
ATA DA 34ª Sessão Ordinária realizada aos 07 de outubro 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 MINO NICOLAI, 

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. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente. Boa tarde 

vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas vereadores e funcionários da casa, imprensa aqui 

presente, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de iniciar minha fala falando que 

iniciamos né o mês de outubro e não podemos deixar de tocar referente ao tema Outubro Rosa. Uma 

campanha a nível nacional para que as mulheres atentam-se a sua saúde. Hoje aqui gostaria de falar 

especificamente da nossa programação do Outubro Rosa, Secretaria de Saúde junto com o 

Executivo, onde o tema para as mulheres é “cuidar de si mesma é um ato de amor”. Programação 

nossa está no nosso site, onde em todo o mês será dado uma atenção especial a mulher, mas eu vou 

resumir alguns temas aqui. Teremos todas as quartas-feiras do mês de outubro as unidades na zona 

urbana até as vítimas às 21 horas, horário especial para agendamento de mamografia e Papanicolau 

nas UBS. Teremos também uma parceria com UNIESI para ações educativas nas UBS e com o 

tema de Nutrição, sobre o papel da alimentação para portadores do câncer de mama e a Saúde da 

Mulher. Isso também é um quesito muito importante, a alimentação das mulheres portadoras do 

câncer. Teremos uma ação educativa com agentes comunitários do dia oito de outubro as 14:00 

horas com orientações da diretora, sensibilizando, a sensibilização das ações relacionadas à saúde 

da mulher na UBS da Vila Ilze. Teremos também a carreata com Associação Pétalas de Rosas no 

dia 23 de Outubro com saída às 8:00 do Parque Juca Mulato. O objetivo é a conscientização sobre a 

prevenção do câncer de mama. Ah, e também teremos a parceria com Associação Pétalas de Rosas 

para distribuição de informativos da UBS e com a empresa Lovell Cosméticos, e deixar aqui desde 

já meu agradecimento a Secretaria de Saúde, a Lowell, Associação Pétalas de Rosas, que a 

conscientização também é fundamental, também não, é fundamental, o tratamento também, mas a 

conscientização e a prevenção é fundamental. Agora eu gostaria de falar um pouco referente a 

programação também da comemoração do aniversário da nossa bela e linda da cidade de Itapira, 

onde começamos já no domingo reinaugurando a feira do Mercadão, a feira externa, onde 

adequamos as barracas todas para cima do pátio deixando livre as ruas, o estacionamento para 

melhor atender principalmente o pessoal, as pessoas de idade, que do jeito que era muitas vezes 

tinha que parar o seu veículo longe e ficava difícil para ir. Muitos nem iam. Então, com essa 

mudança já foram os inúmeros agradecimentos. Eu também gostaria de deixar registrado que hoje 

tivemos também no parque Juca Mulato para inauguração do novo Playground do Juca Mulato, 

mais revitalizado, com brinquedos novos, totalmente adequado para as crianças, que a criança é o 

nosso futuro. Então ficou um lugar bonito, bem educativo, e é um dos nossos temas para a 

comemoração do aniversário da nossa cidade. Por último quero deixar só registrado presidente, 

desculpa um pouco, que o setor também de Educação, para nossa Secretaria, nosso Executivo, 

adquirimos 110 lousas digitais. Isso daí será também feito um treinamento com os professores, isso 

aqui tudo em respeito ao nosso cidadão, a nossa Educação, a nossa criança. É o nosso governo. 

Muito obrigado Presidente!" A seguir, faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: "E mais 

uma vez boa tarde Presidente, companheiros da mesa, vereadores né, os funcionários dessa casa. 

Eu, hoje eu vim só para gente comentar, eu não quero fazer muito estardalhaço, porque eu 

assistindo alguns órgãos de imprensa aí, rádios falando e comentando né, sobre o andar da 

carruagem em relação à vacinação, e um dos radialistas disse assim: é, não é mais que a obrigação. 

