
ATA DA 32ª Sessão Ordinária realizada aos 23 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, 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 

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. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde! Boa 

tarde os demais colegas vereadores. Boa tarde mesa diretora. Boa tarde ao público que está 

assistindo a sessão, a sessão ordinária. Boa tarde a imprensa e também aos funcionários da casa. Eu 

queria nessa, nesse Pequeno Expediente de hoje, falar um pouquinho de algumas coisas que nós 

fizemos durante a semana, dois pontos aqui, na semana passada, nós levamos na última sexta-feira 

algumas demandas para a Secretaria de Educação, demandas de grupos de poetas aqui da cidade, 

que estão ativos, eles querem colaborar com a secretaria. Demandas de professores, professoras no 

caso, demandas da equipe escolar que nós já falamos aqui nesse, nesse Pequeno Expediente, e 

também será muito bem analisado, e demanda da população. A gente entende, principalmente para 

a população, que nos cobra esse retorno total um pouco de paciência, um pouco de paciência, 

porque esse retorno tá gradual, a vacina tá funcionando, mas falta ainda um gole final pra gente ter 

toda a segurança possível imaginável. Então, todas as demandas desses grupos são levadas às 

secretarias que vai analisar e nós vamos dando as res, cobrando novamente, e dando as respostas a 

vocês que estão, que fizeram os contatos com o mandato, que nós levamos lá todas essas cobranças. 

É, outra coisa, no sábado a gente participou como ouvinte da Conferência Municipal de Saúde, uma 

conferência, infelizmente esvaziada devido ao Covid, infelizmente não teve as pré-conferências que 

são tão cruciais nos Postos de Saúde, aonde se consegue realmente pensar na demanda, pensar no 

que aquele posto, no que aquela população que é atendida por aquele realmente quer. Todas as 

propostas foram levadas até lá, eu anotei muito, a gente vai cobrar muito, principalmente a questão 

do retorno cada vez mais rápido dos exames, o retorno cada vez mais rápido das operações e 

cirurgias, que foi votado e aprovado lá, e também a questão né, de construção de novos postos 

saúde... é, e lá saiu né a nova diretoria, saiu todo o novo conjunto, e vai ser liderado né pelo 

Cristiano Florence, agora o Conselho Municipal de Saúde. É, lá, um dado feito pelo Secretário da 

Saúde né, deixou ao mesmo tempo feliz, mas um pouco pensativo né. Lá durante a conferência o 

secretário falou que em torno de 90, 91% da população que pode ser vacinado está vacinada. Quer 

dizer, ainda faltam 9, 10%. É, já, Itapira né, chegou até 12 anos, todos, todos aqui chegaram até os 

12 anos. Quer dizer, todas as que estavam na idade já poderiam ter recebido a primeira dose. A 

gente faz o pedido, já tenho o decreto do Prefeito sobre algumas áreas que precisam do passaporte 

da vacinação, e pensar muito Prefeito de ampliar esse passaporte da vacinação, ampliar que esse 

passaporte seja cobrado também em outros lugares para que incentive a vacinação final dessas 

pessoas, sempre lembrando, nós temos um artigo que a saúde pública está acima de certas 

demandas particulares, então para isso, tem respaldo jurídico, tranquilo para ser cobrado. Então, são 

duas coisas que o nosso mandato fez na semana passada e estaremos para cobrar essas demandas, 

tanto com Educação, quanto da Saúde. Não posso terminar essa pequena fala de hoje de, aconteceu 

um caso aqui no município de homofobia num estabelecimento comercial. Eu quero primeiro lugar 

parabenizar o estabelecimento, porque não encobriu, não deixou debaixo de panos quentes, foi lá, 

colocou isso publicamente, ressaltamos os valores de tolerância do estabelecimento. Então isso é 

muito importante e colocar bem claro né, que a Homofobia é estrutural, infelizmente estrutural, ela 

faz parte do conjunto da sociedade e nós temos que ter políticas públicas que combatam isso para 

que esses casos não aconteçam mais. Ótima sessão para nós, boa tarde para todos!" A seguir faz uso 

da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde a todos! Presidente, 



vereadores, internautas, imprensa, funcionários da Casa. O assunto que trago aqui nessa Tribuna, 

