seus objetivos, a paz mundial, tem muitas escolas, faculdades, 

creches que são construídas e mantidas pelo Rotary, não digo só no Brasil, mas no mundo. Existe 

projetos humanitários aqueles dedicados à Saúde, como da Poliomielite, entre outros, e hoje 

também temos um trabalho voltado para a Covid. Entre outras coisas, o  Rotary sempre desenvolve 



projetos em prol da comunidade, e aqui em Itapira o Rotary irá completar 68 anos de existência. 

Digo que é um clube que prestou relevante serviço à cidade, assim como na construção e fundação 

do Lar São José, da APAE, da Cozinha Industrial do Lar São Vicente de Paula, do Educandário, 

construção da Casa Transitória, quando era dentro do Educandário. Há uns anos atrás foi dado um 

caminhão de incêndio para a prefeitura, uma moto para a Guarda Civil. Não me recordo de todas as 

ações feitas, mas hoje é o dia de 116 anos, e também é o dia do rotariano, parabéns a todos aqueles 

que compõem a família rotariana, da Casa da Amizade, Rotaract, Interact. A todos que trabalham 

em prol da humanidade, me sinto muito honrado em poder prestar essa homenagem hoje. Em 

Itapira a presidente é a Marinês Jaqueta Lauri. Temos também o governador assistente da região 

que é o Juvenal Santi lauri. Desejo a todos sucesso, e que nunca desistimos da força no Rotary em 

prol da humanidade. É um grandioso trabalho humanitário de quem nasce para servir. Outro assunto 

que eu gostaria de tratar, é felicitar o meu irmão Pedro Luiz Sartori porque hoje também é 

aniversário dele. Um grande abraço, saúde e paz meu irmão querido do coração, e que tenha muitos 

anos de vida, é o que desejo de coração. E agora uma notícia triste. Faleceu o pai do deputado 

Carlos Sampaio, o doutor Afonso Sampaio, que foi Promotor de Justiça por longos anos, e também 

prestou o serviço em algumas Assessorias Jurídicas, em algumas prefeituras, da região de Campinas 

e São Paulo. E o doutor Afonso é uma pessoa muito querida, tive a oportunidade de conhecê-lo, de 

ter a sua amizade, então deixou um legado, um serviço prestado, é uma pessoa também que 

trabalhou em prol da sociedade, da comunidade, e tendo exercido com maestria o cargo de 

Promotor de Justiça. Deixo aqui meus sentimentos à esposa, aos filhos e em especial ao Deputado 

Carlos Sampaio. Também tenho aqui algumas indicações a pedido da população. Essa indicação eu 

já fiz, outros vereadores, fizeram, mas a questão é que o Barão de Eleutério, a Ponte Nova eles 

pedem que se estude a possibilidade de haver uma ambulância disponível para atender esses três 

bairros rurais. Eles fazem essa reivindicação há anos. Então eu novamente coloquei em pauta e irá 

para o Executivo analisar. Outro assunto também é um pedido da roçagem do Bairro dos Limas, a 

limpeza das estradas. Sei que está chovendo muito, choveu e agora parou, mas cresceu bastante o 

mato. A população pede a limpeza das estradas e também a limpeza dos bueiros, porque com a 

chuva é preciso ter essa manutenção, assim como também no Bairro dos Pires. Fui visitar, o SAAE 

está fazendo uma obra lá, a instalação de uma nova adutora, houve um corte grande no pavimento 

asfáltico, já estive conversando com o presidente do SAAE, reivindicando essa melhoria, para que 

seja refeito o pavimento asfáltico, porque têm muitos moradores naquele lado lá e também pessoas 

que fazem caminhada, pessoas de moto então, é um perigo. Esse é um pedido da população 

residente naquele bairro. Muito obrigado. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LEANDRO SARTORI: “Boa noite a todos. Começarei, novamente, falando da 

Educação. Em primeiro lugar, gostaria de falar da decisão acertada pela Secretaria Municipal sobre 

o adiamento das aulas que seriam dia 8, para fechar alguns detalhes, principalmente a questão do 

protocolo dos professores, que já vi que está na pauta, vamos ler com carinho e atenção já que estão 

muito interessantes, e as questões funcionais dele. Aqui, vários vereadores, o Brisa, o André, a 

Beth, a Maísa e eu visitamos as escolas, e na maioria delas a gente viu que está tranquilo no sentido 

de equipamentos, os EPIs, a ventilação, temos que agradecer os funcionários, e professores da 

Francisco Rovaris, da Diva Magalhães, que nos atenderam muito bem, da Divanira Bellini Nicolai, 

lá no Istor Luppi, que está legal, a questão da ventilação e tudo mais, mas tem algumas coisas que a 

