
ATA DA 23ª Sessão Ordinária realizada aos 08 de julho 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 a Vereadora MAÍSA 

FERNANDES, 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 ALBERTO SARTORI: “Boa tarde a senhora 

Presidente, vereadores, internautas, funcionários da casa, imprensa escrita, Boa tarde a todos! 

Bom, primeiramente eu gostaria de nessa hora fazer uma homenagem a uma pessoa querida 

falecida recentemente a Dona Maria de Lourdes Zago Lauri, a Dona Lurdinha Zago, como é  

mais conhecida popularmente. Nasceu e viveu os seus 92 anos ali ao lado da Praça Mogi 

Mirim. Trabalha no comércio, anteriormente fazia os bolos artísticos, bolos de casamentos, 

depois conciliou a atividade de bolos artísticos com a floricultura e o seu passamento se deu 

nesse domingo próximo passado. Uma pessoa muito participativa da comunidade, sempre 

colaborando com as causas sociais, também integrava a casa da amizade do Rotary Clube de 

Itapira que por longos anos também trabalhou junto à comunidade, sempre ajudando as 

entidades e às pessoas menos favorecidas pela sorte. Deixo aqui Um grande abraço aos 

familiares, aos filhos da Maria, ao Juvenal Sante Lauri, a Rita e a Silvia. Também aos netos, 

genros, nora, bisnetos, a todos familiares, que é uma família muito grande ali do alto da Santa 

Cruz. Irmãos, sobrinhos e uma gama muito grande de amigos que a dona Lurdinha deixou, 

então deixo aqui meus sentimentos de pesar à família e que dona Lurdinha fará muita falta 

aqui. Uma pessoa muito boa, amável, pessoa sempre dedicando aos menos favorecidos pela 

sorte. Eu também falo do falecimento da senhora Geralda Delfino Pereira, a Dona Geralda aqui 

durante o decorrer da vida participou da Comunidade São Benedito, ela fazia parte da 

Irmandade de São Benedito, e a vida inteira residiu ali ao lado Lar São José também falecido 

essa semana deixa aqui seus um filho, as filhas netos uma pessoa que teve uma vida bem 

participativa na festa de São Benedito, na festa do Treze de Maio, então a pessoa muito querida 

pela comunidade. Sempre participou, sempre ajudou a família, sempre junto né unida, então 

deixo aqui também meus sentimentos aos familiares e eu como desde criança já te conhecia a 

Dona Geralda devido à corte da festa de maio, as festas a novena, então a gente deixa aqui  um 

profundo sentimento de pesar aos familiares. Eu tenho também duas indicações, que ela fala no 

sentido de que estou pedindo aqui, indicando ao prefeito e ao secretário da saúde, no sentido de 

que as mulheres que estão grávidas, para ela que sejam vacinada. Já tem algumas cidades que 

já adotaram esse protocolo. Essa vacinação da mulher grávida vem proteger o bebê e também 

essas que doam leite né, o banco de leite humano, também esse leite já vai estar protegido 

quando ele for doado para esse banco de leite humano. Eu acho que temos aqui até um folder 

que está anexado a indicação onde mostra as cidades, até tem na mídia um abaixo-assinado, 

tem uma moça aqui também tá cuidando disso a chama Sueli Crico e ela pediu o apoio e para 

que a Câmara também aprovasse, que elas estão trabalhando nisso para que a exemplo de 

outras cidades que já estão elencadas ali no pedido. Eu me recordo que é Piracicaba e não 

lembro as outras agora, mas eu acho que é uma causa importante, porque as mães e as crianças 

ainda na barriga da mãe vai ser protegida e aqueles também que receberam leite materno 

também vão estar protegidos. E um outro indicação minha é com referente ao ticket do 

Servidor Público. Como esse ano o poder público está impedido de dar o aumento né, ou seja, 

o IPC, a gente tá pedindo aqui se fosse possível fazer um estudo para que fosse então dado no 

tíquete-alimentação. É que o ticket alimentação é diferente da folha de pagamento, então ele 

não vai esbarrar na lei de responsabilidade, ele não vai impactar a folha, então a gente tem o 



conhecimento disso eu peço a em nome dos Servidores né que hoje as coisas estão cara cada 

dia você vai no supermercado o servidor que ganha menos ele né, e os preços estão lá em cima, 

e gente tá pedindo aqui essa Indicando ao Senhor Prefeito. Muito obrigado a todos!” A seguir 

faz uso da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: “Oi boa tarde Presidente, boa tarde os 

demais vereadores. Boa tarde imprensa. Boa tarde na internet que nos acompanha. O 

Carlinhos, você está fazendo uma indicação hoje aí, você falou aí do Ticket, eu quero já deixar 

você ciente que o prefeito já está analisando esses a situação, não só o aumento do ticket, como 

o aumento do salário do servidor. Depois, não sei, gostaria de saber se o senhor que ficou aí 

oito anos no mandato anterior, por que o senhor não fez uma indicação dessa já que o senhor 

também é um servidor, entendeu. Depois se o senhor puder nos explicar, e alguém deve ter 

passado para o senhor que o Toninho já tá fazendo esse levantamento aí, tenho certeza disso tá , 

mas pode ter certeza que a gente vai estar ajudando, vai ser bem vindo esse aumento aí, ele vai 

dar esse aumento para o servidor, ele vai dar esse aumento do Ticket você pode ter certeza 

disso, porque o prefeito Toninho Bellini, nos oito anos que ele ficou no mandado dele, ele foi o 

prefeito que mais deu benefício para o Servidor Público, você pode ter certeza disso tá! Então, 

eu só queria deixar ciente disso, que ele já tá estudando isso, não sei se alguém deve ter 