nessa sessão, é a questão da segurança do Parque Juca Mulato. Eu sugeri há algum tempo atrás, a 

questão né de um posto da Guarda, eu sei que ainda está acontecendo o concurso, tenha toda esse 

trâmite, mas eu tô vendo que tá tendo melhorias no Parque, a secretaria empenhada, assim como 

outras secretarias, só que o vandalismo vem acontecendo. No outro final de semana quebraram 

bancos, lixeiras, arrancaram parte da calha do Museu, a parte do para raio, arrancaram a instalação 

nova que foi feita na semana passada, nos jardins onde vai ter aqueles holofotes arrancaram, 

arrancaram parte da instalação do palco, o palco tá sem algumas tomadas, algumas coisas lá que são 

necessárias, mas o vandalismo anda atuando. Eu acho assim, se tivesse um posto lá da Guarda, um 

posto fixo, com certeza esse povo não ia estar lá naquele local destruindo aquilo que vem sendo 

feito. O parque tá ficando bonito, tá cuidado, mas só que a ação do vandalismo vem destruindo tudo 

aquilo que faz, o que o serviço faz, vem aqueles que desfaz o serviço. Então, a gente precisa de uma 

ação ali, para conter esse vandalismo. Local tão bonito que é o parque Juca Mulato. Eu vejo 

empenho da secretaria, de outras secretarias também, de Serviços Públicos, da Engenharia, sempre 

acompanhando, mas o vandalismo vem acontecendo. Então, o meu pedido é que, quando da 

aprovação de finalizar o concurso, que seja então estabelecido um posto fixo da Guarda para quê as 

pessoas tenha mais segurança e também os próprios públicos não sofra esses ataques de 

vandalismo. E, uma outra coisa também que eu gostaria de falar, é com relação ao ônibus que 

transporta as pessoas para Divinolândia. Eu pedi assim que algumas melhorias no ônibus, porque 

alguns pacientes que utilizam transporte para Divinolândia falou que o ônibus está um pouco assim, 

velho, tá sem um vidro na porta, eh, os bancos não tem cinto de segurança. Então a gente pede pra, 

para essas melhorias, porque eles vieram reclamar, porque tem medo né, fala que o motorista atende 

super bem, motorista, o funcionário, todos, não tem queixa nesse sentido, a velocidade não é 

ultrapassada, mas a condição do veículo que não é boa. Então a gente precisa prezar pelas vidas que 

são transportadas e até mesmo, eu acho que se a gente nos fortalecer, nos unir e buscar um recurso 

para que compre um novo ônibus, eu acho que a gente tem que também criticar, mas também 

buscar alternativas. Então eu deixo aqui a minha crítica, a pedido da população, que esse transporte 

seja melhorado, porque já estão indo buscar condição de saúde, mas num veículo que não disponha 

dessa condição para os pacientes, então eu deixo aqui esse pedido. E também, eu volto a salientar, 

que eu também estive presente lá na Conferência da Saúde como ouvinte, mas foi bom participar, 

eu acho que a presença é bom para gente conhecer também os problemas da população relacionada 

à Saúde. Muito obrigado a todos!" A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: "Boa tarde Presidente. Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde demais vereadores, 

imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de começar a falar da 

mais nova conquista aí da nossa, do nosso Executivo, que foi a liberação pelo governo do Dória 

para construção da UBS lá no José Tonolli. Em conversa com o Prefeito, ele desde o início da sua, 

do seu mandato, já fez um requerimento, onde foi falado diretamente com o assessor do governador 

Rubens Cury, onde foi encaminhado e justificado este requerimento, tanto porque teve construção 

de novos, liberação de novos loteamentos ali, e com empenho do nosso Prefeito cobrando 

praticamente diariamente uma resposta foi deferido pelo Governador. Agora começou os trabalhos 

da documentação para a liberação das verbas. Então eu acho que nossa Saúde, estamos trabalhando 

no sentido de melhorar cada vez mais. E agora, eu gostaria só de fazer um antes, até mesmo de falar 

da vacinação, mas vou falar só o total porque o Leandro já falou por nós. A nossa vacinação está 

um sucesso graças ao trabalho do nosso Secretário de Saúde, junto com a vigilância, todos, não vou 

citar nenhuma delas aqui ou deles, dos funcionários porque eu não quero fazer injustiça. Mas 

trabalharam certinho, onde está caminhando a vacinação com sucesso merecido. Como ele falou, 

91% do povo que podia ser vacinado, além de que, já foram liberados até os 12 anos que foi 

permitido no protocolo. Então, parabéns aqui ao, a Secretaria de Saúde, todos os seus integrantes. 