Eu achei que ele estava com as palavras dele perfeita, quando se diz em relação à vacinação, que a 



obrigação é do governo Federal, Estadual e do Municipal, e teceu vários elogios, eu não sei se 

alguém viu isso aí, não foi só numa rádio, nas duas ou três rádios aqui da região né eh, acho que 

algumas pessoas não sabem, a Rádio Clube de Itapira foi vendida, hoje ela está com o outro dono, 

ela vai ser incorporada como FM em pouco tempo né, e lá se falando do exemplo da vacinação da 

cidade de Itapira. Itapira hoje, o índice no Hospital baixíssimo, Santa Casa novos casos baixíssimos, 

então a eficiência, Itapira entre as cidades aí até 50, 60, 100 mil habitantes, Itapira saiu na frente de 

mais de vinte e sete cidades da nossa região. Isso é um levantamento que eles passaram. Então eu só 

não poderia deixar de comentar isso e parabenizar o Secretário da Saúde Vladen Vieira, em nome 

dele, todos os funcionários da Prefeitura, não só do Hospital, mas a Guarda Municipal no seu 

desempenho, os funcionários que varrem a rua, os funcionários que cortam a árvore, enfim, todos 

sem exceção. A gente comenta, eu lembro Leandro que no início o Leandro falou precisa vacinar 

mais, vacinar mais, e vacinar mais, e obviamente era o que tinha que ser feito, sabe, e muitos aí 

dirigentes de municípios aí, pessoas que lideram aí é setores da Saúde, fizeram palanque político em 

relação a vacina e esqueceram o fator fundamental que realmente era correr atrás e trazer vacina. 

Itapira foi um exemplo, um exemplo. Então, Mino, falando e tal, não, o que eu só queria dizer é que 

eu quero parabenizar todos, que continue assim, e que a gente sirva sim de exemplo, de modelo para 

os municípios vizinhos, porque quando a coisa é ruim todo mundo já grita, quando a coisa é boa eu 

não vi ninguém comentar, ninguém, a respeito desse fator que é importantíssimo para cidade de 

Itapira. Parabenizar também o Toninho Bellini e toda sua equipe, que nós tivemos aqui a semana 

passada, todos os vereadores, salvo alguns aí, no aterro de Itapira, do novo aterro do lixo, eu acho 

que vão descer aqui muitos prefeitos, vereadores vizinhos, de cidades vizinhas, porque a obra que 

está sendo feita no aterro de Itapira é coisa de cinema. Então eu não quero aumentar muito também, 

não quero sabe, valorizar demais, mas que aqueles itapirense que quiserem ter um orgulho do 

tratamento do lixo de Itapira hoje, que pegue um carro, vá pertinho do Barão, é facinho, vá ver o 

que está sendo feito no aterro sanitário de Itapira. A economia que está sendo feita, isso aí não tá 

precisando de dinheiro de ninguém, é tudo com recurso que o município tem com suas economias, 

com o seu trabalho que está sendo feito com todo o planejamento antecipado, então parabenizar 

realmente por esse trabalho, tanto os outros setores, setores agora que vai ter um trabalho, o André 

acho que sabe já disso, que agora vai ter um setor de limpeza, de poda de árvores, em todos os 

bairros de Itapira, vai começar um, bairro dos Prados, fulano, ciclano, beltrano e vai fazer uma 

faxina em toda a cidade de Itapira para que não se tenha mais esse problema com vento, com queda 

de energia elétrica nos fios da cidade, em parceria com a CPFL. Então, eu queria parabenizar todos 

os funcionários da Prefeitura e, obviamente, os vereadores dessa Casa, que tem colaborado com os 

projetos e fazendo com que as coisas realmente aconteça. Um abraço. Obrigado a todos!" Não 

havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. 

Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 33ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 30 de setembro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 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 Ofícios: 2º) Ofício Solicitação de Licença 

para tratamento clínico e Antonio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal, pelo período de 10 dias a 

contar do dia 06 de outubro de 2021. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: À COMISSÃO 

DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A Senhora Presidente, suspende os trabalhos por 5 minutos 

para que a Comissão de Justiça e Redação proceda a confecção de Projeto de Decreto Legislativo, 

versando sobre a licença do Sr. Prefeito Municipal. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após 

verificação de "quorum" a Sra. Presidente solicita à primeira secretária para que proceda a leitura 

das matérias constantes do expediente. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2021. Dispõe 

sobre a concessão de LICENÇA ao Sr. Antonio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. Autoria: 

Comissão de Justiça e Redação. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 



4º) Decreto do Executivo nº 185/2021. Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 

290.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) RELATÓRIO Nº. 009/2021.- Ata da Prestação de 

Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 28 de setembro de 2021, às 10:00 horas, 

na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE, referente ao 2º Quadrimestre de 2021. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) RELATÓRIO Nº. 0010/2021.- Ata da Prestação de 

Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 29 de setembro de 2021, às 14:00 horas, 

na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, referente ao 2º Quadrimestre de 2021 Autoria. Comissão de 

Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0067/2021.- Em que o 

Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o 

Programa “Cão Comunitário”, no âmbito do Município de Itapira e dá outras providencias. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0068/2021.- Em 