Beth irá pontuar também, eu imagino, que são as reivindicações que elas fizeram, e mesmo sendo 

pequena a escola, tem que ficar muito esperto com a professora Benedita de Lourdes Papalardi dos 

Santos, no Della Rocha, visto que em uma sala de aula não está abrindo as janelas, não tem 

ventiladores, necessitando de ventilação urgente. A escola também apresenta outros problemas 

como infiltração, o telhado é  muito quente, há a necessidade de uma roçagem para haver esse 

retorno. Vamos continuar rodando mais algumas escolas para fazermos essa fiscalização, e gostaria 

de parabenizar o seguimento do protocolo que chegou da prefeitura, que vamos ler com atenção, 

para ver se essa questão está sendo atendida. Vamos reforçar o que o Briza falou, como está 

havendo vacinação de outros grupos estão grupos importantes, também está na hora de colocar na 

pauta vacinação do professorado também. Gostaria de falar outra coisa, que deve ir para Ordem do 



Dia de hoje a ideia do cursinho municipal, também online, o que é muito bom. Quero mudar de 

Itapira para Brasília na minha fala, para fazer um alerta aos nossos colegas vereadores e para o 

público que está nos assistindo. Na quinta-feira, entrará em pauta em Brasília, no Congresso 

Nacional, uma mudança drástica da Constituição de 88, que é o fim da obrigatoriedade de 

investimento mínimo, tanto dos Municípios quanto dos Estados, na Saúde e na Educação. Se isso 

for realmente colocado em pauta e passar, os Estados e Municípios não precisarão mais gastar o 

mínimo com o saldo da Educação, que hoje representa 25% do orçamento do Município, sendo 

15% para a Saúde e 25% para a Educação. Se você já acha que falta qualidade na Educação e 

Saúde, imagina não precisando gastar o mínimo. Quem está nos assistindo cobre o seu Deputado, 

cobre em Brasília, e deixo bem claro aqui, que a bancada do PSOL lá em Brasília, é contra esse 

Projeto, e aqui vamos deixando claro isso, porque será uma coisa assustadora, se realmente passar 

essa desvinculação, tanto para o Município, quanto para o Estado. Para quase encerrar, hoje 

imagino que na Ordem do Dia haverá um Projeto de Lei Complementar da prefeitura sobre 

benefícios. Acredito que nós vereadores precisamos olhar com atenção duas coisas nesse Projeto. 

Primeiro é uma complementação, na qual poderíamos pensar a questão de também incluir 

cooperativas, associações e empresas de inovação nesse Projeto. E uma coisa que me preocupa, 

pessoalmente, não só eu assim como a vários, que é a questão das PPPs, das Parcerias público-

privadas, que á a questão, querendo ou não, dessa privatização que está dentro desse Projeto. Isso 

me preocupa muito, então, se puderem dar uma olhada com atenção nessas duas coisas, uma que 

não está, e outra que está nesse Projeto, o qual já está aqui na pauta, eu imagino, para a Ordem do 

Dia. Para finalizar quero saudar os estudantes de todo o Brasil, as entidades sociais que nesta 

quinta-feira, dia 25, vão mobilizar diversas pautas, desde a defesa da Educação, desde a vacinação 

para todos, desde “fora Bolsonaro”, aos estudantes de todo o Brasil faço essa saudação. 

Logicamente, quero cumprimentar o Carlinhos, que já lembrou aniversário do Pedrão. O Pedrão, 

dificilmente alguém vai lembrar, mas ele já foi vereador por um dia, foi suplente de vereador aqui 

pelo PT, é meu pai, e ele já assumiu aqui a cadeira há muito tempo atrás, então, quero saudar o 

Pedrão hoje com 66 anos, parabéns a ele. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra 

a Vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Peço ao vereador Mino que ocupe a 

cadeira desta presidência, para que eu possa fazer uso do Pequeno Expediente. Boa noite a todos. 

