
ATA DA 29ª Sessão Ordinária realizada aos 02 de setembro 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, ELISABETH DONISETE 

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

DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

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

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

Vereador Carlos Alberto Sartori, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

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

primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Olá, 

boa tarde Presidente! Vereadora, vereadores, os funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, 

os convidados que aqui estão sejam bem-vindos e a toda a população itapirense. Eu quero falar 

sobre duas indicações que eu fiz, uma em relação à ao ETA, é uma estação de tratamento de água lá 

na região do bairro do Braz Cavenaghi, e hoje todos nós sabemos que por falta de chuva a gente 

está no déficit de água né, então eu queria aqui pedir o apoio de todos os companheiros vereadores e 

vereadoras, que juntos a gente pudesse tá cobrando do presidente do SAAE, do seu Carlos Ornellas 

Victorio, do próprio Executivo, é que seja feito um estudo com bastante carinho em relação a isso 

porque, eu acredito que hoje o Ribeirão da Penha ele pode ser considerado um herói, porque do 

jeito que a cidade está se expandindo, tá crescendo e com essa falta de chuva e a gente só tem 

aquele coletor de água. E sobre a indicação, a extração da água seria feita lá do Rio do Peixe que 

tem um volume maior de água. Bom então fica aí, faço o convite aos nobres amigos e colegas 

vereadores que a gente possa juntar forças aí para ver se a gente consegue, porque na verdade é para 

a população né. Eu queria fazer também um comentário sobre a indicação de instituir um adicional 

de periculosidade aos agentes de trânsito né, esses agentes que por sua vez, eles nas suas atividades 

aí contribuindo com o município, eles estão sempre atuando aí em situações emergenciais, 

trabalham na aplicação de multas, conduzem motocicletas, fazem escoltamento e até operações 

conjuntas com a gente segurança, polícia militar ou até a própria Guarda Municipal. Hoje Itapira 

tem três agentes né, o Denatran ele recomenda que seria um agente para cada mil veículos. É lógico 

Itapira hoje tem 60 mil veículos não vem ao caso né. Mas mesmo com esse número reduzido que 

tem hoje, que são só três, eles ainda assim fazem um ótimo trabalho, realiza um ótimo trabalho para 

nossa cidade. Então eu acho que é justo, e que seja estudado com muito carinho. Eu quero 

aproveitar também e deixar um grande abraço, um grande beijo para meu irmão que completou 42 

anos agora último dia 30 e felicidades aí meu irmão, que Deus abençoe, que você continue sendo 

essa pessoa maravilhosa que você é viu. Um beijo no seu coração, um abraço, bom trabalho para 

todos!" A seguir faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde, 

boa tarde mesa diretora. Boa tarde colegas vereadores. Boa tarde ao público que está voltando aqui 

aos poucos presencialmente na Câmara Municipal. Boa tarde internautas, a imprensa e aos 

funcionários da casa. Esperamos que tenhamos uma ótima sessão nesse dia aqui, dia dois de 

setembro. Eu quero conversar minha fala sobre o quê, sobre o avanço da vacinação. Desde nossa 

chegada nessa Casa, uma das nossas preocupações sem foi o que, sempre foi cobrar, não só na Casa 

Municipal, mas também em outras esferas, a vacinação, a compra de vacinas e tudo mais e isso foi 

o que, isso foi você mesmo foi embalando as vacinas estão chegando e hoje prova uma coisa que a 

gente né já sabia muito bem, que cada vez que você vacina mais, diminui os casos, diminui as 

mortes. Então nós temos que continuar o que, os esforços para que a maioria população vá aderindo 

a vacina. Hoje nós temos mais de 90% dos adultos com a primeira dose e agora os adolescentes, 

molecada, não perca sua chance também, de chegar a sua vez e se vacinar, urgentemente. Inclusive 

hoje né, a prefeitura soltou um decreto voltando algumas atividades e cobrando né, a carteira de 

vacinação que é muito interessante, porque é necessário, porque cada vez mais vai ser abrindo, vai 