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

Altera o Artigo 2º da Lei 6.076, de 30/09/2021, que Denomina Vias Públicas localizada no 

loteamento José Maria de Campos. 9º) PARECER nº. 103/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 025/2021. 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 025/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Cria Zona 

de Urbanização Especifica, para fins de implantação de parcelamento do solo com lotes 

predominantemente residenciais.", 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", 06 de outubro 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. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 104/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 062/2021. 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 062/2021, de autoria de todos os Edis, que "Denomina Via Pública localizada no 

loteamento Jardim Teixeira de "Paulo Pereira de Godoy - Paulinho da Câmara".", acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo 

Colendo Plenário, uma vez que se trata de homenagem a ex-servidor à esta Casa de Leis, que 

durante mais de 30 anos serviu com dedicação e esmero a população itapirense e os senhores Edis, 

onde fez e deixou grandes amigos. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

06 de outubro 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 Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova porunanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 11º) PARECER nº. 105/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 063/2021. RELATORIA: 

Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 063/2021, de autoria do 

vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina Vias Públicas localizadas no loteamento Jardim 

Teixeira", 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 tratar 

de homenagens póstumas a pessoas honradas dentro de nossa comunidade, opinam por seu 

acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

06 de outubro 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 Carlos 

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 106/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 064/2021. 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 064/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Institui o "Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” para crianças 

e adolescentes", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 06 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria 

seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) PARECER nº. 107/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 065/2021. 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 

065/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a criação do Museu do Esporte 

de Itapira “José de Oliveira Barretto Sobrinho”", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a 

matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário, uma vez que o 

homenageado é pessoa de elevada estima dentro de nossa comunidade. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 06 de outubro 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 06 de outubro 

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. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00440/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Carolina Bucci Nogueira. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00441/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tereza da Silva 

Domingues. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00442/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Marino Medeiros Lima, mais conhecido 

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

Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00443/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luíza Ferreira do Prado. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00444/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Manoel Pereira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00445/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Rotoli Bressaglia. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00446/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Érica Aparecida Stringuetti. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00447/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vanilde 

Barbosa do Amaral. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00448/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Catarina Isabel Bazani Alvear. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00449/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gislene de Cássia Rodrigues Cavalari. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00450/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Jaime Bilac de Mello, mais conhecido como Minhoca. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00451/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Mendonça Barbosa. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00452/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Georgina de Oliveira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00453/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edena Zilioto Romano . 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00454/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Raimunda dos Santos de Brito. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00455/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Porcino Martins de Castro. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00456/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Décio Luís Buzana. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 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. 31º) Requerimento nº. 00262/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal 

Sr. Antônio Luiz Ambrosini e Sra. Milza Maria Garvani Ambrosini, pela comemoração de Bodas 

de Cobre (61 anos de casamento) celebrados no dia 1º de outubro. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00263/2021.- 

Requer oficiar a Concessionária Intervias, solicitação desta Casa de Leis, para que promova a 

instalação de placas alertando o tráfego de ciclistas na rodovia SP-147, rodovia dos Agricultores, e 

na SP-340 até a cidade de Holambra. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00264/2021.- Voto de Congratulação com o 

Laboratório Cristália, na pessoa do presidente Ricardo Pacheco, eleita a melhor indústria 

farmacêutica do Brasil no Prêmio Valor 1000. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00265/2021.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Iracema Roberto Salgado, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado dia 



1º de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00266/2021.- Voto de Congratulação com a 

empresária Sra. Maria Ângela Nogueira Brait Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 7 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00267/2021.- Voto de 

Congratulação com a Dra. Hélia Regina Pichottano, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 2 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00268/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho, pelo transcurso de seu 86º aniversário 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00269/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Marlene Alves Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00270/2021.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal Sr. Benedito Paganini e Sra. Natalina Aparecida Soliani Paganini, pelas comemorações de 

Bodas de Zinco, 71 anos de casamento, celebrado dia 30 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 

00271/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Helena Leme Fernandes, pelo transcurso de seu 

80º aniversário de nascimento celebrado dia 04 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento nº. 00272/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Silvana Aparecida Rodrigues de Moraes, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade itapirense. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00273/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Gilza Aparecida Scholz 

Sanches, empossada presidente da Associação Pétalas de Rosas no último dia 21 de setembro. 