Agora, só falando um pouquinho referente ao vandalismo, tá mesmo, tá demais, infelizmente 

tivemos um guarda nosso aí ferido no final de semana, como estava comentando agora com o Brisa 

ali, é lamentável o ser humano, porque já está extrapolando todos os limites né Briza? Você põe 

guarda aqui, vai lá no outro canto, rouba no outro canto, quebra no outro canto. Uma coisa que é 



feita para a população ou para o próprio ser, e ele vai lá e quebra. Então isso daí infelizmente é da 

natureza de certos, não posso, tem hora que não tenho vontade nem de falar que é ser humano né. 

Mas referente ao posto da guarda que o Carlinhos citou aqui, se não fosse a infelicidade da não 

realização de concurso público para guarda municipal por tanto tempo, eu acho que a gente estaria 

passando por menas coisas, assim porque, não foi feito concurso, não teve contratação de guarda, 

pelo contrário, teve várias baixas. Então é, vamos aqui cobrar uma coisa que a outra administração 

não fez. Mas iremos, estamos com o concurso em aberto, iremos contratar, e os nossos guardas, 

como nós andamos acompanhando, estão sim dando o máximo deles, principalmente também para 

pegar os famoso rolezinho. Quero deixar aqui um abraço e um sentimento de melhoras para o 

funcionário guarda municipal Cavallaro, que honradamente estava cumprindo com o seu dever e foi 

lesado. E agora, é só para terminar rapidão, o Carlinhos, referente ao ônibus, eu também recebi uma 

reclamação, falei, ah, já fui conversar também, vamos sim tentar fazer uma reforma, porque 

estamos aqui apenas oito meses e tem bastante coisa para arrumar aqui não foram arrumados por 

anos. Mas estamos sim vendo isso daí, vou reforçar a cobrança também, porque independente de 

quem é a administração, como outro dia o próprio Mino falou aqui, foi lá o Ká e a gente estamos 

aqui para trabalhar para o povo itapirense. Obrigado Presidente!" A seguir faz uso da palavra o 

vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: "Boa tarde Presidente. Boa tarde os demais vereadores. Boa 

tarde imprensa, internautas. É, o que eu ia falar aqui, o nosso vereador aqui, o Faustinho, já quase 

falou tudo. Do que adianta a gente levar uma base no Parque Municipal, aí no parque, sendo que 

todos os bairros tá tendo problema. Então não vai adiantar nada. Que nem falou, ficou mais de dez 

anos aí sem fazer concurso público, nós estamos nessa situação aí, mas acho que cabe a nós cobrar 

os Deputados, Governador, o próprio comando da nossa cidade aqui, para que toma providência, 

porque tá uma vergonha, tá vergonhoso isso daí, a gente não aguenta mais pessoal ficar ligando, é 

roubo aqui, é roubo ali, entendeu. E só a Guarda não vai dar conta não. Então, a gente tem que 

cobrar da Polícia Militar, Polícia Civil, o cara veio trazer um ofício aqui na prefeitura, veio três 

polícia civil. Isso é vergonhoso. A hora que precisa para trabalhar não tá aí ó, entendeu? Prende o 

cara aqui, tem que levar, à noite, tem que levar lá em Mogi Guaçu. O cara chega primeiro que a 

viatura aqui. Então fica difícil. A militar, eu já cobrei aí da militar, já cobrei a polícia civil, então é 

complicado, fica difícil trabalhar desse jeito, se a gente não se unir nós aqui, nós vereadores, vamos 

encaminhar ofício para Deputado, Governador, cobra do comando, vamos até Mogi Guaçu aí, 26º 

Batalhão, vamos cobrar porque depender só da Guarda fazer segurança vai ficar difícil gente, é 

difícil. Estão fazendo o quê pode, tão empenhado aí direto, tão trabalhando direto, infelizmente né, 

que nem o Faustinho falou, o menino aí foi atropelado aí pelo, pelo cumprimento do serviço dele 

que tava fazendo, um trabalho lá na Santa Bárbara onde que o pessoal tava reclamando demais, só 

que não adianta. Só a guarda, a guarda, a guarda. Então eu gostaria do apoio de todo mundo aí, 

vamos encaminhar os ofícios, quem tem o contato com os deputados aí do estado aí, próprio 

