
ATA DA 26ª Sessão Ordinária realizada aos 12 de Agosto 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 CARLOS DONISETE BRIZA, para que da tribuna proceda 

a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LEANDRO SARTORI: "Boa noite mesa diretora! Boa noite colegas vereadores. Boa 

noite o público que esta via internet, imprensa presente, aos funcionários dessa casa. Depois 

de mais ou menos um mês, estamos voltando com uma sessão nesse momento né, desde a 

última vez que foi homenagem a Carmen, voltamos uma sessão para dar prosseguimento aos 

nossos pedidos, reinvindicações e tudo mais. Eu quero começar meu Pequeno Expediente 

desse dia doze de agosto né, aniversário inclusive na minha Mãe Maria Clara, eu quero deixar 

assim o recado para nós refletirmos. O Brasil ele passa fome. Os alimentos que produzimos 

alimentam 800 milhões de pessoas pelo mundo. A crise econômica que enfrentamos, a alta do 

preço do dólar, as questões climáticas, a alta dos combustíveis, levaram esses produtos 

alimentícios ao patamar nunca visto antes. Para completar, alguns anos o governo federal ele 

abandonou literalmente a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento que fazia o quê? 

Que fazia a compra de excedentes para não deixar o preço subir quando existia alguma crise 

climática ou alguns produtos saia fora do Brasil muito rapidamente, literalmente este 

programa acabou. Então isso faz com que nós chegamos no supermercado, supermercado e 

cada vez mais vemos preço nas alturas. Isto está gerando no país mais da metade dos 

brasileiros com insegurança alimentar e já milhões voltando a passar fome. E o que isso tem a 

ver com o nosso mandato, o que isso tem a ver com Itapira? Nosso mandato em Itapira, nós 

temos que sempre tentar trazer para Câmara e para o debate público, questões sobre o tema. 

Em fevereiro, praticamente minha primeira indicação aqui nessa casa foi o que: a criação de 

uma renda básica emergencial. A gente levantou o debate, foi para mídia e a Prefeitura 

analisou, garantiu três meses do auxílio social de Itapira e ela agora renovou semana passada 

e muito bem prorrogou por que nesse momento comida no prato é crucial. Há dois meses nós 

trouxemos outra pauta dentro dessa Câmara. Uma pauta do núcleo de meio ambiente que está 

em torno meu mandato, com pessoas que estudaram, levaram tudo à frente. O programa 

Agricultura Urbana Comunitária da cidade. Esse núcleo já tá articulado com vários setores da 

Prefeitura, vendo áreas tudo mais e essa lei dá garantias jurídicas as ações iniciadas tanto pelo 

núcleo, quanto pela própria Prefeitura. Garante comida, movimenta quem sabe no futuro até 

mesmo a economia local. Então a gente vem encarecidamente essa Câmara pensar na 

população, pensar no povo e pensar como essa lei pode ajudar nesse momento de grande crise 

e para os próximos tempos porque o dólar não vai baixar tão cedo, os problemas de crises 

agrícolas, crises ambientais continuam e aí então fica essa dica muito importante. Sempre 

deixar bem claro, a gente não tem nenhum apego a sua vaidade, se o problema é a autoria do 

projeto, a gente abre mão, pode vir uma lei via Prefeito, via qualquer vereador dessa casa, não 

há nenhum problema nisso, não há nenhum erro nisso. O que importa não é o pai do projeto, o 

que importa é a felicidade do filho. Que esse projeto vá à frente, isso é o mais importante de 

tudo. Então fica bem claro isso aqui, dessa bancada e fica registrado. E aproveitando esse 

pouco tempo que nos resta, tem algumas coisinhas ainda para falar eu vou dosar minha fala 

um pouco para semana que vem e eu quero deixar só enfatizado a nossa preocupação nesse 



momento como está passando Itapira e também no Brasil. Agradeço a todos! Um ótimo 

retorno para todos nós e uma ótima noite para gente conseguir fazer toda a pauta que está 

nela." A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa noite! 