passado para você, para você tá fazendo esse tipo de indicação, até meio chato um negócio 

desse né, mas pode ter certeza que isso daí virá e vai ser bem vindo para todos os servidores, 

até porque o servidor merece tá. É só isso que eu tenho para falar hoje. Uma boa tarde a 

todos!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde 

Presidente. Boa tarde vereadora. Boa tarde vereadores. Boa tarde funcionários da casa, 

imprensa que se faz presente, internautas, população itapirense. Hoje eu queria começar minha 

fala, deixar aqui registrado que eu estou fazendo um voto congratulação com os bombeiros, 

porque na última sexta-feira foi a comemoração do dia do bombeiro, e eu como sempre pedi a 

campanha da prevenção do atiamento de fogo, eu queria deixar registrado que além da 

excelente campanha e ainda teve mais a aderência da Arteris Intervias, deixar então um abraço 

aí para o tenente-coronel  Ergles Roberto Chiaquirini, comandante do 7º grupamento de 

Bombeiros, Capitão Vinícius Zampolo, que esteve aqui também junto com o tenente-coronel, 

comandante do 2º subgrupamento de Bombeiros, cabo Leandro Augusto dos Santos e Matheus 

Scievi, da nossa cidade aqui, que esteve também empenhados nesta campanha. A prevenção 

sempre o melhor remédio. Agora estendendo também para o pessoal da Defesa  Civil nossa, que 

também faz um serviço aí de prevenção. Gostaria agora de falar um pouco da semana nossa, 

comemorar os cinquenta por cento da população vacinada de Itapira. Tenho orgulho de falar 

isso aí, porque estou conversando com o pessoal, bastante gente, pelo contrário de alguns, 

estão elogiando a nossa administração, principalmente nesse quesito da vacinação, enquanto 

uns tacaram pedras, graças a Deus tem mais, eu acho que, na minha opinião, tem mais de 90 

por cento elogiando. Até ontem o fechamento, o Vladen me passou, foram 37.717 primeiras 

doses. É um orgulho para nós. Outro índice aqui que eu gostaria, que não poderia deixar 

quieto, deixar passar, foi a última manchete aí do Tribuna, onde o CAGED aponta saldo 

positivo na geração de empregos, encontra saldo negativo no mesmo período do ano passado, 

isso daí é o fruto da lei que nós todos vereadores aprovamos aqui, que foi de iniciativa do 

Executivo, onde alguns projetos já passaram aqui, está fazendo o número já para o CAGED. 

Então parabenizar a todos os vereadores que aprovaram, principalmente a nossa base que 

sustentamos isso daqui, então, e o nosso prefeito. É isso que me satisfaz ver a cidade progredir, 

emprego faz parte também, então é um saldo positivo que eu não poderia deixar de comentar 

aqui e comemorar, porque a gente sabe muito bem, como foi falado que as coisas estão caras, 

então sem emprego então piorou né. E para terminar o meu discurso mais um índice positivo 

para nós, o INDSAT, o Indicador de Satisfação de Serviços Públicos, essa última semana, deu 

a coleta de lixo alcança grau máximo em excelência de Itapira. Isso aqui é um fruto também do 

nosso trabalho, do nosso prefeito, do secretário do meio ambiente, nosso querido Zé Maria 

Rostirolla, que também diariamente visita lá, é o trabalho que está sendo feito. Isso daí também 

é um esforço nosso que o Executivo da nossa gestão está empenhado em fazer. Isso eu gostaria 



sim de comemorar, porque os índices positivos mostram que o nosso trabalho está sendo feito. 

Semana passada o André mesmo comentou, eu com ele e a Beth também, e demais vereadores 

da base, estamos engajados em procurar os deputados também para trazer verba, dinheiro aqui 

porque o orçamento nosso é pequeno, temos a contas a serem pagas, tivemos uma surpresa, 

mais uma herança, da Vivo aí para tá pagando. Olha, não tá fácil não Mino, temos que fazer 

milagre. O Valteir tá desconjurado lá em cima, mas estamos aí. Obrigado Presidente!”  A 

seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Oi boa tarde Senhora Presidente. 

Senhores membros da mesa, Maísa de volta né Maísa, bem melhor. Senhores vereadores, 

funcionários, imprensa, internautas, todos aí que nos assistem. Eu vou rapidinho falar, o 

Carlinhos sempre acompanhou, tá tendo uma alteração do nome de rua que a estrada é aquela 

entrada de Eleutério, porque tem já tem o nome no conjunto habitacional e tá tendo maior 

problema. Então isso, foi um pedido, o pessoal lá que controla todo esse setor aí veio, e por 

coincidência, eu conhecendo o JP, eu comentei, fomos ao cartório para ver se não teria 

problema nenhum de alteração, porque senão teria com escrituras tal, então isso aqui é só para 

deixar bem claro a todos os vereadores que eu não estou, porque não é nem de praxe a gente 

alterar um nome de rua ou de Praça já existentes tá, então isso daqui tá sendo necessário 

porque tá tendo um problema seríssimo com correio, principalmente na pandemia, porque o 

pessoal não põe é Nelson Orcini IPI tal, que seria o número da rodovia e só põe lá Rua Nelson 

Orsini. O que acontece? O que é para ir lá na Penha vai na estrada, o que é pra ir na estrada vai 

na Penha. Tá? É lógico que não é tudo, mas tá tendo essa confusão. Então é esse o motivo. E 

eu queria agora falar, principalmente para o pessoal do Bié tá, que quando eu falo certas coisas 

que ninguém acredita em mim, a Maísa tá aqui sabe o negócio do CAAMI, que quando o 

prefeito, o deputado Barros Munhoz fez um empenho, um empenho dizendo que tinha 420.000 

para o CAAMI, que isso e aquilo e tal, eu ainda peguei o papel aqui na mão e falai assim, isso 

aqui não é projeto, é um pedido, é um empenho e tudo foi desandou e nada terminou do jeito 

que teria que terminar, tanto é que até agora não tá funcionando, certo Maísa? Daí o Prefeito 