Governador, vamos fazer isso daí para ver se a gente consegue pelo menos dar uma melhorada na 

situação aí. Eu tenho certeza que o ano que vem vai mudar muita coisa nessa parte aí. Uma boa 

tarde a todos!" A seguir faz uso da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde 

Presidente, André, Maísa, membros da mesa né, senhores Vereadores, funcionários, imprensa e 

público que nos assiste. Eu vou só também não podia deixar de comentar, que vai fazer parte do 

assunto, mandar um grande abraço para o Juninho Cavallaro, que foi o Guarda Municipal né, 

absurdamente atropelado. E por incrível que pareça, os dois caras 20 minutos depois estavam soltos 

né, porque a justiça conseguiram achar uma saída lá e os cara tão na rua. Então, o quê eu queria 

dizer, só comentando Carlinhos que você puxou um assunto muito importante, eu tive conversando 

com o Farabello, e tá fazendo agora uns vinte e poucos dias, pegaram um traficante procurado no 

Brasil, aqui na divisa com Jacutinga, o cara de alta periculosidade, conseguiram pegar o cara era 

sete horas da noite tá. Que aconteceu? Tiveram que levar para Mogi Guaçu, teve que ir três viaturas 

com seis policiais, tá certo. O que aconteceu? A delegada agora atende sete municípios da região, o 

delegado não tava lá, que não era o horário de coisas, tiveram que esperar o delegado chegar, 

quando o delegado chegou era 4:30 da manhã, tá certo, o cara lá faz, você, já relaxou a prisão, que o 

advogado já entrou com tudo, tiveram que trazer o cara embora e fazer exame de corpo de delito, 



tiveram que soltar o cara. Então isso não existe, nosso país está na contramão da história. Então a 

Guarda Municipal de Itapira tá, não tem nem o que falar, não tem o que falar. O André falou tudo 

aqui, todos os bairros precisam. Essa semana teve roubo de gado, foi cinco cabeça de um, 16 de 

outro, cinco caminhonetes de domingo até hoje. Foram, foram assaltado nego de mão armada. 

Itapira tem uma imensa área de estrada de terra, sai para tudo quanto é lado, sai para Pinhal, para 

Mogi Guaçu, para o bairro não sei da onde, para Jacutinga, pelo Malheiro, que sai em Monte Sião 

tal, não tem, é humanamente impossível. Então acho que graças a Deus saiu esse concurso público. 

É aquela história, não adianta mais, não fizeram, a outra administração não fez, tá certo. Agora vão 

ser acho que chamado 30 guardas, a gente vai precisar de viatura, o André falou certinho, já vamos 

nos empenhar, pedir viatura, porque não adianta depois ter guarda e não te viatura. Então eu acho 

que nós estamos num país aonde a gente não sabe mais o que fazer em relação às leis do nosso país, 

tá tudo da contramão, e assistindo a Jovem Pan na hora do almoço lá, com o Emílio Surita lá, os 

caras estavam comentando que desde 2003, se vocês puxarem aí o nosso país, cada presidente que 

entra passa por impeachment, e passa por impeachment, passa por impeachment e ninguém mais, 

esqueceram que tem um povo sabe, para ser, para ser governado, um povo bom, maravilhoso, é só 

política rasteira, é só política velha, política de pessoas que só querem destruir. E porque que eu tô 

falando esse assunto, tudo vem de encontro porque o que acontece em Itapira, olha para vocês 

verem, a gente, as coisas não tem como a gente deixar de comentar tá, o cara quando perde, o cara 

quando perde, ele tinha que ter a hombridade de esperar quatro anos para voltar a disputar, para ele 

voltar aqui e para tomar atitude. Se não voltou, quem é oposição, tem que lutar para um dia chegar 

democraticamente tá. Então não adianta, o que nós vimos aí, a vereador, a ex-vereadora Professora 