Boa noite mesa diretora! Boa noite nobres colegas, funcionários da casa, imprensa aqui 

presente e quem nos acompanhada pela internet, toda a população itapirense. Hoje eu quero 

usar o meu espaço no Pequeno Expediente para falar sobre dois ofícios que eu fiz, um dos 

ofícios foi encaminhado a todas as entidades financeiras da nossa cidade. E o que diz nesse 

ofício? Na verdade a gente pedia, pede né, que as entidades não cobrem tarifa de manutenção 

de conta nem de pessoa física e nem pessoa jurídica, pelo menos no período de Pandemia. Tá 

você vai falar, tem gente que pagar R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 30,00, tá concordo, mas eu acho 

que para quem tá numa situação de desemprego, com dificuldade para colocar o que comer 

dentro de casa, uma taxa que você paga R$ 30,00 você consegue comprar um pacote de 5 kg 

de arroz a mais para seu sustento e da sua família. E das sete entidades financeiras que a gente 

tem aqui em Itapira, só o Santander que respondeu. Até gostaria de ler aqui um trecho que ele 

disse que nesse sentido cabe esclarecer que já oferece modalidades de contas sobre as quais 

não incidem cobrança e manutenção ou utilização de serviços. Eu particularmente não 

conheço nenhuma, pelo menos da parte Jurídica, que não tenha custo. Mas nós estamos 

aguardando, e cabe a eles tomar essas decisões. Gostaria de falar também sobre o outro ofício 

que foi sobre a redução da cobrança da tarifa do pedágio da nossa cidade. Itapira é uma cidade 

que você paga para entrar e paga para sair. E eu fiz um levantamento, eu tenho uma relação 

aqui comigo quem quiser fica à vontade tá, Itapira a Mogi Mirim você percorre 17 km e paga 

R$ 8,60, ou seja, você paga R$ 0,50 centavos por quilômetro rodado. Você gasta mais com 

pedágio do que com combustível. Em contrapartida, você tem Itatiba a Louveira: 19,9 km 

você paga R$ 2,10, ou seja, R$ 0,11 centavos por quilômetro rodado. E tem várias relações, 

eu fiz um levantamento de toda a região. O que eu entendo com isso? Uma barreira em 

relação a investidores na nossa cidade, eu acho que atrapalha a questão da cultura do Turismo, 

e na minha, na minha modesta opinião, eu acho que não tem, não tem o que justifique esse 

preço. Muitas pessoas de Itapira que trabalha em Mogi Mirim, muitas pessoas de Mogi Mirim 

que trabalham em Itapira. Então assim, hoje eu liguei lá cobrando o Senhor Fernando né sobre 

o ofício que ele não tinha me encaminhado uma resposta e o que me foi dito que foi 

encaminhada para o setor de DCE Diretoria de Controle Econômico e Financeiro. Então 

assim, para as pessoas que têm me perguntado e cobrado que situação que tá esse ofício, eu 

estou respondendo aqui que a gente ainda está aguardando uma resposta. E eu quero 

aproveitar também para desejar uns parabéns para o meu avô, que anteontem completou 95 

anos de vida. É uma alegria ver o senhor aí com 95 anos, forte, que Deus abençoe o senhor aí 

com muita com muita saúde, com muita alegria. Boa noite e bom trabalho para todos. 

Obrigado." A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa 

noite presidente. Boa noite vereadora Maísa, boa noite demais colegas vereadores e 

funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Eu ia iniciar 

de uma maneira, mas vou inverter a ordem da minha fala. Leandro, só da renda básica, 

também foi um pedido da Beth o ano passado, já para administração passada, que 

infelizmente o prefeito da época não nos concedeu. Isso daí foi encampado pela toda bancada 

da oposição, em conversa, mas graças ao trabalho da nossa legislatura aqui, junto nossa 

bancada que começou a trabalhar já com o prefeito como nós quatro fomos reeleitos, a 

conversa com o prefeito já era mais ou menos essa. Para ver um a questão de um auxílio sim 

para a população itapirense. Mas como você disse, não vamos falar do pai da criança e sim 

dos benefícios da população que nos interessa. Como também a Beth pediu o auxílio da lá 

para o pessoal lá, não me lembro como que fala, Vans ou Perueiros, pelo que deu até o 

processo esse ano. O prefeito da época também não dos deu nem atenção, muito menos a eles 

e esse prefeito nosso sim conseguiu. Então deixar aqui registrado parabéns pelo o nosso 



prefeito que tá escutando as necessidades. Agora na mesma toada, vou falar também então no 

programa Vale Gás, que também nosso prefeito foi buscar mais esse benefício para a 