Quero fazer uso do meu Pequeno Expediente. dizendo que nós passamos um pouco da metade do 

mês de fevereiro com uma grande tristeza em meu coração, e acredito que na maioria da pessoal de 

Itapira. As grandes perdas que houve. Até hoje o nosso Município teve perdas drásticas de pessoas 

jovens, então aqui o meu sentimento a todos. Quero dizer também que no final da semana passada, 

procurei o Mário da Fonseca, com o pedido que eu vou ler: “Em decorrência da pandemia, muitos 

servidores, alguns pertencentes a grupos de risco, e esses sem a possibilidade de trabalhar de forma 

remota, estão usando suas férias, usando as abonadas quando acometidos pela Covid, estão tirando 

licenças médicas e perdendo a assiduidade do cartão Sindplus, o que faz muita falta para quem 

ganha pouco, e ainda mais nesse momento. Devido a essa situação caótica e de desespero que 

estamos vivendo, em meio a essa pandemia, medidas devem ser tomadas para diminuir os impactos 

dos poucos benefícios oferecidos aos servidores públicos, sendo cabível a emissão de um decreto, 

garantindo a esses servidores que não tenham prejuízos quando o motivo do afastamento foi em 

decorrência dessa doença. Esclareça-se que muitas instituições que oferecem esses mesmos 

benefícios aos seus funcionários como forma de incentivo, para evitar faltas e licenças médicas 

desnecessárias, muitas vezes fraudulentas, já adotaram essa medida sensibilizando com a situação 

do funcionário, como exemplo o instituto Américo Bairral. Diante do exposto alerto aos 

governantes que temos conhecimentos de servidores que acabam indo trabalhar com os sintomas, 

transmitindo e contaminando o setor, com receio de perder a assiduidade do cartão Sindplus, dentre 

outras situações muito muito graves que podem trazer sérios problemas. Aos governantes, vamos 

nos sensibilizar com essa situação e tratar nossos colegas de trabalho em irmãos de coração, para 

juntos vencermos essa guerra. Obrigada.” Isso foi entregue nas mãos do Mário da Fonseca, para ele 

conversar com o prefeito, e ele me garantiu que hoje estaria mandando um Projeto de Lei para esta 

Casa,  afirmando que reconhece o afastamento por COVID-19 como doença ocupacional a todos os 



servidores públicos municipais de Itapira, em caso de suspeita de contaminação, nos termos que 

especifica. Eu quero dizer a todos que inúmeros funcionários tiveram já esse prejuízo. A indicação 

deste Projeto de Lei foi enviada por mim ao prefeito anterior, o Paganini, que não deu a mínima 

para atender este pedido, e agora estamos sendo atendido pelo prefeito Toninho Bellini, que 

agradeço imensamente. Eu tenho a certeza que todos os vereadores aqui estão a favor desse Projeto. 

Boa noite. Obrigada a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANDRÉ SIQUEIRA: 

“Boa noite a todos. Esta noite eu gostaria de agradecer a Secretária da Educação. Visitamos as 

escolas, e eu estive na escola Dona Izaura da Silva Vieira e na escola Prefeito Hélio Pegorari. De 

início entramos na escola, consultamos a diretora que nos acompanhou, fomos bem recebidos. E o 

que pudemos ver lá, é que tem algumas falhas para serem adequadas, mas ela está acompanhando, 

juntamente com as diretoras, professoras, então se esforçando muito para estar nos ajudando, e pode 

ter certeza, que na hora certa de estar voltando as aulas, estará tudo em dia, viu Leandro? E hoje 

temos essa autonomia, de chegar numa escola e com apoio da diretora entrar na escola, poder visitar 

a escola. Pode ter certeza de que na gestão anterior, você não ia conseguir fazer isso. Briza, hoje foi 

muito importante você ter ido também nas escolas do Barão, de Eleutério, isso daí é muito 

importante, para estar nos ajudando e ajudando as próprias professoras, diretoras e secretárias. 

Agradeço. Não fomos em uma comitiva devido alguns contratempos, cada um teve seus problemas 

para estar resolvendo, ontem foi a Beth, junto ao Leandro e a Maísa, isso é até bonito de ver todos 

juntos, e ao Briza também, obrigada. Não deu certo termos ido juntos, mas foi importante você está 

visitando as escolas. Esse é o nosso trabalho, de estar apoiando os professores, a diretora, a própria 

secretária para que venha a fazer um trabalho legal, para que na hora de voltar as aulas, voltar bem. 

Obrigado pelo apoio. Boa noite a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Já vou dizendo que acho que Itapira está enxergando uma 

luz no fim do túnel, viu Faustinho? Porque o apoio dos vereadores dito “oposição”, acho que o 