Paganini cinco dias antes da eleição, ele vai na rádio no jornal e fala assim para o povo do Bié: 

a melhor notícia dos últimos 20 anos. Deputado Barros Munhoz conseguiu verba para o asfalto 

do Bié. Então eu quero falar aqui para o Rogatto que é um dos que iniciou lá, para todo mundo 

do Bié Beto, lá de perto, pro Ronaldo Stefanini, para todos de lá, que a Prefeitura, de 

contrapartida, se você for lá, quem quiser ir lá hoje, a prefeitura semana que vem termina toda 

infraestrutura de bocas-de-lobo, de guia tudo que você imaginar. Sabe o que aconteceu? O 

dinheiro do asfalto não veio. Tá certo! Tá todo mundo perguntando por que e agora? A 

prefeitura empenhou para poder fazer toda a infraestrutura que é parte da Prefeitura e não veio 

o dinheiro do asfalto que, tanto, politicamente fizeram antes. É a mesma coisa que eu falo da 

Estrada, da IPI 171, que é da Itapira/Mogi, que falaram que ia ser uma grande obra de 

duplicação. Você vejam bem. Ali vai ter as terceiras faixas. E olha lá o que fizeram André. 

Com duas Patrol foram dali até no trevo da Maizena a estrada já melhorou oitenta por cento. 

Por que não fez isso antes? Agora, sabe quanto foi o valor aí, cento e não sei quantos milhões 

para fazer um absurdo gente, é só nesse país e vocês vão ver o que vai ser feito, se terminar. Eu 

falei que por cinco anos consecutivos, ou quatro mandatos, o Barros Munhoz dizia eu 

consegui, que eu vou fazer duplicação de Itapira/Mogi Guaçu tá. Mentira! E agora se até 

eleição de deputado do ano que vem isso não acontecer, que logo logo vai estar aí para o ano 

que vem, a estrada vai ficar do jeitinho que tá.  Estão mexendo um pouquinho ali, um 

pouquinho ali, é o famoso engana trouxa. Tomara Deus que eu também esteja enganado tá, 

então o pessoal do Bié, aqueles que vierem perguntar, o pessoal da Prefeitura de Itapira, o 

Toninho Bellini, por quê que não vai fazer o asfalto do Bié? A parte da prefeitura está cem por 

cento pronta e pasmem vocês, o dinheiro que o Totonho Munhoz, grande Deputado da nossa 

região disse que já estava disponível três dias antes da eleição, e gritou em alto e bom tom 

como é de costume, o dinheiro não veio, não está aí. E tomara que venha também. Tá ok? 

Obrigado um abraço a todos!” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra 

no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, 



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

22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1º DE JULHO DE 2021. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de julho de 2021. a) Elisabeth 

(CONTINUAÇÃO DA ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, realizada no dia 08 de julho de 2021) 

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

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Decreto do Executivo nº 128/2021, 

Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 30.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) 

Decreto do Executivo nº 133/2021. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de 

R$ 550.000,00 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 

007/2021.- Ata da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro de 2022 

em Audiência Pública realizada no dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Sala de Sessões 

VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA DE ITAPIRA, para discussão do Projeto de Lei nº 39/2021, que “Estabelece as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária no Município para o exercício de 

2022 e dá outras providências”. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0019/2021.- Em que o Sr. Mesa da Câmara 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera redação do §4º, do Artigo 

3º, e os Anexos I e II Lei Complementar nº 5.798/2019. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0020/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria cargos na estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0049/2021.- Em que o Sr. Beth Manoel submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o Mês Municipal de Valorização da 

Família no Município de Itapira, inserindo no Calendário Oficial de eventos do Município, e dá 

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

Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0050/2021.- Em que o Sr. Beth ManoelMaísa Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui Campanhas Periódicas do Bem-Estar Animal no Município de Itapira 

e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Projeto de 

Lei nº. 0051/2021.- Em que o Sr. Mino Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera nome de logradouro Público de Estrada Municipal Nélson Orcini, no 

bairro do Eleutério, para Estrada Municipal Humberto Paniçola. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 072/2020.- ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. A Comissão que a este subscreve, instada que foi a exarar 

parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, de autoria da Mesa da Câmara, que Dispõe 

sobre a revogação do Decreto Legislativo nº 279, de 03 de março de 2015, que “Dispõe sobre a 

cassação do mandato eletivo do Vice-Prefeito do Município de Itapira/São Paulo, Antonio Eduardo 

Boretti” e dá outras providências, resolve exara parecer favorável à propositura, uma vez que a 

mesma vem cumprir Sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Itapira - SP e Acordão 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina a revogação do Decreto 

Legislativo nº 279. Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do Colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de julho de 2021.a) Comissão de Justiça e 

Redação. 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 julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 073/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 018/2021. RELATORIA: Carlos Alberto Sartori. As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 018/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a Concessão de 

Direito Real de Uso de imóvel à Paróquia de São Benedito.", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. 