voltando as atividades, e tem que ter sempre um receio também do que, o receio de voltar o número 

anterior de caso e mortes. Então a carteira da vacinação é importante, inclusive também para o 



próprio funcionalismo público. Então, veja sua data, cada dia sai. Então, adiantando um pouquinho, 

faça já a vacina. E aproveitando esse momento, falar pouquinho de saúde, agente passou por alguns 

postos saúde nessas últimas duas semanas e algumas equipes, alguns usuários, nos chamaram para 

deixar o que, vou falar aqui que não há médicos. Sabemos o que, sabemos que há uma lei que 

proíbe a contratação, todo mundo sabe disso até o final desse ano, mas com a desmobilização, por 

exemplo, do hospital de campanha, Hospital de Solidariedade, a gente pede para o Secretário, para 

o Prefeito, que não, que não se encerre isso. Faça o que, faça um remanejamento para o hospital, já 

tá acontecendo, a gente sabe disso, mas também os postos saúde, para que se caso algum problema 

aconteça e volte né uma terceira onda, alguma coisa assim, não seja voltado tudo, contratar 

novamente e aproveita, diminui o número, a fila de exames, a fila de atendimentos e consultas que 

tá pesado nos postos de saúde, principalmente nos Prados, no Istor Luppi e no Cubatão. Então fica 

nosso pedido aqui. É, uma última coisinha de saúde, a gente colocou de novo aqui, a gente já fez a 

cobrança publicamente, pessoalmente e colocou a medicação novamente. Em julho, nós recebemos 

uma informação de uma mãe, que é a filha, ela tem que levar a filha até Divinolândia para um 

exame, que é o BEIRA, e nisso, descobrimos, o aparelho foi comprado 2016 e tá no almoxarifado 

do Hospital Municipal até hoje. Fizemos denúncia, conversamos também com o Secretário para 

que, para que esse aparelho fosse colocado em prática, tá gente, porque não importa se é uma, duas, 

cinco, dez mães por mês, o importante é que são crianças de colo em sua maioria, e esse exame é 

crucial para detectar problemas auditivos e até mesmo outros problemas comuns como down e o 

autismo. Então, a gente vai de novo pedir essa informação, e quem sabe até final do ano consiga 

instalar esse aparelho. Encerrei aqui de saúde, só queria deixar claro, pra gente fazer uma conversa 

entre nós vereadores, conversa com o Executivo também, sempre, é, as tarifas e descontos do 

SAAE, elas vão diminuir, chegou a lei semana passada, a gente fez uma emenda, colocou aqui para 

vocês pra discutir um pouco, e ligar o que, ligar essa diminuição, esta redução dos descontos, mas 

também preservando né, diminuto, tentando não fazer pessoas gastarem mais água neste momento 

crucial que tá o Ribeirão da Penha. O ribeirãod a Penha faz milagre, como você já falou aqui Brisa, 

o ribeirão da Penha faz milagre aqui, abastecendo a cidade com o volume de água que tem e agora 

com esse fim do desconto, agente pode até ainda piorar a situação, agente pode atrelar para quem 

consome menos, manter o desconto, manter os descontos, avisando-os que vai encerrar no ano que 

vem, que a gente sabe que o fluxo de caixa do SAAE tá igual, a zero a zero, para que estas pessoas 

continuem economizando para conseguir esse desconto, para que daí continue e não desgaste ainda 

mais o ribeirãod a Penha que por enquanto é a nossa única fonte de água tá. Muito obrigado a todos, 

uma boa tarde!" A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: "Boa tarde 

Presidente! Boa tarde os demais vereadores. Boa tarde a internet. Boa tarde Taís, prazer ver você aí 

de novo bem, até que enfim né. Vamos falar hoje do Bié, o assunto aqui é o asfalto do Bié que já 

virou bagunça já. É, foi lançado num jornal aí, que o dinheiro foi liberado e que a Prefeitura que não 

toma providência. Na verdade, eu fui tirar informação, o pedido foi feito em 2019 né, foi liberado, 

foi feito uma licitação no valor de, o valor da verba era de 571 mil, foi feita uma licitação, esse 

valor já era junto com o valor contrapartida da Prefeitura, foi feita uma licitação, o valor caiu. Com 

a licitação o valor caiu para 350 mil, só que não tem o dinheiro na conta. Como é que você vai fazer 

a obra, o Toninho já fez, o Prefeito já fez a parte dele que é infraestrutura, que era fazer a galeria. 

