
ATA DA 33ª Sessão Ordinária realizada aos 30 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 

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. CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde 

presidente, vereadores, internautas, população itapirense, imprensa inscrita. Saudade aqui também a 

Zeugma, assistente social dos Jovens em Ação que se faz presente na sessão, funcionários da Casa, 

dar as boas vindas ao Dr. Frederico, que esta semana tomou posse do cargo de Procurador da 

Câmara Municipal de Itapira. Hoje eu vim aqui com algumas notícias, algumas tristes algumas 

boas, mas a primeira é, venho aqui falar do falecimento da Dona Nêga, Maria Antônia Zanqueta 

Cardoso, a querida Dona Nêga lá da Ponte Nova. Dona Nêga uma pessoa muito querida por todos, 

não só pelos os moradores do bairro, mas pelos moradores da cidade. Todos aqueles que iam a 

Ponte Nova, dificilmente não passava na casa da Dona Nêga. Dona Nêga tinha seus filhos, as filhas, 

a Nenê, Romilda, a Lúcia (in memoriam), Janette e a Luzia também, noras, genros, netos e bisnetos. 

Era esposa do saudoso e conhecido na Ponte Nova, José Menino, Seo José Cardoso, uma pessoa 

muito boa que eu tive o privilégio da amizade, uma família muito querida, umas pessoas que eu 

tenho muita gratidão por eles, eles são amigos assim desde quando eu era criança, que a gente ia 

visitar o bairro da Ponte Nova, festividades de Nossa Senhora Aparecida, mas sempre com tempo 

para ir até a casa da Dona Nêga, ou para um café ou almoço ou uma janta. E assim a nossa amizade 

foi se fortalecendo, mas todos nós temos o dia para nascer e o dia para morrer. Infelizmente a Dona 

Nêga faleceu essa semana, onde foi o seu sepultamento, foi velada lá no bairro da Ponte Nova e 

deixa aí um legado, seus feitos para a população mais carente da Ponte Nova, seus familiares, 

amigos, todos aqueles que ela conheceu e teve o privilégio da sua amizade, foi uma pessoa santa, 

uma pessoa maravilhosa. Eu deixo aqui a minha solidariedade e meu apreço aos familiares, que eu a 

tenho guardada no meu coração, pelo carinho e respeito. E também um outro amigo e vizinho ali de 

infância, Senhor José Domingos Sétimo Grossi, o Mingão, também ainda jovem veio a falecer. 

Filho do Zé Grossi e da saudosa Anna Maria Rigotti Grossi, a esposa dele Isabel Riberti, a filha 

Letícia, o genro, pessoas muito queridas, pessoas que que tivemos muito contato na realização de 

festas ali no bairro ali da Vila Pereira, Vila Bazani, passeios, quantas coisas que foi realizada junto 

com os vizinhos em harmonia, e o Mingão sempre presente, sempre ajudando, sempre colaborando 

com as festas, com as organizações, uma pessoa muito boa. Eu deixo aqui um abraço, também 

minha solidariedade aos seus familiares, que o Mingo já está com Deus, assim como Dona Nêga, e 

demais pessoas elencadas aqui no pesar, Dona Carmem, seo Antônio Guezzi, Dona Maria Emília, 

todos que estão aqui eu deixo o meu abraço, minha solidariedade, meu pesar. É tão triste quando 

perdemos nossos entes queridos. Também eu gostaria de falar uma notícia boa, também estive em 

conversa com o deputado federal Carlos Sampaio, num pedido também para secretaria de um 

caminhão 3/4 no valor de 250 mil reais, e Itapira foi contemplada com essa emenda. Então um 

pedido meu ao deputado e tive também conversando com o Adolfo, também com o Antônio Carlos, 

eles falaram que será de grande valia esse veículo, porque necessita muito para a prestação do 

serviço ou para Secretaria de Serviços Públicos ou para o setor de Planejamento. Então eu fico feliz 

porque temos que trabalhar e conquistar coisas boas para nossa cidade. E a gente trabalha para isso, 

vereador eleito para ajudar a fiscalizar, administrar, mas também buscar recursos. Então estou aqui 

prestando contas do meu mandato a população. Muito obrigado a todos, uma boa tarde!" A seguir 

faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde! Boa tarde mesa 

diretora. Boa tarde demais vereadores. Boa tarde ao público presente, imprensa, aos funcionários 



dessa casa, a você que está assistindo via redes sociais, essa nossa transmissão da sessão de hoje. Eu 

queria hoje bater um papo com vocês e falar um pouco da audiência pública sobre as metas fiscais 

que aconteceram, aconteceu ontem nessa Casa. É, ontem, prestação de contas via transferência, via 

lei de Transparência, muito importante e necessário, mostra que o resultado da Prefeitura nesses 

oito meses iniciais do ano, muito positivos, um superávit de arrecadação de mais de 700 %, então 

tendo em caixa né, 36 milhões de reais. Então esse é um balanço muito acima do previsto, é 

inclusive né, deu espaço para Prefeitura fazer coisas como construção de escolas e creches que estão 

previstas e serão soltas agora em breve, essa arrecadação a mais. E lógico né, nos deixa também 

bem confortáveis nessa Casa para começar a pensar no que, pensar no orçamento 2022, pensar em 

como nós podemos auxiliar a Prefeitura, e logicamente, levar as pautas da população para esse 

projeto. Pautas né, como por exemplo, a reivindicação do auxílio social permanente, pautas com por 

exemplo, o aumento digno aos funcionários públicos que já estão há quase dois anos sem 

remuneração, e também trazer para esse orçamento outras ideias e propostas do povo, por isso né, 

em breve teremos essa audiência pública do orçamento tão necessária, tão importante para definir o 

que vai ser gasto e no que vai ser gasto no ano de 2022. Então, essa é uma coisa né, ontem teve aqui 

na Casa, sempre é bom ressaltar essa grana que está felizmente entrando, que pode ser aplicada para 

o bem da população. De mais, eu gostaria de deixar aqui né, um pedido de vários usuários do SUS, 

um pedido que se os vereadores quiserem assinar também, um requerimento à diretoria Regional de 

Saúde de São João da Boa Vista, o atraso constante de medicamentos, suplementos e tudo mais que 

está acontecendo. Então, tá mandando esse requerimento para tentar fazer essa cobrança e 

normalizar para as pessoas que precisam, que necessitam desse atendimento. Obrigado, ótima 

sessão para 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, imprensa aqui presente, Internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de 

iniciar a nossa, minha fala, que nós vereadores, juntamente com o prefeito Toninho Bellini, na 

segunda-feira fomos visitar o aterro sanitário que encontrasse já em término da sua terceira fase. Lá 

podemos, constatamos a vitória do nosso governo, mas é onde a gente fala em uma gestão 

econômica, inteligente e competente. A todo momento, nós vereadores da base, cobramos tanto do 

Prefeito como do Excelentíssimo também, o secretário nosso do meio ambiente, que com sua 

experiência no assunto, a nossa gestão conseguiu, irá economizar mais de 1 milhão e 700 mil reais. 

Isso aí é fruto de trabalho, uma competência de gestão do nosso Executivo, o Executivo teve a 

competência desde terceirizar a terraplanagem, executou a terraplanagem com funcionários, 

máquinas que nós temos. Isso daí sim é gestão. Só nessa fase foi uma economia de mais de um 

milhão e duzentos mil reais. E aí depois tem a próxima, a outra fase que nós fomos visitar tá, eu, 

Luan, André, a Beth, Maísa, Mino, junto com o prefeito, secretário nos danos explanação 

praticamente de tudo, foi economizado mais 600 mil reais na fase agora de impermeabilização do 

solo que tinha previsto no outro orçamento de mais de 1 milhão e oitocentos e oitenta e cinco, 

conseguimos reduzir isso daí no processo licitatório. Então, gostaria de passar isso daí que é mais 

uma, na minha concepção, uma vitória, porque se você saber usar o dinheiro público com economia 

e competência, não era o que se via antigamente. E gostaria também agora de falar um pouco da 

nossa Guarda Municipal. Estamos recebendo muitos telefonemas que a violência tá demais no 

município, mas isso daí também está em geral, a nível nacional, porém ,todavia, o Indisat, a nossa 

guarda municipal teve aproveitamento, aprovação de 58,3%. Para o nível desse, desses indicadores 

de satisfação do serviço público, a nossa guarda está com o quesito ótimo. Agora eu digo, isso daí é, 

também faz parte de uma cobrança maior, não uma cobrança, mas sim uma interação maior nossa, 

tanto do Legislativo como do Executivo, que estamos sim conversando com o Secretário de 