população itapirense, ou seja, o nosso trabalho está sendo feito tá, só que a gente aqui, via de 

regra, a gente não coloca muito indicação aqui porque é que nem a gente tá falando, interessa 

a população não o pai da criança. Referente auxílio emergencial, foi prorrogado mais três 

parcelas contínuas, ou seja, não vai ter um mês nenhum de paralisação, serão pagos 

imediatamente, isso daí é outra vitória, porque houve muito da população, do cidadão, e uma 

parada ia fazer muita diferença. E isso, a nossa fazenda junto com o Prefeito conseguiu 

garantir. Só queria deixar registrado também, já que estamos falando de pedidos aí, que foram 

dizer assim, foram realizados nesse exercício, vamos falar então das 30 vagas do concurso 

para Guarda Municipal. Ficaram oito anos aqui e não fizeram um concurso. Nós em seis 

meses, praticamente oito né, brigamos, brigamos, brigamos agora vai sair o concurso. Serão 

30 vagas, a prova inicial será dia 29/08. No mais, eu acho que o trabalho nosso está 

desenvolvendo coisa que estava parada na cidade. E para terminar, gostaria de aqui de deixar 

os Parabéns aos meus colegas advogados e advogadas pelo Dia do Advogado, que foi 

comemorado na data de ontem, dia 11 de Agosto, onde a premissa que é garantida o exercício 

da advocacia na Constituição Federal em seu artigo 133, onde o advogado é indispensável à 

administração da Justiça. Então fica aqui meu abraço a todos os colegas, que como eu, que 

como meu pai, lutamos diariamente para conseguir o direito do seu cliente, do seu cidadão. 

Então fica aqui um abraço aos colegas. Presidente hoje é só, uma boa noite, obrigado!" A 

seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: "Boa noite presidente! Maísa, 

vereadora! André na mesa, senhores vereadores, funcionários, público que nos assiste né. Eu 

até ia abrir mão de falar hoje, mas eu queria só tocando no assunto Briza, que o que você 

precisar em relação a essa redução de valor de pedágio, que você conte conosco tá, porque eu 

quero dizer o seguinte: Eu sempre venho batendo numa tecla aqui, eu acho que além de não 

reduzir vai piorar, vai piorar, porque eu já bato nessa tecla aqui há um bom tempo, e eu venho 

falando aqui que se gastou acho que 180 milhões agora que ia ter a duplicação da 

Itapira/Mogi Guaçu, e não vai ter a duplicação, vai ser recapeamento e vai fazer os 

acostamentos. E vou te falar uma coisa, eles vão arrumar e vão por pedágio ali Briza. Vão por, 

vão por porque o pessoal tá fugindo por ali para sair para o sul de Minas, eles então 

detonando a estrada ali. Então, atrás dessa reforma aí, o deputado Barros Munhoz tanto bate 

no peito que tá fazendo, eu quero deixar aqui gravado para depois não falar que a gente não tá 

dizendo né, que não tá falando, porque eu não sei se vocês sabem ou não, tá, não se faz um 

metro de asfalto na nossa região, daqui a Pinhal, São João, se não tiver o aval do seu Barros 

Munhoz. Que ele é comparsa, amigo, companheiro do Paulo Preto, aquele cara que foi preso 

do DER, que era junto com outros caras que são poderoso dentro do DER. Não se faz nada 

Briza, nada, e a gente vem sofrendo com isso, a região nossa, porque tudo tem que passar na 

mão do deputado Barros Munhoz. E aí eu quero só encaixar numa coisa Leandro, tá, Itapira, 

eu, o JP brinca fala que eu sou engenheiro boiadeiro. Eu cresci com meu pai no sítio, lá eu 

tive tudo que vocês possam imaginar, de piscicultura, avicultura, tudo que se pode imaginar, 

cresci, aprendi e amo estar na roça. E aí o que que aconteceu? Itapira era chamado o celeiro 

agrícola do Estado de São Paulo, se não fosse do Brasil, sabe porque? Itapira tinha em 

primeiro, Irmãos Nogueira, tinha Cremasco, tinha Pinheiro, tinha Osório, tinha aí a do 