Ele só não colocou as guias lá ainda, porque senão é capaz de quebrar, porque até agora não tenho 

dinheiro para fazer asfalto. Como é que vai fazer? Aí coloca no jornal que já foi liberado para fazer, 

já tá lá a verba. Não tá! Tá zerado. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as duas viaturas 

que o Carlinhos conseguiu, o dinheiro não veio, demorou para vir, acho que até hoje não veio 

Carlinhos aquele dinheiro lá, entendeu. Então falar que o dinheiro já tá na conta, que é culpa do 

Prefeito, fica difícil né." Aparte vereador Luís Hermínio Nicolai: "Isso aí é só para confirmar tudo 

aquilo que eu digo. Lembra do CAAMI? Não falei aqui? A Marisol, quatrocentos e tantos mil, não 

veio, mentira! Aí, às vésperas, a cinco hora da tarde, a Rádio Clube entrou no ar com o Prefeito 

Paganini ao vivo, dizendo que tinha vindo 570 mil para turma do Bié, que estava tudo pronto. A 

prefeitura agora fez toda a parte de infraestrutura, boca de lobo, tirada de água, limpeza de coisa, tá 

tudo pronto. Cadê o dinheiro? Não veio! Não foi contemplado. É quando eu falo da duplicação, que 



não vai ser duplicação da estrada, e tudo isso, então, é essa maracutaia, essa política mentirosa que 

esse povo faz e agora fala que o Prefeito não quer fazer. Então, foi muito bom senhor tocar no 

assunto, que é para dar nome aos bois, porque a mentira continua imperando na boca desses ex 

mandatários de Itapira." Continua com a palavra o vereador André Luís Siqueira. Com certeza 

Vereador. Então, chegar na imprensa e falar que o Prefeito que não tá querendo fazer a obra. Mas 

pode ter certeza viu, se não vir esta verba aí, eu vou falar com ele para o ano que vem fazer esse 

asfalto aí para com certeza para resolver esse problema. Porque de mentira já estamos de saco cheio 

já viu. Agora o Briza fez uma indicação, Brisa, captação de água né, é isso né, uma captação de 

água. Eu não sei se já tá sabendo né, com certeza falaram para você isso daí, ainda está sendo 

estudado já, para fazer uma captação direto do Rio do Peixe. Já estão vendo os local, entendeu? 

Então, tenho certeza que isso daí vai ser, vai ser feito, vai ser bom para cidade, isso aí vai ser muito 

importante para cidade. Com certeza, com certeza. Então eu queria deixar bem claro para o pessoal 

do Bié lá, não é má vontade do Prefeito não. Se não vir essa verba, nós vai fazer ele fazer, se Deus 

quiser, tá bom? Uma boa tarde a todos!" A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente. Boa tarde Vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas 

vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, que eu faço em nome da Thaís. Imprensa, 

internautas, população itapirense. Bom, hoje eu não vou mudar meu foco, vou começar com os 

números da vacinação como o Leandro falou aqui tá, a nossa população, a nossa população está 

praticamente quase toda vacinada, graças ao esforço do nosso Secretário de Saúde, nosso Prefeito, 

que não mediu esforços de pedir a vacina. Ah, hoje temos 57.494 vacinados com a primeira dose; 

27.357 com a segunda dose; 1805 dose única, num total de 86.656 doses aplicadas. No começo, 

como fomos aqui xingados, falando que não estava sendo bem feito a aplicação da vacina, tá aí os 

números, mostram e a colocação nossa na região aí. Agora também, gostaria, um outro fato, de 

parabenizar também nosso Prefeito, junto com a Secretaria da Promoção Social, em nome de todos 

os funcionários, pela segunda edição do Dia da Beleza do CREM, realizado pelo CREM - Centro de 