Marisol, um grande exemplo né, de traição, de pessoa que não vive em grupo, de pessoa que 

procurou caminhos aí que não devia procurar, vem criticar uma vereança igual a nossa aqui, que tá 

todo mundo em paz, tentando se unir. Não, mas tem que dar um pitaco, ou seja, é o impeachment, 

não quer deixar, é ela é mais meia dúzia né, que nem o André falou, se a gente falar nome aqui 

ressuscita defunto né, mas é a mardita companhia do nosso ex deputado Barros Munhoz, que pega 

meia dúzia de nego que é pau mandado, nego que não tem personalidade, não tem dignidade, e faz a 

cabecinha dos caras que nem uma criança de 10 anos, vai lá, fala lá, vocês vão estar na mídia, 

depois vocês voltam. Não volta nunca mais, o povo não quer mais saber disso. Então eu lamento 

que esse ex vereadores dessa casa que saíram, que aceite que perderam tá, e deixem administração 

cuidar do povo, começando de Itapira, o estado de São Paulo e do nosso Brasil. Os políticos eleitos 

tem quatro anos para governar, para cuidar do povo, se depois de 4 horas não der certo, como diz o 

Emílio, o nosso povo já aprendeu a votar, ele tira Pedro, tira João, tira todo mundo do poder. Então 

vamos nos focar em fazer a nossa parte enquanto estamos aqui certo, nessa Câmara e junto com o 

Prefeito fazer coisas boas e largar a mão de desenterrar defunto. Se não, nós não vamos chegar em 

lugar nenhum, tá ok, obrigado Presidente!". 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 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. Passamos 

aos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0062/2021.- Em que o Sr. Todos Os Senhores 

Vereadores submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Via Pública 

localizada no loteamento Jardim Teixeira de "Paulo Pereira de Godoy - Paulinho da Câmara"". 

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

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0063/2021.- 

Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Denomina Vias Públicas localizadas no loteamento Jardim Teixeira. DESPACHO: ÀS 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0064/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o "Serviço de 



Acolhimento em Família Acolhedora” para crianças e adolescentes. DESPACHO: ÀS 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0065/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação 

do Museu do Esporte de Itapira “José de Oliveira Barretto Sobrinho”. DESPACHO: ÀS 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0066/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera e acrescenta 

dispositivo à Lei 3.356, de 18 de outubro de 2001, que “Cria o Museu de História Natural Hortêncio 

Pereira da Silva Júnior. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

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

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 100/2020.- ASSUNTO: Projeto de 

Lei Complementar nº 024/2021. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla. Senhora Presidente, 

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

ao Projeto de Lei Complementar nº 024/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera a 

redação do § 1º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 5.909, de 10 de junho de 2020.", 

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", 22 de agosto 

de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

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

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

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

8º) PARECER nº. 101/2020.- 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 solicitar parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, para melhor analise 

da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara 

Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu recebimento, emita o competente parecer. É 

este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 22 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 

23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 102/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 061/2021. RELATORIA: Carlos Alberto Sartori. Sra. Presidente, 

Vereadora e Vereadores:As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 

ao Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe acerca do Sistema 

Único de Assistência Social do Município de Itapira e dá outras providências.", 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 

Douto Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 22 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 23 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00419/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Ex vereador Sr. José Aparecido Siqueira de Andrade. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00420/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Regina dos Santos Bicigo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00421/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Donisete Simão. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00422/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Rosa, 

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

Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Vítor de 

Oliveira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00424/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Honório de Morais. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00425/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Dolores Galdeano Fernandez. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

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

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00426/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Theodoro Filho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00427/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Zanovello 

Levatti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00428/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Irineu Recchia. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00429/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Orlando Costa, mais conhecido como Vermeio. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00430/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Jovem Vitória Aparecida de Souza Costa. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

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

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Isete Antonelli Zanholo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

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

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00432/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José de Oliveira Panizzola. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00433/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gilma de 

Ulhôa Cintra Pereira de Souza Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. 