André acabou de falar bem, essa presença de vocês junto às atividades necessárias do Município, 

sem a sem aquela coisa que existia até hoje aqui, parece que os vereadores não podiam estar juntos, 

unidos. Sabemos que haverá muita diferença, muita discussão, mas esse início de mandato está 

mostrando que novos tempos, para Itapira, estão chegando. Com certeza, podemos dizer que 

torcemos muito por isso, principalmente eu e o Carlinhos, o Luan, sem sombra de dúvida, pelo 

tempo que já aqui, e por tudo que nós passamos aqui, onde o revanchismo sempre esteve a frente de 

tudo, e pelo tempo, sabemos como que isso termina, é só prejuízo para a população de Itapira. Em 

relação a vacina, acho que o Leandro comentou, se não me engano hoje, liberou a vacina para os 

professores de Educação Física, não foi isso? Então, veja bem, acho importantíssimo o que vocês 

falaram, acho que teria que ser para todos os professores, não apenas para os de Educação Física, os 

outros terão esse contato como o Briza falou, com crianças pequenas, mas aí batemos de frente com 

o Governo do Estado o qual está impondo certas situações, em que eles indicam de que forma deve 

ser feito, e eu acho que isso é um grande problema. Acho que deveria ser a Saúde e a Educação, 

como vocês comentaram aqui, que deviam ser prioridades, e assim como foi feito para área da 

Saúde, sem sombra de dúvida o próximo passo seriam os professores, para que as escolas pudessem 

começar também a ter uma data de início, para que o país pudesse começar a trilhar de novo coisas 

boas. A exemplo de Araraquara, quem viu, Araraquara entrou numa situação sem volta, são 

236.000 habitantes, e o pessoal dentro de carro, de ambulância, e não tem mais como acudir. Então, 

eu gostaria, em nome de todos os vereadores, sabemos como é difícil falar desse assunto, mas quero 

fazer um pedido. Itapira está muito bem. Já tivemos aí aproximadamente 60 mortes, infelizmente. 

Quero pedir a população jovem, principalmente, porque é um sofrimento para os comerciantes, 

donos de bares, restaurantes, que estão sofrendo muito. Vamos fazer um mês bem feito daqui para 

frente, muito bem feito, para que a coisa realmente comece a declinar, porque se continuar nesse 

marasmo, um pouco aqui, um pouco faz, o bar faz, mas a,  Igreja não faz, e de repente cairemos 

numa situação na qual teremos que fechar tudo, supermercado, igreja, restaurante, posto de 

gasolina, aí será uma tragédia muito grande. Está na hora da população toda se unir e fazer o certo. 

Se nós não podemos ir ao bar, tem horário, até às 20hs, vamos fazer isso por mais 20, por mais 30 

dias, se precisar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que a população tenha consciência 



para que a gente possa realmente não entrar em uma situação crítica como Araraquara e outras 

cidades. Então fica um pedido aqui da Câmara Municipal e desse vereador que está aqui, para que 

todos coloquem a mão na consciência, e que possamos priorizar, sem dúvidas, como já foi feito 

com a Saúde, a Educação, e que possamos, unidos, dentro de 40 e 50 dias, sair de uma situação que 

esse país está passando, o mundo inteiro está passando, mas Itapira está numa situação muito 

privilegiada, acredito, perto da situação que se encontra hoje. Vamos por a mão na consciência, este 

é o meu pedido a todos. Boa noite. Obrigado presidente.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje eu queria falar um pouco da 

última segunda-feira, ontem, estive reunido com o Secretário da Segurança Pública, o Coronel 

Almeida, juntamente com o vice-prefeito, Mário da Fonseca, e com o comandante Farabello. Na 

nossa reunião, a pauta foi, em resumo, os últimos ataques ao comércio itapirense. Está tão 

reclamando, estão pedindo muito pela segurança, e nós viemos atender os comerciantes, 

demonstrando para eles a boa vontade que nós temos. Porém, como sempre foi cobrança nossa, no 

último ano de 2020 e 2019,  infelizmente a nossa guarda ficou defasada, encontrando-se com 

poucos homens, como foi dito na última eleição, antes do último mandato, tinha 99 homens na 

Guarda, assumimos agora com um pouco mais de 66, salvo engano meu, e tiveram alguns 

afastamentos, e como o Secretário disse, está com 7 férias, porque estavam vencidas, e sabemos 

muito bem que, principalmente, o policial precisa repousar, estar com a cabeça boa para enfrentar, 

não só a bandidagem, mas também a população em si, as orientações que tem que serem dadas. 

Resumindo, estamos com praticamente 50 homens só em trabalho, não chega a 20 por turno. A 

Guarda está fazendo milagre. O Coronel disse que foi consertada a câmera na saída da cidade. 

André, essa câmera, eu fui pessoalmente conversar com o ex-comandante César, e ele me disse que 

faz tempo que ele pediu para consertar essa câmera, isso o ano passado. Em menos de 50 dias 

arrumamos isso daí, e é uma câmera essencial para segurança. Então, queria deixar bem claro que o 

Governo está sim empolgado para acertar essa segurança, o Coronel Almeida já conversou nessa 

mesma reunião com o Mário, que está vendo uma saída jurídica para tocar o concurso para frente, 

porque, como sabemos, tem umas etapas, tem-se que preparar bem um guarda para colocar nas ruas. 