Referência Especializado da Mulher, que foi inaugurado na nossa gestão em abril, onde no último 

dia 30, atenderam 13 participantes mulheres, essas vítimas de violência doméstica. Isso é muito 

importante, todo mundo pede, faz sinal, mas não cuidava. Agora a nossa administração está se 

movendo para cuidar. Agradecer a parceria da Lowel que cedeu todos os produtos e principalmente 

as profissionais voluntárias Fátima Canola, Mirian Rodrigues e Deusa Zani, pois se não fosse elas 

não teria o sucesso que teve o dia. Então, quero parabenizar, porque o Centro, foco dele é melhorar 

a autoestima da mulher, porque só quem passa por isso sabe o choque, o trauma que deixa. Bom, 

agora eu gostaria de fazer dois comentários aqui. O primeiro, o Brisa, da sua, do seu adicional de 

periculosidade, eu sempre conversei com o Mota quando eu assumi em 2019, eu até conversei com 

eles, já era um pedido deles já, o senhor sabe acho que você estava no trânsito, que isso daí faz oito 

anos, passaram-se, ninguém fez nada. Bom, eu não preciso colocar indicação eu peguei desde 

aquela hora, eu comecei o projeto, já conversei com o Prefeito, já conversei com o Jurídico, 

pegamos jurisprudências para isso, só que tem burocracia, tem legalidade a ser cumprida, mas 

estamos trabalhando sim, aos agentes de trânsito que desde sempre merece e pedem e nunca foram 

ouvidos. Então senhores agente de trânsito, que também concordo com Vossa Excelência, precisa 

também, defendo mais concurso, só que precisamos ajeitar a nossa folha de pagamento. Mas, eles 

são essenciais ao nosso trânsito e não poderíamos deixar também de dar esse adicional. No mais 

seria só hoje! Isso aí só hoje. Obrigado Presidente, até mais." A seguir faz uso da palavra o vereador 

MINO NICOLAI: "Boa tarde Presidente. Boa tarde Vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas 

vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, que eu faço em nome da Thaís. Imprensa, 

internautas, população itapirense. Bom, hoje eu não vou mudar meu foco, vou começar com os 

números da vacinação como o Leandro falou aqui tá, a nossa população, a nossa população está 

praticamente quase toda vacinada, graças ao esforço do nosso Secretário de Saúde, nosso Prefeito, 

que não mediu esforços de pedir a vacina. Ah, hoje temos 57.494 vacinados com a primeira dose; 

27.357 com a segunda dose; 1805 dose única, num total de 86.656 doses aplicadas. No começo, 

como fomos aqui xingados, falando que não estava sendo bem feito a aplicação da vacina, tá aí os 

números, mostram e a colocação nossa na região aí. Agora também, gostaria, um outro fato, de 



parabenizar também nosso Prefeito, junto com a Secretaria da Promoção Social, em nome de todos 

os funcionários, pela segunda edição do Dia da Beleza do CREM, realizado pelo CREM - Centro de 

Referência Especializado da Mulher, que foi inaugurado na nossa gestão em abril, onde no último 

dia 30, atenderam 13 participantes mulheres, essas vítimas de violência doméstica. Isso é muito 

importante, todo mundo pede, faz sinal, mas não cuidava. Agora a nossa administração está se 

movendo para cuidar. Agradecer a parceria da Lowel que cedeu todos os produtos e principalmente 

as profissionais voluntárias Fátima Canola, Mirian Rodrigues e Deusa Zani, pois se não fosse elas 

não teria o sucesso que teve o dia. Então, quero parabenizar, porque o Centro, foco dele é melhorar 

a autoestima da mulher, porque só quem passa por isso sabe o choque, o trauma que deixa. Bom, 