Nogueira que se ramificava em JF, era enfim cinco seis e tem mais uma que eu não estou me 

lembrando, a Pegorari tá. Itapira teve um deputado que foi Ministro da Agricultura por 20 

dias tá, 20 dias e lá já Leandro, lá nosso país estava detonado em relação a incentivo, ninguém 

podia comprar um trator. O Banco do Brasil para financiar um trator, ele pegava a terra dos 

coitadinhos, e o cara depois vinha uma geada, queimava o tomate, o cara perdia o trator, 

perdia o sítio e vinha morar embaixo da ponte. Então, não é de hoje que o nosso país não leva 

isso a sério, e essa crise mundial só vai piorar. Só que o nosso secretário Barros Munhoz, que 



já foi secretário de tudo, deputado, quando foi ministro em 25 dias, em vez dele se preocupar 

em ajudar os produtores rurais, as empresas de Itapira, do Estado de São Paulo e do Brasil, 

sabe o que ele fez? Ele foi na Holambra e conseguiu perdoar uma dívida de milhões de reais 

da Cooperativa da Holambra, que hoje ele é o Rei na Holambra, pra quem não sabe disso, 

fique sabendo. Tá certo? Era isso que ele fez. E no décimo quinto dia que ele estava lá, porque 

depois de 15 dias ele foi sair de lá, ele deu aumento para todos os funcionários de 60%, os 

funcionários que trabalhavam na área de agricultura, os agrônomos do Estado de São Paulo, 

ele conseguiu ele conseguiu em 20 dias de Ministro fazer só política, só em benefício dele, 

entendeu? Então, que o povo de Itapira vá sabendo, ele veio aqui no Barão, o Brisa tá 

sabendo, para prometer casa que ele não pode. O que ele veio fazer aqui? Ele não dá sossego 

para o povo de Itapira. Ele quer que o povo compre terreno para construir. Eu quero saber 

com que dinheiro? Entendeu? Então desculpe que não vai passar o tempo, só queria esclarecer 

esse ponto aí, a gente fala-se de muito poder, mas quem tem o poder na mão não faz a coisa 

que devia fazer, só faz as coisas em benefício próprio. Obrigado!” A seguir faz uso da palavra 

o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: Boa noite presidente! Maísa, vereadora! André na mesa, 

senhores vereadores, funcionários, público que nos assiste né. Eu até ia abrir mão de falar 

hoje, mas eu queria só tocando no assunto Briza, que o que você precisar em relação a essa 

redução de valor de pedágio, que você conte conosco tá, porque eu quero dizer o seguinte: Eu 

sempre venho batendo numa tecla aqui, eu acho que além de não reduzir vai piorar, vai piorar, 

porque eu já bato nessa tecla aqui há um bom tempo, e eu venho falando aqui que se gastou 

acho que 180 milhões agora que ia ter a duplicação da Itapira/Mogi Guaçu, e não vai ter a 

duplicação, vai ser recapeamento e vai fazer os acostamentos. E vou te falar uma coisa, eles 

vão arrumar e vão por pedágio ali Briza. Vão por, vão por porque o pessoal tá fugindo por ali 

para sair para o sul de Minas, eles então detonando a estrada ali. Então, atrás dessa reforma aí, 

o deputado Barros Munhoz tanto bate no peito que tá fazendo, eu quero deixar aqui gravado 

para depois não falar que a gente não tá dizendo né, que não tá falando, porque eu não sei se 

vocês sabem ou não, tá, não se faz um metro de asfalto na nossa região, daqui a Pinhal, São 

João, se não tiver o aval do seu Barros Munhoz. Que ele é comparsa, amigo, companheiro do 

Paulo Preto, aquele cara que foi preso do DER, que era junto com outros caras que são 

poderoso dentro do DER. Não se faz nada Briza, nada, e a gente vem sofrendo com isso, a 

região nossa, porque tudo tem que passar na mão do deputado Barros Munhoz. E aí eu quero 

só encaixar numa coisa Leandro, tá, Itapira, eu, o JP brinca fala que eu sou engenheiro 

boiadeiro. Eu cresci com meu pai no sítio, lá eu tive tudo que vocês possam imaginar, de 

piscicultura, avicultura, tudo que se pode imaginar, cresci, aprendi e amo estar na roça. E aí o 

que que aconteceu? Itapira era chamado o celeiro agrícola do Estado de São Paulo, se não 

fosse do Brasil, sabe porque? Itapira tinha em primeiro, Irmãos Nogueira, tinha Cremasco, 

tinha Pinheiro, tinha Osório, tinha aí a do Nogueira que se ramificava em JF, era enfim cinco 

seis e tem mais uma que eu não estou me lembrando, a Pegorari tá. Itapira teve um deputado 

que foi Ministro da Agricultura por 20 dias tá, 20 dias e lá já Leandro, lá nosso país estava 

detonado em relação a incentivo, ninguém podia comprar um trator. O Banco do Brasil para 

financiar um trator, ele pegava a terra dos coitadinhos, e o cara depois vinha uma geada, 

queimava o tomate, o cara perdia o trator, perdia o sítio e vinha morar embaixo da ponte. 