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

25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00434/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José de 

Souza Ferreira Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 23 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. 26º) 

Requerimento nº. 00241/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Joaquim 



Rodrigues Cruz e Sra. Maria Onice de Araujo Cruz, pela comemoração de Bodas de Argila (52 anos 

de casamento) celebrados no dia 20 de setembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00242/2021.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Francisco Gilvan da Costa e Sra. Débora Aparecida de 

Carvalho, pela comemoração de Bodas de Prata (25 anos de casamento) celebrados no dia 19 de 

setembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Requerimento nº. 00243/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria José Francisco, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

00244/2021.- Voto de Congratulação com o Padre Tarlei Navarro, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 22 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00245/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Renivelti de Souza Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 21 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00246/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Ivo Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 19 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00247/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria de Lourdes Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de 

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

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

33º) Requerimento nº. 00248/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José 

Francisco de Assis Miranda e Sra. Ana Lúcia Sartori Miranda, pela comemoração de Bodas de 

Diamante (60 anos de casamento) celebrado dia 07 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00249/2021.- 

Voto de Congratulação com toda diretoria e funcionários do Lar São José, pelos 65 anos de 

atividades em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: "Eu parabenizo toda a diretoria do Lar São José nesses longos anos né, 

são 65 anos de serviço prestado à comunidade. Iniciado esse trabalho pela Irmã Angélica e o Rotary 

Club abraçou a causa, que no qual são parceiros até hoje, e com a vinda dessas novas irmãs para dar 

continuidade ao trabalho realizado. Parabenizo então o Lar São José, os colaboradores, as pessoas 

que doaram um pouco de seu tempo, seu trabalho né, porque não é fácil uma instituição sobreviver 

aí ao longo de 65 anos. Pessoas bem intencionadas, pessoas que sempre estendendo a mão o 

próximo. Então deixo aqui o meus parabéns a entidade, a todos aqueles que passaram por lá, os 

funcionários, voluntários, as irmãs, aquelas que já não estão mais aqui né, já estão em outro plano, 

que também receba o nosso carinho. Muito obrigado!" DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00250/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Hiolanda Maria Massarotti, pelo brilhante trabalho desenvolvido junto ao Conselho Municipal da 

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

"Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00251/2021.- Requer oficiar o deputado estadual Barros Munhoz, para que faça 

gestão junto ao Governo do Estado, visando a pavimentação asfáltica da estrada municipal 

Gerônimo Secchi, até a divisa com o município de Santo Antônio de Posse. Autoria. Carlos Briza. 

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



setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00252/2021.- 

Requer oficiar o deputado estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo do 

Estado, visando a liberação de recursos para ampliação de duas salas de aula de Ciências Humanas 

na Escola Estadual "Prof.º Fenizio Marchini". Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO 

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

Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 00370/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, que 

determine aos departamentos competentes, que tomem providências junto às companhia de 

telefonia e/ou internet, para melhor disciplinar o processo de instalação de cabos e redes no 

município. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação 

nº. 00371/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a criação de Parcerias Público-Privadas (PPP) para 

revitalização econômica da Praça Bernardino de Campos, criando ao seu entorno um polo 

gastronômico de valor econômico, cultural e turístico. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00372/2021.- Sugere estudos para instalação de 

aparelhos climatizadores no Ginásio Municipal "Benedito Alves Lima", o Itapirão. Autoria. Beth 

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

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00373/2021.- 

Sugere estudos para instalação de aparelhos de ar condicionado nas Unidades Básicas de Saúde. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 

00374/2021.- Sugere a sinalização de trânsito, com instalação de placas e pintura de solo, em todas 

as ruas do bairro Recreio Santa Fé. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00375/2021.- Sugere operação "tapa buracos" ou 

recapeamento asfático em trecho da vicinal "Antônio Gonçalves Fontes", próximo a Indústria 

Pinheiros Máquinas Agrícolas. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

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

Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00376/2021.- Sugere a demarcação de vagas de 

estacionamento para motos na Praça Mogi Mirim, no bairro Santa Cruz. Autoria. Leandro Sartori. 

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

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00377/2021.- Sugere 

instalação de cobertura e bancos na Unidade Básica de Saúde da Vila Figueiredo. Autoria. Carlos 

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

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 única discussão 

o Projeto de Resolução nº 007/2021.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações 

Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. 

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

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0024/2021.- Altera a 

redação do § 1º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 5.909, de 10 de junho de 2020. 

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 024/2021. 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 

Complementar nº 024/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 23 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o 



/ Em única discussão o Projeto de Lei nº 0061/2021.- Dispõe acerca do Sistema Único de 

Assistência Social do Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. 

Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única 

votação o Projeto de Lei nº 061/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 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. 
 