agora eu gostaria de fazer dois comentários aqui. O primeiro, o Brisa, da sua, do seu adicional de 

periculosidade, eu sempre conversei com o Mota quando eu assumi em 2019, eu até conversei com 

eles, já era um pedido deles já, o senhor sabe acho que você estava no trânsito, que isso daí faz oito 

anos, passaram-se, ninguém fez nada. Bom, eu não preciso colocar indicação eu peguei desde 

aquela hora, eu comecei o projeto, já conversei com o Prefeito, já conversei com o Jurídico, 

pegamos jurisprudências para isso, só que tem burocracia, tem legalidade a ser cumprida, mas 

estamos trabalhando sim, aos agentes de trânsito que desde sempre merece e pedem e nunca foram 

ouvidos. Então senhores agente de trânsito, que também concordo com Vossa Excelência, precisa 

também, defendo mais concurso, só que precisamos ajeitar a nossa folha de pagamento. Mas, eles 

são essenciais ao nosso trânsito e não poderíamos deixar também de dar esse adicional. No mais 

seria só hoje! Isso aí só hoje. Obrigado Presidente, até mais." 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 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de agosto de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de 

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

27ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

26 de agosto de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 02 de setembro 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) Projeto de Lei nº. 0060/2021.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Vias Públicas localizada no 

loteamento José Maria de Campos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  5º) 

Emenda Modificativa de nº. 001/2021. AO PROJETO DE LEI 59/2021 que “Altera o artigo 1º da 

Lei nº 59/2021, de 26 de agosto de 2021, que revoga a Lei nº 5.894, de 08 de abril de 2020, e dispõe 

sobre a concessão de descontos e isenção nas tarifas de água e esgoto no Município de Itapira, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em razão da retomada gradual das medidas de 

enfrentamento da COVID-19.”expediente. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 095/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 057/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

057/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, que "Cria o Programa Municipal de Agricultura 

Ecológica Sustentável Urbana 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.", acordaram por REQUEREM mais 15 dias para melhores 

estudos da matéria. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 1º de setembro 

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 a senhora Presidente coloca em votação a 



solicitação das Comissões. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

7º) PARECER nº. 096/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 058/2021. RELATORIA: Maísa 

Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 058/2021, de autoria do vereador Fábio 

Galvão dos Santos, que "Denomina Vias Públicas localizada no loteamento Residencial dos Lagos", 

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, por se de 

homenagem póstumas a pessoas honradas, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 1º de setembro 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 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 

097/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 059/2021. RELATORIA: André Siqueira. Senhora 

Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 059/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Revoga a 

Lei nº 5.894, de 08 de abril de 2020, e dispõe sobre a concessão de descontos e isenção nas tarifas 

de água e esgoto no Município de Itapira, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em 

razão da retomada gradual das medidas de enfrentamento da COVID-19", 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, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 1º de setembro 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. Tendo em vista a apresentação de Emenda do presente projeto de lei esta presiente 

despacha o parecer como Ciente. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

setembro 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. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00390/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio do 

Prado Marcelino. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00391/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jandyra Pereira de Moraes. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00392/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio da Costa, mais conhecido como Pantera. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00393/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Theresinha Ortolan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00394/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Ademir Ravetta. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 

de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00395/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Eliezer Alves da Silva. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00396/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Geraldo de Godoy. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00397/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Diógenes Francatto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00398/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Pedro 

da Silva. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de 

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

nº. 00399/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário Clementino de Souza. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00400/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vilma Silva de Araújo Ferreira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00401/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Cleotilde Marcatti Tonoli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro 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. 21º) Requerimento nº. 00200/2021.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Dulce Regina Souto Passos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 

de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

22º) Requerimento nº. 00201/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Oliveira 

Rossi, a Dª. Dinha, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de agosto. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00202/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria José Malandrin 

Kikomatsu, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00203/2021.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Antônio de Souza 

Sobrinho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00204/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo 

da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. 