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de julho 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 07 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 074/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 044/2021. RELATORIA: Carlos Donisete Briza. A Comissão 

Especial de Ética, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

44/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina Estrada Rural Pública com 

início na Estrada Antônio Sabadini, na altura do IPI 377 e final na Estrada Municipal Vicente 

Scarioto, IPI 467, de “Sebastião Antônio de Oliveira”, mais conhecido com “Sebastião Bento”., 

após minuciosa análise à biográfia do Homenageado, opinam favoravelmente à tramitação da 

propositura. O Sr. Sebastião Antonio de Oliveira, mais conhecido por "Sebastião Bento", nascido 

em 28 de novembro de 1928, no bairro dos Gomes, Filho de Antonio Bento de Oliveira e Benedita 

Maria de Jesus. Casou-se com Ignês Guerra de Oliveira, aos 20 de outubro de 1956. Desde de seu 

nascimento residiu nas imediações do Bairros dos Gomes e Gominhos. Nos Gominhos reside desde 

aos 2 anos de idade, em propriedade que recebeu de herança de seu avô paterno. Sempre trabalhou 

na agricultura onde criou sua família e fazendo muito amigos. Com 93 anos de idade goza de boa 

saúde. Diante do exposto esta comissão o acha merecedor, de ser agraciado com a denominação da 

estrada. Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de 

julho de 2021. a) Comissão de Ética. 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 07 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 075/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 044/2021. RELATORIA: Fábio Galvão 

dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 044/2021, de autoria vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina Estrada Rural Pública 

com início na Estrada Antônio Sabadini, na altura do IPI 377 e final na Estrada Municipal Vicente 

Scarioto, IPI 467, de “Sebastião Antônio de Oliveira”, mais conhecido com “Sebastião Bento”.", 

acordam em exarar parecer favorável, uma vez que a Comissão de Ética manifestou parecer 

favorável à homenagem, por se tratar de pessoa integra, que tem sua vida ilibada. Quanto ao mérito, 

opinam por sua aprovação pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 07 de julho 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 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº. 076/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 048/2021. 

RELATORIA: Maísa Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que "Altera a Lei nº 

5.799, de 16 de julho de 2019.", acordam em exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam 

pela aprovação pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 



Lopes", 07 de julho 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 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00268/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luciano Tosta Nejo. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00269/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Alberto 

Canavezi. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00270/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aladino Cicotti, mais conhecido como Aladino 

Ferreiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00271/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Bonetti 

Gonçalves. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00272/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Juraci Gardinali. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 

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

00273/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Pereira da Silva. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00274/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Sueli Bovo Siqueira. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00275/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Larissa Helena Daniel. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00276/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Jovem Rafaela Fernandes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00277/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Geralda Delfino Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00278/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Eraldo dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00279/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Osmarina 

Aparecida Galvão de França. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00280/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wilson Luís 

Marinho da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00281/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Zago Lauri. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00282/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Laurita Maria Marques. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00283/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Nilze Regina de Carvalho França. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00284/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Severino de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00285/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luigino 

Iori . Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

08 de julho 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, a Sra. 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. 33º) Requerimento nº. 00126/2021.- Voto 

de Congratulação com o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Adolpho Bellini Filho, 

extensivo a toda sua equipe pelos excelentes serviços prestados a municipalidade. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Parabenizar você aí Galvão. 

Acho que sem palavras para falar do Adolfo Bellini, o que ele tem feito para administração 

Toninho Bellini. Acho que todos os vereadores aqui que precisaram dele e independente de 

quem seja, ele tem atendido a todos e realmente ele tá sendo junto com os outros companheiros 

lá do almoxarifado e outros secretários, quem quiser é só olhar para a cidade de Itapira e ver a 

limpeza que está sendo feita, as pinturas de calçadas e poste que eu sempre chamei atenção das 

guias, Itapira inteira e dentro isso com pandemia. Então parabéns Adolfo, Parabéns Galvão 

pelo requerimento, e que continue assim aqui porque passando essa pandemia acho que essa 

administração realmente, com esses secretários vão dar um show de bola. Parabéns Galvão!” 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Só complementando o Mino, 

lembrando aqui semana passada ou retrasada, nós tivemos a aprovação no índice, o INDISAT 

no serviço público. Isso aí, eu mesmo, como faço diariamente caminhada ali no Parque Linear, 

o pessoal me parava no começo e falava nossa Faustinho, está uma porquisse isso aqui. E para 

gente explicar que tinha encerrado os contratos, a gente estava sem prestador de Serviço, foi 

uma vida. Mas mesmo assim, o Adolfo sempre se desdobrando, inclusive, eu conversei com ele 

semana passada, ele falou que até sábado está trabalhando Mino. Sabe, teve uma quebra dos 

caminhões aí,  duas equipes no Sábado ele tá trabalhando, até teve dia até quatro horas da tarde 

do sábado. Então é merecido aí. Eu agradeço a todos pelo voto aí. E parabéns Adolfo.” 

Justificativa de voto vereador André Siqueira: “Parabéns Vereador Fausto, o Adolfo é um cara 

que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, é um cara espetacular, um cara educado, cara 

honesto, às vezes ele fica até nervoso demais para querer atender todo mundo, então é um cara 

que a gente tem um carinho muito grande por ele. Toninho tem que erguer a mão para o céu de 

ter um secretário igual a ele. Não só ele como os que foram indicados, Graças a Deus estão 

indo bem, então Adolfo que continue assim atendendo a todos, e é que nem o Mino falou,  

quando acabar esta Pandemia quem sabe esse ano nós vamos acabar com tudo isso, daí e as 

coisas vai ficar mais legal, mais bonita ainda para nossa cidade. Obrigado viu!” Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu também parabenizo o Adolfo Bellini pelo serviço 

prestado à frente ai da secretaria dele, assim como o vereador Faustinho que fez essa esse voto, 

porque ele é merecedor. Agente pede, revindica, eu sei que ele tá até a testa de serviço, mas ele 

faz questão de atender, de ser solidário, eu acho que ele é, ocupa o cargo delecom dignidade, e 

respeita o povo e a cidade. Ele é nota 10.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: “Eu não poderia deixar de falar do Adolfo também, uma pessoa maravilhosa que 

vem desempenhando uma função excelente no município, um verdadeiro representante do 