Segurança, conversando com o Prefeito, conversando com o efetivo da Guarda, que infelizmente 

encontra-se defasado, mas por pouco tempo, que nós iremos contratar mais 30 guardas municipais, 

conversando para fazer esta gestão, esse combate e isso daí tá sendo motivo assim de aprovação, 

porque a Guarda está em todo lugar, não desfazendo sim também, parabenizando a Polícia Militar 

de Itapira, a Polícia Civil sim tá, estão todos também no seu limite mínimo do efetivo, mas também 

trabalhando. Mas não posso deixar aqui o meu parabéns para a nossa corporação que está aí 



mostrando serviço na rua e sendo congratulada com os índices. 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 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

23 de setembro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 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. 2º) Decreto do Executivo nº 183/2021. Abre crédito extraordinário no orçamento 

vigente no valor de R$ 768.000,00 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0025/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria Zona de Urbanização Especifica, para 

fins de implantação de parcelamento do solo com lotes predominantemente residenciais. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00435/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Emília Aporta Cricco. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00436/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria do Carmo Martins, mais conhecida como Dona Carmem. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00437/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Domingos Sétimo Grossi, mais conhecido 

como Mingão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00438/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Antônia Zanquetta 

Cardoso, mais conhecida como Dona Nêga. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00439/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Antônio Guezzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 30 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. 9º) 

Requerimento nº. 00253/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Lázara Casteliane Pedro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 23 de setembro. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento nº. 00254/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Leonor Rodrigues Gomes Lopes, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento nº. 00255/2021.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Laércio Marcatti, pelo transcurso de seu 69º aniversário de 

nascimento celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento nº. 00256/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Nelson Romano, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 22 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento nº. 00257/2021.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Agenor Barizon, pelo transcurso de seu 95º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 



Presidente. 14º) Requerimento nº. 00258/2021.- Voto de Congratulação com o servidor público, 

compositor e sambista Cláudio Maria, pelo lançamento do livro "Reminiscências - Tem Coisa Por 

Aí", publicado recentemente. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00259/2021.- Requer oficiar a DRS XIV de 

São João da Boa Vista, solicitando a normalização do envio de medicamentos, suplementos e outras 

necessidades para o nosso município. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00260/2021.- Requer oficiar a direção da 

Viação Santa Cruz, solicitando que a empresa amplie os horários dos ônibus no trajeto 

Itapira/Campinas. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 17º) Requerimento nº. 00261/2021.- Voto de Congratulação com toda diretoria, 

professores, funcionários e alunos do Colégio Ementa Objetivo, pela brilhante apresentação do 

Projeto Novo Objetivo 2022. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) Indicação nº. 00378/2021.- Sugere construção de calçadas no 

terreno da Prefeitura localizado na Rua José Rosário, esquina com a Almeida Júnior, próximo a 

Cerâmica Itapira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

19º) Indicação nº. 00379/2021.- Sugere reparos na galeria de esgoto do bairro Rio Manso. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Indicação nº. 

00380/2021.- Sugere a construção de bueiro na rua Sargento Zeferino Crepaldi, no Conjunto 

Habitacional Juscelino Kubitschek de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Indicação nº. 00381/2021.- Sugere ao setor de 

trânsito, delimitar o estacionamento de veículos apenas de um lado da rua Waldemar Ehnke, no 

Conjunto Habitacional "Dr. Achiles Galdi". Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Indicação nº. 00382/2021.- Sugere instalação de 

parquinho infantil no bairro Hélio Nicolai, mais precisamente no início da rua Ferroviário 

Evangelista Sartori, ao lado da rua Antônio Puggina. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação nº. 00383/2021.- Sugere instalação de 

redutor de velocidade tipo lombada defronte a UBS Central. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Indicação nº. 00384/2021.- Sugere 

construção de bueiros na Rua Herculano Luppi, no bairro José Tonolli. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação nº. 00385/2021.- Sugere 

instalação de iluminação pública no campo de futebol localizado no Jardim Camboriú. Autoria. 