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

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00205/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Jandyra Nicioli, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 2 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00206/2021.- 

Voto de Congratulação com o jovem senhor Sérgio Luis Briza, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 30 de agosto. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00207/2021.- Requer oficiar o deputado 

estadual Barros Munhoz, para que promova gestão junto ao Governo do Estado de São Paulo, 

visando a pavimentação asfáltica de um trecho da Av. Com. Virgolino de Oliveira, da portaria de 

entrada da Usina Nossa Senhora Aparecida até o trevo de acesso a IPI 177/342. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00208/2021.- 

Voto de Congratulação com o jovem senhor Antônio Gracini Neto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 30 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00209/2021.- 



Oficiar à direção da Viação Mirage, para que estude a possibilidade de restabelecer os horários de 

ônibus para os bairros da Ponte Nova e Prados, principalmente no período noturno e aos finais de 

semana. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto Carlos Alberto Sartori: "É um 

pedido da população lá da Ponte Nova, que os horários estão, só tem dois horários. Então, fica 

difícil para quem trabalha na cidade para voltar à tarde. E quanto ao bairro dos Prados assim, pega 

bairro dos Prados, Istor Luppi, José Tonolli, também eles estão reclamando, porque as pessoas, não 

tem todos os horários necessários para vir para cidade. Em final de semana então é pior ainda, que 

tá muito racionado os horários e eles, muitas pessoas não tem não dispõe de nenhum veículo, a 

única forma de transporte é o ônibus. Então a gente vem requerer em nome da população que utiliza 

o transporte público municipal. Muito obrigado!" Justificativa de voto André Siqueira: "A 

notificação hoje já foi feita viu vereador Carlinhos. Essa semana eles já receberam uma notificação 

sobre isso aí. Estava tendo bastante reclamação mesmo, mas estava aí parado acho por causa da 

pandemia, mas já foi notificado tá." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00210/2021.- Voto de Congratulação com o Tenente Coronel da Polícia Militar 

Adriano Daniel, que recentemente assumiu o comando do 19º Batalhão da PM de Americana. 

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

"Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) 

Indicação nº. 00338/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a revitalização da Concha 

Acústica "Paulino Santiago". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00339/2021.- Sugere recapeamento asfáltico das ruas do 

bairro Nenê Cêga. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00340/2021.- Sugere melhorias no campo de futebol localizado na Vila Dr. José 

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

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação 

nº. 00341/2021.- Sugere limpeza do córrego do Jd. Magali, afluente do Ribeirão da Penha. Autoria. 

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

02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 

00342/2021.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Av. Governador Mário 

Covas, defronte à Pizzaria Casa Nostra. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00343/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretário da Saúde, 

a instalação do aparelho BERA - Audiômetro de Resposta Evocadas de Tronco Cerebral. Autoria. 

Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 

de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 00344/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito e Secretário da Saúde, promover a reforma da Unidade Básica de Saúde - 

UBS "Heládio Soares de Alvarenga", no bairro dos Prados. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00345/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito e Secretário da Saúde, promover a construção de um novo banheiro na UBS "Albertino 

Lopes", bairro Pé no Chão. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00346/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de um 

reservatório com capacidade para armazenar um milhão de litros d´água no bairro de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação 

nº. 00347/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando o pagamento de Adicional de 

Periculosidade aos Agentes de Trânsito do município. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 00348/2021.- Sugere ao Senhor Prefeito e 



Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estudos para implantação da feira noturna no 

bairro dos Prados. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 02 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não 

havendo mais Indicações, a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que proceda a leitura dos 

Ofícios: 43º) Ofício SMCT 112/2021. Secretaria de Cultura e Turismo.- Convida todos os Edis, 

para as homenagens alusivas a IndependÊncia do Brsil, no dia 07/09/2021,às 08:00 horas na Praça 

Bernardino de Campos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de setembro 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 primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0058/2021.- Denomina Vias Públicas localizada no loteamento Residencial dos Lagos. 

Autoria: Fábio Galvão dos Santos. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 058/2021. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, 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 

058/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de setembro 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. 

 

 
 