Servidor Público, aquele que busca resolver os problemas não importa qual o tipo. Fica 

nervoso, vai atrás, briga, vem no gabinete, vamos fazer ou não vamos. Então Adolfo, parabéns 

pelo trabalho. Toninho fez uma ótima escolha você como secretário de serviços públicos, é um 

verdadeiro servidor público da cidade de Itapira. Parabéns Adolfo!” Justificativa de voto 

vereador Carlos Donisete Briza: “Assim como todos falaram né, o Adolfo realmente a gente 

tem que parabenizar, eu em especial tenho falado no bairro do barão a gente já vê a mudança, e 

que realmente foi feito. Sempre dedicado, sempre preocupado, querendo resolver as situações.  

Eu tive conversando com ele no começo do ano logo quando nós assumimos né, e sempre que 



eu posso eu tenho falado com ele, então assim, uma pessoa exemplar, um ser humano 

Fantástico e vem fazendo um trabalho muito bom para Itapira. Parabéns ao Faustinho que fez a 

indicação do requerimento e a todos que aprovaram. Obrigado!” Justificativa de voto vereadora 

Maísa Fernandes: “Não tem como deixar de elogiar o Adolfo pelo trabalho brilhante que ele 

tem feito né. Semana passada a gente já elogiou e o Adolfo é assim uma pessoa formidável, ele 

ocupa exatamente o local ali, o trabalho que ele tem que estar ocupando né, digno de estar ali e 

eu Maísa quando eu tenho alguma coisa para falar eu já falo já porque se eu deixar para outro 

dia acabo esquecendo. Então até domingo de manhã eu cheguei a ligar para o Adolfo e o 

Adolfo nunca deixa de nos atender né. Nós, quando eu falo nós é a nossa população. Então 

parabéns Vereador pela congratulação e parabéns pro Adolfo, ele é merecedor de todos os 

aplausos de toda a população itapirense e nós vereadores.” Justificativa de voto vereadora Beth 

Manoel: “Eu também não poderia deixar de falar que eu tive oportunidade de várias vezes 

estar conversando com Adolfo, quando não presencial por telefone, e notei e noto que ele é 

uma pessoa muito responsável, humilde e atenciosa ao máximo. Então Faustinho, você foi 

muito feliz na sua congratulação. E como disse o vereador Carlinhos, o Adolfo Bellini é um 

cara número 10, nota 10. Então é isso aí.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

34º) Requerimento nº. 00127/2021.- Voto de Congratulação com a empresa Lowell Cosméticos, 

na pessoa do fundador e presidente Paulo Roberto Andrade, extensivo a todos os colaboradores, 

pelas comemorações dos 30 anos de atividades em nosso município. Autoria. Luan Rostirolla. 

Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Agente tem que valorizar muito né, não só a 

Lowell com seus 30 anos, quantos empregos, que revolução que fez aqui em Itapira, dando 

tantos empregos, numa semana também que tem a homenagem ao Pegorari, empresa Pegorari, 

100 anos de fundação, 101 anos né Carlinhos tá corrigido ai, anos de fundação, uma empresa 

que passou ali, acho que já está na quarta ou quinta geração da família Pegorari né, de todos ali 

que participaram. Então eu acho que Itapira tem tantas empresas né, e nessa necessidade que 

estamos tendo de emprego, de pessoas lutando aí pra vida com essa Pandemia. Então 

parabenizar o Paulão aí com a sua empresa, como outras empresas que estão aí nessa luta para 

sobreviver nessa Pandemia. Parabéns a todos então.” Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Eu também parabenizo a Lowell, o Paulo, todos funcionários da daquela 

indústria que muito tem feito por Itapira. Veja as parcerias aí junto a parte social que ele 

também faz e uma empresa que está em franco crescimento né e dando emprego. Muitas 

famílias tem seu sustento através da Lowell, assim como outras empresas também que dá 

emprego nessa cidade e o Paulo também tem aquela Pra Vida né. A Pra Vida que ele também 

cuida que também oferece muito às entidades, às pessoas em necessidade. Então eu parabenizo 

muito o Paulo, que também foi vereador nesta câmera, Presidente e que, muito sucesso e que a 

empresa, a cada vez mais ela ganhe o mercado e que tenha muito sucesso assim como ele e o 

funcionários daquela empresa. Muito obrigado!” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: 

“Eu também gostaria de deixar a minha, o meu carinho aqui para o Paulo da Lowell , que 

passou por esta casa né, e deixou saudades e parabenizar a firma Lowell que é uma 

grandiosidade aqui para cidade, para nossa cidade dando muitos empregos, e está de vento em 

polpa e é o que eu desejo ainda mais para eles, que vá mesmo para cima e para frente sempre. 