O Coronel falou que se a gente conseguir colocar esse concurso para rodar em março, se tudo der 

certo, e vai dar, até antes do final do ano, o comércio estará com no mínimo 30 homens nas ruas, 

esse é um bom ponto a frisar. Também há um projeto de investimento, que se chama “Projeto 

Muralha”, que seria colocar em todas as saídas da cidade aquela câmera igual da saída, que pega 

360° em 2 km, que é um jeito que ela pega até o carro que entra na cidade, entrou ela mostra se o 

carro está em sem documento, ou então se está com aviso de fuga, indicação de roubo. Esse é o 

próximo passo do nosso Secretário de Governo para estar adquirindo esses equipamentos. A 

intenção é usar não só a capacidade humana, mas também a eletrônica, que é um ponto essencial 

hoje. Outra coisa que queria deixar informada, é que a Guarda, juntamente com a polícia estão sim 

de olho nas aglomerações. Tive muitas reclamações, o André também conversou comigo, ele 

também teve, do Parque Santa Bárbara, neste fim de semana, foi enviada uma viatura para lá. Mas é 

como o Coronel Almeida falou, não podemos deixar também 3 viaturas nossas na aglomeração sem 

um apoio, porque pode ser que os Guardas sofram atentados contra a vida deles, porque se uma 

aglomeração quiser causar, causa. Obrigado a todos. Boa noite.” Não havendo nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e 

passa ao EXPEDIENTE. Isto feito, a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Projeto de Resolução nº. 003/2021.- 

Em que os Srs. vereadores Leandro Sartori Carlos Alberto Sartori, Fábio Galvão dos Santos e 

Carlos Donisete Briza, submetem à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 

dispositivos da Resolução 278, de 03/08/2011, que Institui a Consulta Pública no âmbito da Câmara 

Municipal de Itapira. DESPACHO: À MESA DIRETORA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 004/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Reconhece os afastamentos por COVID-19 como doença 

ocupacional a todos os servidores públicos municipais de Itapira, em caso de suspeita e de 



contaminação, nos termos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à leitura dos 

Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0011/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 100.000,00 DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto 

de Lei nº. 0012/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 85.200,00. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0013/2021.- 

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

Dispõe sobre a distribuição de 'Kits de Alimentos' aos alunos da rede pública municipal de ensino, 

como forma de reestabelecer o serviço essencial de alimentação escolar durante o período de 

suspensão das aulas presenciais e ou em regime hibrido de aula na rede”. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 012/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 002/2021. RELATOR: Maísa Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que “Altera a segregação da massa de segurados do FMAP - Fundo Municipal 

de Aposentadoria e Pensões e dá outras providências”, acordaram por exarar parecer favorável, eis 

que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 22 de fevereiro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 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 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº. 013/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2021. RELATOR: Mino Nicolai. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que “Altera e Consolida a lei Complementar nº 3.792, de 26 de agosto de 2005, 

que dispõe sobre a concessão de incentivos ao desenvolvimento econômico e social no Município 

de Itapira, sobre a Parceria Público-Privada Municipal e dá outras providências”, acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 22 de fevereiro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 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 22 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 014/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 010/2021. RELATOR: Luan Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que “Altera a Lei nº 5.549/16, autorizando que as aulas do curso extensivo preparatório 

para vestibulares sejam ministradas em formato online, excepcionalmente, no período em que 

vigorar a situação de emergência, em razão da pandemia da COVID-19 no Município de Itapira-

SP”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 22 de fevereiro de 2021. a) Comissão de 



Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento. 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 22 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 

015/2020.- ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 02/2021. RELATORA: Elisabeth Donisete 

Manoel. A MESA DIRETORA desta Casa Legislativa, em sua completude, que a este subscreve, 

instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 02/2021, de autoria de todos os nobres 

Vereadores, que "Altera dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento 

Interno da Câmara Municipal", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura e 

após nova reunião e debate com os Edis, realizada dia 19 de fevereiro de 2021, resolvem apresentar 

Substitutivo ao referido Projeto. Quanto ao mérito, opinam deixam a critério do Colendo Plenário. 