Então, não é de hoje que o nosso país não leva isso a sério, e essa crise mundial só vai piorar. 

Só que o nosso secretário Barros Munhoz, que já foi secretário de tudo, deputado, quando foi 

ministro em 25 dias, em vez dele se preocupar em ajudar os produtores rurais, as empresas de 

Itapira, do Estado de São Paulo e do Brasil, sabe o que ele fez? Ele foi na Holambra e 

conseguiu perdoar uma dívida de milhões de reais da Cooperativa da Holambra, que hoje ele 

é o Rei na Holambra, pra quem não sabe disso, fique sabendo. Tá certo? Era isso que ele fez. 

E no décimo quinto dia que ele estava lá, porque depois de 15 dias ele foi sair de lá, ele deu 

aumento para todos os funcionários de 60%, os funcionários que trabalhavam na área de 



agricultura, os agrônomos do Estado de São Paulo, ele conseguiu ele conseguiu em 20 dias de 

Ministro fazer só política, só em benefício dele, entendeu? Então, que o povo de Itapira vá 

sabendo, ele veio aqui no Barão, o Brisa tá sabendo, para prometer casa que ele não pode. O 

que ele veio fazer aqui? Ele não dá sossego para o povo de Itapira. Ele quer que o povo 

compre terreno para construir. Eu quero saber com que dinheiro? Entendeu? Então desculpe 

que não vai passar o tempo, só queria esclarecer esse ponto aí, a gente fala-se de muito poder, 

mas quem tem o poder na mão não faz a coisa que devia fazer, só faz as coisas em benefício 

próprio. Obrigado!". 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 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de julho de 2021. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 24ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 25ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 05 de agosto de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

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

que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 4º) Decreto Executivo nº 

142/2021. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 5.500.000,00 para 

os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Passamos à leitura do Projeto de 

Resolução. 5º) Projeto de Resolução nº. 006/2021.- Em que o Sr. Todos Os Senhores 

Vereadores submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o inciso 

III da Resolução nº 318, 11 de fevereiro de 2021. DESPACHO: À MESA DIRETORA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

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

Projetos de Lei Complementar. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0021/2021.- Em que o 

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

Autoriza a Concessão e Direito Real de Uso de Imóvel à empresa ITAFRIG INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 0022/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe acerca dos direitos dos 

servidores públicos municipais portadores de câncer que integram o quadro de pessoal da 

administração pública direta e autárquica, bem como dá providências correlatas. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0023/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a classificação da visão monocular 

como deficiência sensorial do tipo visual, e altera a redação do §6º, do artigo 67, da Lei 

Complementar Municipal nº 3.859/2006. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, a Sra. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 9º) Projeto de Lei nº. 0042/2021.- Em que o 

Sr. Leandro Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o 

Programa de Agricultura Urbana Comunitária no Município de Itapira com objetivo de 

produzir alimentos saudáveis, contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e melhorar as 

condições ambientais de áreas urbanas ociosas não- edificadas ou ajardinadas. Pela Ordem o 



vereador Leandro Sartori, solicita a retirada do presente Projeto de Lei. DESPACHO: 

RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0043/2021.- Em que o Sr. 

Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estabelece 

normas específicas para a responsabilização de locadores, locatários e frequentadores que 

participem de eventos clandestinos durante a pandemia da Covid-19, no âmbito do Município 

de Itapira e dá outras providências Pela Ordem a vereadora Maísa Fernandes, solicita a 

retirada do presente Projeto de Lei. DESPACHO: RETIRADO PELA AUTORA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0052/2021.- Em que o Sr. Maísa Fernandes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Via Pública localizada no 

loteamento Recanto da Mata, atual “Rua 02”, de “Rua Orlando Simionatto”. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0053/2021.- Em que 

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

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.000,00. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 

0054/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui no Município de Itapira a “Ronda Guardiã Maria da Penha”, no 

âmbito do Departamento da Guarda Municipal e o serviço “Visita Protetiva” realizado em 

conjunto pelas Secretarias de Promoção Social e Defesa Social, e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 

0055/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei 

Maria da Penha nas escolas municipais de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER nº. 082/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

042/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, que "Cria o Programa de Agricultura 

Urbana Comunitária no Município de Itapira com objetivo de produzir alimentos saudáveis, 

contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e melhorar as condições ambientais de 

áreas urbanas ociosas não-edificadas ou ajardinadas". RELATORIA: Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: PREJUDICADO PELA RETIRADA DO PROJETO DE LEI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 16º) PARECER nº. 083/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 049/2021. 

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

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria da vereadora Beth Manoel, 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.", após apreciação do 

Parecer Jurídico elaborado pelo Procurador da Casa, acordaram por apresentar Emenda 

Supressiva com a seguinte redação: Emenda Supressiva nº 01/2021. Artigo 1º - Suprime a 

Expressão " por suas Secretarias Municipais" do artigo 3º do Projeto de Lei nº 049/2021, 

passando o artigo a constar com a seguinte redação: Artigo 3º - “Cabe ao Poder Executivo 

Municipal, organizar e realizar eventos comemorativos e oficinas recreativas, para 

comemoração do “Mês Municipal de Valorização da Família”, a fim de alcançar os objetivos 

dispostos no artigo 2º desta lei.” Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de junho 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 André Luis 

Siqueira 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 11 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de 

imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00308/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ricardo Moisés. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de 

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

Pesar nº. 00309/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo dos Santos, mais conhecido 

como Bigode. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Alves Rodrigues. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00311/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edson de 

Cássia Magalhães. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00313/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Francisco Rubens Franco Rocha, mais conhecido como Rubinho do SAAE. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00314/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Euclydes Brianti. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00315/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Nazaré Fernandes 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida da Silva Pinto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Sérgio Galdi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00318/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Genivaldo da Silva Feitosa, mais conhecido como Pastor Genivaldo. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de 

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

Pesar nº. 00319/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mônica Letícia dos Santos. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00320/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eva Regina Rosa 

Moreira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00321/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Pierozzi. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



00322/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Michele Roberta Oliveira da Silva. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00323/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geralda Maria de Jesus. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00324/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmen Ruete de Oliveira, mais conhecida como Dona 

Carmen da Usina Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira Cescon Russo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00326/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mathilde de Oliveira Franco. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00327/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Norivaldo Pereira Leite. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00328/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmem Aparecida Mendes Gervazoni. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00329/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edwiges Bibiano Ribeiro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00330/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tereza Bonamelli Sartoratto. 

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

12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00331/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Carlos Soares, mais 

conhecido como Robertinho da Loja de Móveis. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00332/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Almeida Storari. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00333/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joel Soliani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00334/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Dr. Antônio José de Almeida Serra. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00335/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cândida Marina Marcatti Silvestre. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00336/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Izabel Zancheta Lazari. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00337/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Simão Faraco, mais 

conhecido como Symon. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00338/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Márcio 

Martins. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00339/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza de Toledo. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00340/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fidêncio Bianchessi. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00341/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nicanor Pereira Aguilar. 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00342/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Josuel Barbieri. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00343/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Gotardi Armani, mais 

conhecida como Dona Cida. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 53º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00344/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Hortêncio Corrêa. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 54º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00345/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Oscar Rampim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 55º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00346/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Aldinarde Bilatti Bonfá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 56º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00347/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Sirlei Aparecida Romancini da Silva Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivani Aparecida de Oliveira Carandina. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00349/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Assempção Martins Oliveira. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de 

Agosto 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. 59º) Requerimento 

nº. 00154/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. José Roberto Pedro, mais conhecido como 

Dodô, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado dia 18 de julho. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) 

Requerimento nº. 00155/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio 

Maria Claret da Rosa e Sra. Maria Imaculada Barreiro da Rosa, pela comemoração dos 47 

anos de casamento, celebrado no dia 18 de julho. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Requerimento nº. 00156/2021.- Voto 

de Congratulação com o jovem Roger Ewerton Barbieri, pelo transcurso do seu aniversário de 



nascimento celebrado dia 20 de julho. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Requerimento nº. 00157/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Leiko Takeuchi, mais conhecida como Dona Marta do Pastel do 