Parabéns Lowell, parabéns Paulo da Lowell.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00128/2021.- Voto de Congratulação com a diretoria e 

funcionários da empresa Indústrias Pegorari Agrícola, pelos 101 anos de atividades em nosso 

município. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: 

“Eu gostaria de fazer uso da palavra, e com muito carinho também, para diretoria e 

funcionários da empresa Indústrias Pegorari Agrícola, que semana passada cada Vereador 

daqui recebeu um boné, então assim foi uma forma de carinho que tiveram com a gente e da 

qual eu devolvo carinho com muitas felicitações de sucesso. Que Deus abençoe a firma aí, que 

continue dando empregos e cresça a cada dia. Ah, e foi feito também no nome dos 10 



vereadores.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu também gostaria de 

justificar e dizer o seguinte, que essa empresa com 101 anos de vida em nossa cidade né, que 

foi iniciada lá pela, com a Dona Maria Guerra Pegorari e o seu Albano Pegorari, aqui na Rua 

Manoel Pereira, ali próximo do Nova Era, ela ali na casa deles, ali mesmo. Depois com o 

tempo ele foi expandindo a empresa junto com os filhos e está aí hoje né na quarta geração da 

família ainda trabalhando para a empresa com a Indústria Pegorari. É um sonho do seu Albano 

Pegorari e da Dona Maria que hoje é essa realidade de 101 anos empregando famílias. Lá 

trabalhou netos, filhos, os avós, então a gente sabe da grandiosidade dessa empresa. Deixo aqui 

um abraço a todos os diretores, familiares lá da família Pegorari, assim como funcionários 

daquela indústria que ao longo desses anos proporcionou emprego e crescimento a nossa 

querida Itapira. Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador André Siqueira: “Também 

deixar aqui os parabéns para a empresa aí dos 101 anos. Ela não gera só empregos aqui não, 

ela gera aí para o Brasil inteiro, porque, haja enxada viu, é fabricante de enxada, pá, então não 

é só geração de emprego aqui, mas para o Brasil inteiro. Então deixar meus parabéns aí, que 

continua firme a empresa aí gerando mais empregos. Vamos que vamos! Um abraço!” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00129/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Márcia Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 02 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00130/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Antonieta Martins Lauri, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 03 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00131/2021.- Voto de 

Congratulação com a ex Primeira Dama do município, Sra. Marlene Ap. de Oliveira Moro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 

00132/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Cinira Campanini Passarella, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00133/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Wilma Marcatti Gattei, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00134/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. José Aparecido da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00135/2021.- Voto de Congratulação com o ex-Vice 

Prefeito Municipal Firmino Sanchez Filho, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00136/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. César 

Martucci, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de julho. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Requerimento nº. 00137/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Angela Maria Storari de Melo, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 



00138/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Terezinha Geraldi Longhi, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 07 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00139/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Valdemar Avelino de Toledo Júnior, mais conhecido como Mazzola do 

Cartório, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 30 de junho. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Eu também não poderia 

deixar passar de falar do Waldemar, que cara que lutou a vida inteira, vencedor, e que 

enfrentou muitas barreiras e hoje, ele carrega o cartório do Katsumi nas costas né, após o 

falecimento do seu Katsumi, e ele tem uma força de vontade enorme, também um carinho para 

atender com as pessoas, que não é fácil estar naquele lugar com tantos problemas que existem 

aí com escrituras e ter que aguentar as pessoas que vão lá às vezes revoltadas, bravas e dar 

tempo as coisas para acontecer. Então para gente cuidar de pouquinhas coisas que a gente tem 

já é difícil, quando se trata de documentos, de coisas da vida da gente, mas no lugar daquele 

aonde tem que se cuidar das coisas dos outros, a responsabilidade é muito grande. Então, que o 

Waldemar vai também, tem aí, receba nossos abraços aí, junto com a equipe dele e continue aí 

lutando para o povo de Itapira. Um abraço Valdemar!” Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Eu também parabenizo Valdemar, ele é um amigo até particular, que nós 

cursamos direito juntos, na mesma época e sou amigo dele, da esposa, da filha, sou amigo dos 

familiares. Eu acho uma data importante que uma pessoa que mais um ano renova. mais um 

ano de vida pelos bons feitos que ele faz, então deixo aqui um forte abraço. Que Deus dê vida 

longa e saúde para ele, que é o que ele merece. Muito obrigado!” Justificativa de voto vereadora 

Beth Manoel: “Eu também faço uso da palavra e dizendo que eu conheço Valdemar, que ele é 

uma pessoa muito carismática, muito atenciosa, e desejar a ele muitos e muitos anos de vida.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 00140/2021.- 

Voto de Congratulação com o 1º Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira, pelas 

comemorações do Dia do Bombeiro Brasileiro, celebrado no dia 2 de julho. Autoria. Fábio Galvão 

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

em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento nº. 

00141/2021.- Voto de Congratulação com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Sétimo 

Grupamento de Bombeiros da Cidade de Mogi Guaçu, pelas comemorações do Dia do Bombeiro 

Brasileiro, celebrado no dia 2 de julho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Justificativa de voto 

vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de agradecer todos os colegas e vou justificar os 

dois votos. Temos o nosso grupo de Bombeiros aqui voluntários que ajudam muito a nossa 

cidade, parabenizá-los pelo dia. Pelo grupamento Bombeiros da cidade Mogi Guaçu, porque 

sempre nos auxiliar aqui em Itapira com os préstimos deles, não só também com o trabalho, 

mas também com a educação, e, principalmente do povo. É isso que eu prezo bastante porque é 

na prevenção que a gente faz muito. Então essa é a congratulação minha também com o 

grupamento de bombeiros de Mogi Guaçu.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00142/2021.- Voto de Congratulação com os 

dirigentes e membros da Igreja Assembleia de Deus de Itapira - Ministério Ágape, pelas 

comemorações do segundo ano de atividades no município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00143/2021.- Oficiar à direção da 

Viação Mirage, para que estude a possibilidade de oferta de ônibus anos sábados, domingos e 

feriados para os bairros mais distantes do Centro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu sei que vivemos um momento de pandemia, mas 

essas pessoas que residem em bairros mais distantes, Istor Luppi, Vila Isaura, Vila Ilze, Barão, 