É este o parecer. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, 22 de fevereiro de 2021. ELISABETH 

DONISETE MANOEL - PRESIDENTE; MAÍSA GRACINDA FERNANDES - 1ª SECRETÁRIA; 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA - 2º SECRETÁRIO. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Pareceres passamos aos Votos de Pesar: 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antonieta 

Caporali Monteiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0021/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Josefa Gioli Coradi, mais conhecida como Zeza do Hotel São Paulo. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Lucas Renan 

Contessoto Pinto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0023/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Jairo Ignácio Rodrigues. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Paulo Marques. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0025/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Frugoli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

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

nº. 0026/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Augusto Pompeu. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0027/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Poletini. Autoria. Mino 

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

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0028/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Dr. Affonso Smpaio, pai do deputado federal 

Carlos Henrique Focesi Sampaio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Carmem Sílvia Ribeiro Bosso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido dos Santos, mais conhecido como Zé Alface. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmem 

Aparecida Francisco de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Eliana Mauck. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0033/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio de Almeida Júnior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0034/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice Alves Polettini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0035/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Roberto de Oliveira Franco. Autoria. Briza. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 26º) Requerimento nº. 0013/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Cassiano Zaniboni, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 21 de fevereiro. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 0014/2021.- Voto de Congratulação com a 

jovem Ana Laura Zaniboni, pelo transcurso de seu 18º aniversário de nascimento, celebrado dia 21 

de fevereiro. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 0015/2021.- Voto de Congratulação com os diretores, presidentes e integrantes 

do Rotary Club Internacional, pela comemoração dos 116 anos de fundação, celebrado hoje, dia 23 

de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Pela ordem o vereador Leandro Sartori: "Eu quero fazer um 

requerimento oral à Mesa, que  a partir da próxima sessão, seja incluído se for desejo do vereador  

que além da Bíblia este vereador possa também fazer a leitura de outros livros sagrados". A seguir a 

Sra., Presidente coloca em votação o requerimento do vereador. Aprovado por unanimidade. Isto 

feito passamos às Indicações: 29º) Indicação nº. 0032/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua 

Sílvia Silva Sartori, no bairro dos Salgados. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 0033/2021.- Sugere reestruturação da 

passarela entre a rua Rogério de Oliveira Rangel e a Avenida dos Italianos. Autoria. Leandro 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 0034/2021.- 

Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, a realização de roçagem, limpeza e melhorias na estrada rural 

de acesso aos bairros Gomes e Gominhos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 0035/2021.- Sugere revitalização da 

Praça Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 0036/2021.- Sugere a substituição de 

areia em quadra existente no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 



Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 0037/2021.- Sugere a instalação de 

redutor de velocidade tipo lombada na rua Cesário Dezotti, próximo ao depósito de gás em 

Eleutério. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 

0038/2021.- Sugere a instalação de placas denominativas nos Condomínios de Chácaras Maniezzo, 

Terrazan, Barreirinho e Estrela do Sul, na região de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 0039/2021.- Sugere 

construção de calçadas na Avenida Lions Club, no Jardim Santa Marta. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 0040/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para implantação de Parque Linear entre as ruas Eugênio Consorti e Fenizio 

Marchini, entre os bairros Della Rocha e Flávio Zacchi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 0041/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

implantação de aduelas pré moldadas (semi abertas), tipo canalização no canal do Jardim Magali. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 

0042/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, melhorias nas áreas de lazer do Bráz Cavenaghi, mais 

precisamente entre as Ruas Santos Giovelli, Henrique Tofanello, Augusto Fracarolli e Luis Edésio 

Cavenaghi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

40º) Indicação nº. 0043/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a urbanização e instalação 

de grade de proteção e playground na área verde localizada entre as ruas José Palomo e João 

Palomo, no bairro Della Rocha. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 0044/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, em caráter de urgência, 

providências para eliminar de vez com os transtornos e alagamentos causados pela chuva na rua 

Funabashi Tokuji. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

42º) Indicação nº. 0045/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de vestiários no campo de 

futebol do Centro de Esporte e Lazer José Sebastião Nogueira, no Jardim Camboriú. Autoria. Luan 

Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 0046/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de playground dotado de acessibilidade no Parque Linear "Dra. 

Kátia Stevanatto Sampaio", no Pq. Santa Bárbara. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 0047/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

instalação de playground dotado de acessibilidade no Parque Municipal "Juca Mulato". Autoria. 

Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 0048/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Dilze 

Colferai Pinheiro, defronte o numeral 213. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 0049/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto a 

Secretaria Municipal de Saúde, visando a implantação da jornada de 30 horas de trabalho para o 

setor de enfermagem. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

47º) Indicação nº. 0050/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, que 

promova melhorias e reparos na UBS do Istor Luppi. Autoria. Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 0051/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 



implantação de aduelas pré moldadas (semi abertas), tipo canalização para escoamento de água na 

rua Aparecido Marangoni, Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 0052/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando 

disponibilizar um novo carro para o setor de Vigilância Sanitária. Autoria. Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 0053/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos visando disponibilizar uma geladeira, telefone e internet no posto de informações turísticas 

da Ponte Nova. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) 

Indicação nº. 0054/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor competente, promover a 

pintura de solo (faixa amarela dupla) na Av. Nelson Orcini, principal via de acesso a Eleutério. 

Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 0055/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor competente, promover estudos para alterar o lado do 

estacionamento de veículos na rua Ari Wilson Cremasco, passando para o lado do ribeirão da 

Penha. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 

0056/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor competente, serviço de roçagem e limpeza 

na estrada municipal "Altino Mantelato", da região da Água Choca até o Morro do Gravi. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 

0057/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor competente, promover serviço de roçagem e 

limpeza no bairro dos Limas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 0058/2021.- Sugere melhorias na estrada rural do 

Brumado, próximo a propriedade dos Bruini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 0059/2021.- Sugere construção de 

quatro bueiros (boco de lobo) na rua Romano Andreolli, no bairro José Tonolli. Autoria. Carlos 

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

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Indicação nº. 0060/2021.- 

Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Francisco Otaviano Queluz, no 

Bráz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 58º) Indicação nº. 0061/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de um ponto de 

ônibus coberto no Hospital Municipal, dotado de iluminação, sanitários e bebedouro, no local onde 

hoje os pacientes aguardam o transporte para fazer tratamento de saúde fora do município. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 

0062/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a implantação de lombada ou passagem elevada para pedestres 

na rua Milico, de fronte à Creche "Irmã Maria das Mercês", no bairro do Cubatão. Autoria. Carlos 

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

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 0063/2021.- 

Sugere a instalação de redutores de velocidade tipo lombada na estrada municipal do bairro dos 

Pinheiros. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

61º) Indicação nº. 0064/2021.- Sugere manter-se uma ambulância disponível para atender os 

bairros de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova, para atendimentos de emergências. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) 

Indicação nº. 0065/2021.- Sugere melhorias na estrada rural Romeu Alexandre (IPI 060), que 



inicia-se em Eleutério e vai até a Fazenda Salto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 0066/2021.- Sugere implantação de 

iluminação pública, bem como canaletas e bueiros para escoamento de água da chuva na estrada 

interna do bairro dos Limas, próximo a propriedade do Sr. Liberato da Silva e demais propriedades. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) 

Indicação nº. 0067/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de bicicletários na Praça 

Bernardino de Campos e Parque Juca Mulato. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 65º) Indicação nº. 0068/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento competente, estudos para construção de galeria e bueiros na rua Hermínio Simões, 78, 

Humberto Carlos Passarela. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

66º) Indicação nº. 0069/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, 

promover reparos com urgência no asfalto da rua Ana Marangoni Padilha, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Indicação nº. 

0070/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, promover a devida 

manutenção dos brinquedos infantis e alambrado na Praça Sebastião Caetano de Oliveira, no Parque 

São Jorge. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Indicação nº. 

0071/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para instalação de academia ao ar livre no bairro da 

Ponte Nova, próximo ao campo de futebol. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 69º) Indicação nº. 0072/2021.- Sugere poda de árvore na rua Adelelmo 

Boretti, Centro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 70º) Indicação nº. 0073/2021.- Sugere poda de árvore e jardinagem na Praça José 

Sebastião Nogueira, no Jardim Camboriú. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) Indicação nº. 0074/2021.- Sugere instalação de 

bebedouro público na quadra poliesportiva localizada na Rua Eugênio Consorti, no bairro Della 

Rocha II. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) 

Indicação nº. 0075/2021.- Sugere a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

bairro Antônio Assad Alcici. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 73º) Indicação nº. 0076/2021.- Sugere a instalação de toldos ou de coberturas 

fixas na UBS Albertino Lopes. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 74º) Indicação nº. 0077/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a aprovação do 

teletrabalho para professoras municipais com comorbidades e manutenção de seus direitos. Autoria. 