Mercadão, pelo transcurso do seu 79º aniversário de nascimento celebrado dia 28 de julho. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) 

Requerimento nº. 00158/2021.- Voto de Congratulação com a Secretária de Promoção 

Social Regina Ramil Marella, extensivo à sua equipe, agentes da Guarda Municipal e da 

Defesa Civil, pelo brilhante trabalho de conscientização e recolhimento dos moradores de rua 

em virtude do frio extremo. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 64º) Requerimento nº. 00159/2021.- Voto de Congratulação 

com a delegada itapirense Dra. Edna Elvira Salgado Martins, empossada no comando da 

Delegacia Seccional da Polícia Cívil na cidade de Mogi Guaçu no último dia 15 de julho. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 65º) Requerimento nº. 00160/2021.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal Sr. Daniel Romano e Sra. Maria Inês Barizon Romano, pela comemoração de Bodas de 

Ouro, celebrada dia 15 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto 

vereador Carlos Alberto Sartori: "Gostaria de congratular com os meus amigos residentes 

no bairro do Cubatão. Pessoas queridas festejaram as bodas de ouro, quero deixa um abraço 

aos filhos, genro nora e netos e que prdure por muito tempo esta união". DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Requerimento nº. 00161/2021.- Voto 

de Congratulação com o pesquisador e historiador itapirense Eric Lucian Apolinário pela 

brilhante participação no programa "Mais Caminhos" sobre a Revolução de 1932, exibida 

pela EPTV Campinas dia 17 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto 

vereador Carlos Alberto Sartori: "Gostaria de parabenizar o Eric, que esta programa que foi 

ao "ar" através da EPTV Campinas, mostrou a nossa cidade, ele faz um trabalho excelente de 

mostrar o que ja aconteceu de nossa cidade, sobretudo a revolução de 32." DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Requerimento nº. 00162/2021.- 

Requer oficiar o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que promova a 

manutenção dos relógios de água no Edifício Morada Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Requerimento nº. 

00163/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida de Paulo, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 69º) Requerimento nº. 

00164/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Neusa Mazzer Saraiva, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Requerimento nº. 

00165/2021.- Voto de Congratulação com a Profª. Dinah Salles Rocha Monezzi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de julho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) 

Requerimento nº. 00166/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Silvana Monti Galdi, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 5 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) 

Requerimento nº. 00167/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Lídia Sargentelli Vieira, 

pelo transcurso de seu 95º aniversário de nascimento celebrado dia 02 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 73º) 

Requerimento nº. 00168/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Elisa de Oliveira Caio, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 1º de Agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 74º) 

Requerimento nº. 00169/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria das Graças 

Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de agosto. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 75º) Requerimento nº. 00170/2021.- Requer oficiar a empresa Cleanmax 

Ambiental, responsável pela coleta de lixo no município, para que promova o referido serviço 

de segunda à sábado no Condomínio Residencial Morada Nova. Autoria. Carlos Alberto 

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

em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 76º) Requerimento nº. 

00171/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Sônia Maria Almeida Cavenaghi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 77º) 

Requerimento nº. 00172/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Piani 

Cintra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de Agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 78º) 

Requerimento nº. 00173/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi 

Serra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 79º) 

Requerimento nº. 00174/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Edite Pereira 

Ribeiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 80º) 

Requerimento nº. 00175/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 81º) 

Requerimento nº. 00176/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Maria Cordeiro 

Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 82º) 

Requerimento nº. 00177/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Juliana Caleffi, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 83º) 

Requerimento nº. 00178/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Clara Galizoni 

Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de Agosto. Autoria. 



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

Antonio Caio", em 12 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

Esgotadas o tempo regimental do Expediente a Sra., Presidente passa de imediato à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0049/2021.- Institui o 

Mês Municipal de Valorização da Família no Município de Itapira, inserindo no Calendário 

Oficial de eventos do Município, e dá outras providências. Autoria: Beth Manoel, bem como 

a Emenda Supressiva nº 01/2021, de autoria das Comissões Permanentes. Pela ordem o 

vereador Leandro Sartori, solicita Vistas da Matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LEANDRO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 12 de agosto 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. 