Eleutério, Ponte Nova, Prados, então o horário de final de semana não tem. Então as pessoas 

vieram nos procurar reclamando no sentido de estar esse problema sendo resolvido e colocar 



né, porque tem muita gente que não têm uma condução própria para estar transitando. Às vezes 

a gente vê pessoas indo a pé, lá do Istor Luppi, José Tonolli, porque não tem o ônibus. Então a 

gente pede esse estudo para ver se consegue sanar este problema para a população. Muito 

obrigado presidente!” Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: “Eu também gostaria de dar 

minha justificativa no sentido de que, reforçando que o vereador Carlinhos está pedindo, para 

que a direção da Viação Mirage olhe com sim mais carinho para o pessoal porque está havendo 

muita reclamação.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) 

Requerimento nº. 00144/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Sérgio Galdi de 

Faria e Sra. Vera Lúcia Frumento Faria, pela comemoração de Bodas de Ouro, celebrada dia 2 de 

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

"Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) 

Indicação nº. 00278/2021.- Sugere serviço de limpeza de bueiros nas ruas do bairro Jardim 

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

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação 

nº. 00279/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na Av. Braz Ayres, na Vila Bazani. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 

de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00280/2021.- 

Sugere recapeamento asfáltico nas ruas José Antônio Ferian e Cristóvão Alberto Coloço, no Flávio 

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

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação 

nº. 00281/2021.- Sugere construção de bueiros na rua Carlos Venturini, próximo a Escola Estadual 

"Prof. João Simões". Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

56º) Indicação nº. 00282/2021.- Sugere ampliação da linha de transporte escolar para a rua 

Lindóia, no bairro dos Macucos. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 57º) Indicação nº. 00283/2021.- Sugere limpeza e reurbanização do 

cruzamento das ruas Almeida Junior e Antonio Rosário. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00284/2021.- Sugere estudos visando a 

renovação do Auxílio Social de Itapira. Autoria. Leandro Sartori. Justificativa Matéria Leandro 

Sartori: “Nós aprovamos há alguns meses aqui nesta Câmara o auxílio social, e no caso tinha 

2.400 auxílios, foram feitos 1700 e poucas inscrições, portanto, nós já tem o dinheiro de sobra 

dessa primeira leva, então a gente perde que novamente a prefeitura, junto com as secretarias, 

refaçam os estudos e ampliem para os próximos meses, porque esse momento é emergencial e 

nós precisamos urgentemente né de vacina no braço e comida no prato. Então gostaríamos 

muito que essa indicação fosse feita e levada à frente novamente. Está encerrando o 

Expediente e eu gostaria de pedir a prorrogação dele até o final as Indicações.” Aparte  Fábio 

Galvão dos Santos: “Você me concede a palavra? Só complementando o seu pedido aí 

Leandro, foi comentado aqui pela Regina, acho que você não pegou, o prefeito já tem a 

intenção sim de aumentar até por causa do que você falou aí mesmo, que esperava 2.400 e 

foram 1700 tá. Ele tem sim a intenção de mais dois meses no mínimo, mas daí tá esperando o 

Valteir dar o sinal verde e mandar para a Câmara aqui.” DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 00285/2021.- Sugere instalação de um redutor de 

velocidade, tipo lombada, próximo a empresa Kaster Embalagens, na rua Lindóia, bairro dos 

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

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação 

nº. 00286/2021.- Sugere estudos para instalação de câmeras de vigilância no cruzamento das ruas 

Villa Lobos e Rev. Alfredo Guimarães, próximo ao Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de 



julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 00287/2021.- Sugere 

construção de bueiro na rua José Pereira, próximo ao numeral 262, na Vila Pereira. Autoria. Carlos 

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

08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Indicação nº. 00288/2021.- 

Sugere estudos visando a ampliação da calçada na Avenida dos Biris, no Parque Juca Mulato. 

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

Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação 

nº. 00289/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal da Saúde, estudos visando incluir as 

mulheres grávidas entre os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Autoria. Carlos 

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

08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Indicação nº. 00290/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando o reajuste do ticket alimentação dos servidores públicos 

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

"Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 65º) 

Indicação nº. 00291/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, envidar esforços junto a Concessionária 

Intervias, solicitando estudos para abertura de ligação entre o final da rua Lindóia e a SP-352. 

Autoria. Leandro Sartori. Justificativa Matéria Leandro Sartori: “Senhora Presidente, colega 

vereadores, público. Estivemos visitando eu e os colegas de partido Cristiano e Odete essa 

região do fim da Rua Lindóia, no bairro Macuco, eu imagino que maioria aqui conheça, e lá o 

exemplo muito claro que nós temos o debate muito importante que deve ser feito esse ano ou 

no ano que vem dependendo da Pandemia ainda, que é o Plano Diretor. Uma rua que era uma 

rua de chácaras, que era uma rua tranquila, você tem hoje nela chácaras, condomínios, 

empresas e precisa de melhoras lá, já que misturou tudo e mais um pouco. Então é um 

exemplo, então tem três pedidos aqui desses moradores tanto isso para transporte escolar, de 

uma lombada, e ainda tem outro que não consegui terminar até a sessão, peço desculpa a eles 

que é a questão ainda do SAAE, que é o problema de água que também há na região. E é um 

exemplo então de como a gente vai precisar debater muito seriamente o plano diretor esse ano 

na câmara, se chegar esse ano, tem alguns pedidos para ser ano vem para todo o Brasil a 

renovação, para que né, essa expansão urbana não se repita dessa madeira, de maneira 

desordenada. Obrigado!” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias 

constante do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021.- Dispõe sobre a revogação do Decreto 

Legislativo nº 279, de 03 de março de 2015, que “Dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do 

Vice-Prefeito do Município de Itapira/São Paulo, Antonio Eduardo Boretti” 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 Decreto Legislativo nº 01/2021. 