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

em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação nº. 

00386/2021.- Sugere reforçar a sinalização de estacionamento para motos na Av. Rio Branco, 

defronte o nº 697, uma vez que o mesmo encontra-se apagado. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00387/2021.- Sugere 

pavimentação asfáltica na rua Antônio Gonçalves (Tonico Barbeiro), localizada no bairro de Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

26º) Indicação nº. 00388/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de Parque Linear 



na rua Hermes Osório de Oliveira, na Penha do Rio do Peixe. Autoria. André Siqueira. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00389/2021.- Sugere a 

reforma de um ponto de ônibus localizado na rua Luís Antônio Destro, no bairro Della Rocha II. 

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

Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 

00390/2021.- Sugere a dedetização do Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. Justificativa vereador Carlos Alberto Sartori: "É uma reivindicação dos moradores ali que 

residiam ao redor do Cemitério da Saudade. A Zoonoses fez um belíssimo trabalho capturando os 

escorpiões, mais as baratas agora, com esse calor, elas têm saído e invadido as casas próximas ali. 

Então fica difícil, as pessoas tem que ficar com janelas, portas fechadas para não ter essa invasão de 

baratas. Então a gente, é um pedido da população que reside ali naquelas ruas Doutor Norberto e a 

rua também onde tem a escola Onda Azul ali, porque é uma invasão muito grande. Então é um 

pedido da população lá que eu tô fazendo aqui. Muito obrigado." DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00391/2021.- Sugere sinalização de trânsito na rua José 

Pereira, indicando sentido da Av. Brasil, via Av. Brás Ayres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

Justificativa vereador Carlos Alberto Sartori: "Ocorre que muitos caminhoneiros que vem para 

fazer entrega, eles entram ali pela Rua da Penha, na hora que chega ali por perto do Mercado Bom 

Jesus, ele não tem uma placa indicativa, porque eles vêm com sentido para ir para Avenida Brasil 

né, só que chega ali a gente não tem uma placa indicando. Às vezes eles vão para o final da Vila 

Bazani, rua sem saída, fica até difícil para manobrar o veículo. Então ele descendo, tendo uma placa 

ali onde que tem aquela rotatória já vai ser de grande valia, as pessoas já vão escoar lá para a 

avenida Brasil. Muito Obrigado." DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00392/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a criação de um ambulatório 

médico para o servidor público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa vereador 

Carlos Alberto Sartori: "Até tem, existe uma indicação minha já do passado, também do Doutor 

Rafael, é um pedido dos servidores que eu estive participando também lá da Conferência da Saúde, 

foi um dos pedidos que os servidores fizeram. Até tentaram alguma coisa no passado, nessa casa 

aqui da frente que era do antigo, do industrial Sebastião Jader Sarkis, mas depois parou. A senhora 

deve lembrar também, que a senhora também é servidora pública e depois, mas eu acho que com 

isso faz isso vai facilitar muito a vida do servidor, aquele que quer voltar muitas vezes ao trabalho, 

mas é impedido muitas vezes da realização de um exame, é demorado. Então tendo uma assistente 

social, psicólogo, médico, uma equipe técnica, eu acho que vai ajudar muito e muitos funcionários 

reclama, Carlinhos eu poderia ter voltado a trabalhar, mas eu não posso porque não realizei o 

exame, eu tô bom já para voltar. E com isso, até mesmo a volta do servidor para o trabalho com 

certeza será mais breve. É um pedido que fizeram até na Conferência da Saúde, eu tô novamente 

traduzido, até tem um outro pedido antigo do Rafael, Doutor Rafael que foi vereador, tem um meu 

também, mas quem sabe a gente vai conseguir essa, esse ambulatório. Muito obrigado presidente." 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 30 de setembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 00393/2021.- Sugere 

operação "tapa buracos" na rua Maria Luíza Ezequiel Pereira, na Vila Bazani. Autoria. Carlos 

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

30 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais matérias, a 

Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = A senhora Presidente constatando não 

haver matérias na pauta da ordem do dia, 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. 

 

 



 