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

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 75º) Indicação nº. 0078/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, reforma e melhorias no sistema hidráulico dos sanitários públicos do Parque 

Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

76º) Indicação nº. 0079/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à empresa responsável pela 

coleta de lixo, o retorno da coleta três dias por semana no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos 

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

23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 77º) Indicação nº. 0080/2021.- 



Sugere melhorias na estrada municipal "Antônio Carlos Ferreira" (IPI 486), acesso ao bairro da 

Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

78º) Indicação nº. 0081/2021.- Sugere a instalação de um braço de iluminação pública voltado para 

o lado das garagens, em um poste localizado na rua Agostinho Avancini, próximo ao portão de 

acesso ao Ginásio Municipal "Antônio Corazza" . Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 79º) Indicação nº. 0082/2021.- Sugere pintura de faixas e sinalização de solo 

no local destinado ao exame prático da CNH, no Jardim Santa Marta. Autoria. Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 80º) Indicação nº. 0083/2021.- Sugere execução de 

recapeamento asfáltico nas ruas Pedro Consorte e Adolpho Riciluca, no Parque São Jorge. Autoria. 

Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 81º) Indicação nº. 0084/2021.- 

Sugere a contratação urgente de pediatra e cardiologista para atuar na rede municipal de Saúde. 

Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 82º) 

Indicação nº. 0085/2021.- Sugere disponibilizar ônibus com banheiros para o transporte de 

pacientes que fazem tratamento de saúde fora do município. Autoria. Cesar Augusto da Silva. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 83º) Indicação nº. 0086/2021.- Sugere 

construção de avenida interligando a região do Della Rocha aos bairros Bráz Cavenaghi e Hélio 

Nicolai. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

84º) Indicação nº. 0087/2021.- Sugere isenção ou desconto de IPTU para pacientes que, 

comprovadamente, tratam com algum tipo de câncer ou fazem hemodiálise. Autoria. Cesar Augusto 

da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 85º) Indicação nº. 0088/2021.- 

Sugere estudos para implantação de mais dois centros de fisioterapia na rede pública de saúde, na 

Vila Boa Esperança e na região dos Prados. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 86º) Indicação nº. 0089/2021.- Sugere fornecer lanche 

para os pacientes que fazem tratamento de saúde fora do município. Autoria. Cesar Augusto da 

Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 87º) Indicação nº. 0090/2021.- 

Sugere recapeamento asfáltico na rua Romano Mozzaquatro, no São Benedito. Autoria. Cesar 

Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 88º) Indicação nº. 

0091/2021.- Sugere estudos para melhor disciplinar o tráfego de veículo e a circulação de pedestres 

no cruzamento da rua Saldanha Marinho com a Av. Rio Branco. Autoria. Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, em 

virtude de o tempo regimental do expediente estar chegando ao seu final, solicita que o mesmo seja 

prorrogado até o final da leitura das indicações. Acatando a solicitação do vereador aprovado pelo 

plenário, a Sra., Presidente estende o Expediente até o final da leitura das Indicações. 89º) 

Indicação nº. 0092/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a aquisição de um caminhão tanque exclusivo 

para o transporte de água tratada. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 90º) Indicação nº. 0093/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a manutenção de um bebedouro 

público e de equipamentos de lazer do parque infantil localizado na rua Flavio José Venturini, 

próximo à Praça CEU, no Istor Luppi. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 



Manoel - Presidente. 91º) Indicação nº. 0094/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a 

ampliação do programa de subsídio do transporte universitário. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 92º) Indicação nº. 0095/2021.- Sugere 

implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua 24 de Outubro, entre as ruas Major Davi 

Pereira e Joaquim Inácio da Silveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 93º) Indicação nº. 0096/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar ao comando da Guarda Municipal, para que se intensifique as rondas diárias na rua 

Marechal Hermes da Fonseca. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 94º) Indicação nº. 0097/2021.- Sugere estudos para instalação de bebedouros 

de água potável na Praça Bernardino de Campos, próximo ao Terminal Central. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 95º) Indicação nº. 0098/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de campanha publicitária de incentivos fiscais para atrair novas 

empresas para o município de Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente suspende a 

Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a 

Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 002/2021.- 

Altera a segregação da massa de segurados do FMAP - Fundo Municipal de Aposentadoria e 

Pensões e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

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

Complementar nº 02/2021. 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 Complementar. A senhora Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

003/2021.- Altera e Consolida a lei Complementar nº 3.792, de 26 de agosto de 2005, que dispõe 

sobre a concessão de incentivos ao desenvolvimento econômico e social no Município de Itapira, 

sobre a Parceria Público-Privada Municipal e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. 

Pele Ordem o vereador Leandre Sartori, solicita Vistas do Projeto de Lei Complementar. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO SARTOTI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0010/2021.- Altera a Lei nº 5.549/16, autorizando que as aulas do 

curso extensivo preparatório para vestibulares sejam ministradas em formato online, 

excepcionalmente, no período em que vigorar a situação de emergência, em razão da pandemia da 

COVID-19 no Município de Itapira-SP. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 10/2021. 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 10/2021. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

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. 
 