Aprovado por unanimidade. Justifica de voto Mino Nicolai: “Eu acho que nesse momento aqui a 

Câmara Municipal hoje aqui, com esses 10 vereadores, acaba de fazer uma Justiça né. Um fato 

que ocorreu com o Dado Boretti, aonde de uma forma truculenta ele foi tirado da vice-

presidência logo dois ou três meses depois da sua posse. Uma traição enorme e isso teve 

consequências muito graves na vida do Dado, e eu acho que isso foi sim uma perseguição 

política sem precedentes na história de Itapira, que depois foi seguindo pelo homenageado hoje 

aqui, pelo Firmino, que passou pela mesma situação, que não pode sequer em oito anos, em 

quatro anos desculpa, poder assumir um dia sequer a Prefeitura de Itapira. Então que isso não 

aconteça mais em Itapira e que hoje seja encaminhado de verdade, que as coisas voltem ao 

normal para a vida do Dado. Obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2021.- Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício 

financeiro-econômico de 2016 Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo nenhum 

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



Decreto Legislativo nº 02/2021. Aprovado menos um voto, vereador Carlos Alberto Sartori. 

Justifica de voto Mino Nicolai: “Eu quero parabenizar aqui o Dr. Eduardo, a todos os 

funcionários dessa casa, aonde também tá, hoje, depois do parecer do tribunal de contas, essa 

conta do prefeito Paganini que veio, viram outras, algumas indicando para que se faça, certo, 

aprovação, mas sabemos que terão outras pela rejeição e essa casa aqui respaldada pelos 

funcionários dessa casa, pelo jurídico dessa casa deram todas as possibilidades de defesa, 

dentro do seu prazo normal, para que o prefeito Paganini pudesse se defender, inclusive que o 

seu advogado estivesse aqui hoje e ele sequer apareceu para defender. E Isso não pode 

acontecer com o prefeito Toninho Bellini, porque foi empurrado goela abaixo e por isso o 

prefeito reverteu toda a votação que foi contra ele, o prefeito Toninho Bellini. Então, que as 

outras que venham que também sejam bem vistas e que tudo seja feito corretamente. 

Obrigado!” Justificativa de voto Fábio Galvão dos Santos: “Eu só queria reiterar as palavras do 

Mino, que o projeto, que as contas eles tiveram oportunidade. Foram reprovadas na 1ª 

instância, recorreram, foram reprovadas na 2ª Instância do TCE, a defesa dele não logrou em 

justificar a reprovação, e com o trabalho excelente do nosso jurídico aqui, e a nossa também 

que vimos os critérios adotados pelo Tribunal de Contas, o qual indicou pela reprovação, foi 

assim que basicamente foi a decisão nossa tá. É a justificativa. Obrigado!” DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0018/2021.- Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à Paróquia 

de São Benedito. 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 

018/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Luan dos Santos Rostirolla, 

tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por 

unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A 

Sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 018/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0044/2021.- Denomina Estrada Rural Pública com 

início na Estrada Antônio Sabadini, na altura do IPI 377 e final na Estrada Municipal Vicente 

Scarioto, IPI 467, de “Sebastião Antônio de Oliveira”, mais conhecido com “Sebastião Bento”. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 044/2021. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, tendo em vista que o projeto 

foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda 

discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A Sra., Presidente acatando o 

requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

044/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 08 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0048/2021.- 

Altera a Lei nº 5.799, de 16 de julho de 2019. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador 

Fábio Galvão dos Santos, nos termos do artigo 92, § 4º, do Regimento Interno, solicita a leitura e 

posterior discussão e votação da "EMENDA ADITIVA Nº 01/2021 AO PROJETO DE LEI nº 

48/2021. “Adiciona artigo 3º e renumera o artigo 3º para artigo 4º, do Projeto de Lei nº 048/2021, 

que “Altera a Lei 5.799, de 16 de julho de 2019””. Art. 1º. Fica adicionado o artigo 3º, ao Projeto 

de Lei nº 048/2021, com seguinte redação: “Art. 3º - Fica acrescido §4º, ao artigo 5º, da Lei 

Municipal nº 5.799, de 16 de julho de 2019, com a seguinte redação: Art. 5º (...) § 4º - Em 

atendimento ao que dispõe o artigo 22, “caput”, da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 

fica estabelecido que os honorários advocatícios contratuais devidos pelo credor dos precatórios 

aos seus advogados serão reservados na forma contratada.”. Art. 2º. Fica renumerado o artigo 3º 

para artigo 4º, do Projeto de Lei nº 048/2021. SS., Vereador Antonio Caio, 08 de julho de 2021. 



Autoria: Fábio Galvão dos Santos, Mino Nicolai, Maísa Fernandes, Beth Manoel, Luan dos Santos 

Rostirolla e André Siqueira." A seguir a Sra, Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei e a 

Emenda Aditiva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 048/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., 

Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva. Aprovada por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador Mino Nicolai: “Eu queria parabenizar aí o Galvão, que ele se debruçou sobre o 

projeto aí, aonde tivemos a presença de todos aqui nas comissões, o Leandro estava, o Brisa 

estava, o Carlinhos estava, e pelo aquilo que foi combinado, o Galvão foi atrás e corrigiu, fez o 

que tinha que ser feito e cumpriu com aquilo que tinha prometido para o dia de hoje. Então 

parabéns Galvão e mais um projeto aprovado aí que é pro benefício do Povo de Itapira. Muito 

obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO O 

PROJETO DE LEI Nº 48/2021 e a EMENDA ADITIVA Nº 01/2021. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 08 de julho 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. 