Autoria. Beth Manoel. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Eu gostaria de 

desejar, primeiro parabenizar a Gilza pela iniciativa aí de presidir essa tão bela Associação Pétala de 

Rosa, e desejar para ela um mandato abençoado e com muito sucesso. Parabéns Gilza! Parabéns 

vereadora Beth pelo voto, é de pessoas assim como a Gilza que precisamos no nosso mundo de 

hoje. Nada mais." Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: "Quero falar também da Gilza que 

é uma pessoa assim ponta de dedo, está presente em várias, em várias recepções né, e é uma pessoa 

muito ativa. Foi escolhida, e eu acho que foi assim muito bem escolhida a pessoa da Gilza, e eu 

desejo a ela que leve à frente essa Associação que é muito importante para a mulherada e também 

para os homens que homem também tem câncer de mama, número bem menor, mas tem. E 

querendo falar também que amanhã na Igreja Presbiteriana Central, a Pétalas de Rosa vai estar lá a 

partir da 7:30 da noite, então estão todos convidados. Obrigado!" DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento nº. 00274/2021.- Requer oficiar o SAAE - 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que promova a instalação de um bebedouro público na 

quadra poliesportiva localizada na rua Manaus, no Conjunto Habitacional Vila "Dr. José Secchi". 

Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00394/2021.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de 

Jeronymo José Olympio. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00395/2021.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de nossa cidade de José Carlos Pavinato. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00396/2021.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Pedro Zanquetta. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00397/2021.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de nossa cidade de Illude Moraes Peres. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00398/2021.- Sugere disciplinar o 

trânsito com sinalização de solo na rotatória da Av. Jacareí com a rua Hildebrando José Rossi, tendo 

em vista o grande fluxo de veículos no local, em virtude dos estabelecimentos de ensino ali 

existentes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

49º) Indicação nº. 00399/2021.- Sugere ao Senhor Prefeito, promover programação cultural com 

shows e eventos na pista de skate nos dias de feira noturna. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00400/2021.- Sugere a revitalização da 

quadra esportiva na rua Manaus, no Conjunto Habitacional Vila "Dr. José Secchi". Autoria. 

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

07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº. 00401/2021.- 

Sugere instalação de academia ao ar livre na rua Manaus, no Conjunto Habitacional Vila "Dr. José 

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

Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) 

Indicação nº. 00402/2021.- Sugere estudos para melhor disciplinar e sinalizar o trânsito na esquina 

da Av. Getúlio Vargas com a rua do Jasmins, no Jardim Santa Marta. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00403/2021.- Sugere 

reforma ou substituição de um ponto de ônibus coberto localizado na rua Antônio Alves de 

Campos, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00404/2021.- Sugere disponibilizar um vigia para atuar na 

Praça da Justiça, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: "É um pedido da população lá, porque ficou bonita a praça, fez aqueles 

trajetos para as pessoas fazerem caminhada. Agora, o pessoal de moto tá andando por dentro, na 

pista que é para as pessoas fazerem caminhada. Então, as pessoas idosas, outras pessoas têm medo 

de andar porque estão fazendo o circuito de moto. Então eu acho que teria que ter algum tipo de 

segurança, porque não é local para andar de moto, mas estão fazendo isso e a população tá 

reclamando coitados, porque ficou tão bonito o lugar e tá tendo esse mau uso do espaço. Obrigado!" 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00405/2021.- Sugere 

reativar a atração do "pedalinho" aos finais de semana na Praça da Justiça, no Jardim Galego. 

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

Antonio Caio", aos 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) 

Indicação nº. 00406/2021.- Sugere melhorias na estrada rural de acesso às propriedades das 

famílias Gabriotti, De Paulo e Ferracini, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de outubro 

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: 57º) Requerimento nº 

1418/2021 - Assembléia do Estado de São Paulo.- Congratulação com a população Itapirense pelo 

aniversário do Município de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 



de outubro 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 0062/2021.- Denomina Via Pública localizada no loteamento Jardim Teixeira 

de "Paulo Pereira de Godoy - Paulinho da Câmara"". Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 062/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador 

Carlos Alberto Sartori, tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa 

aprova por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da 

matéria. A sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 062/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto 

vereador Carlos Alberto Sartori: "Fico muito feliz com aprovação, tendo em vista que o Paulinho é 

um grande amigo, não só meu como de todos daqui, é uma homenagem que a gente está fazendo a 

um servidor que ao longo desses anos esteve aqui, junto aqui a Câmara Municipal, fazendo parte do 

corpo de funcionários, e se dedicou a isso né. Então eu acho que é válida a homenagem, acho que o 

Paulinho merece. Gostaríamos que ele tivesse aqui, mas Deus tem outros planos. Então a gente faz 

a homenagem hoje, que é merecida, de coração. Parabéns a todos que votaram né. Eu acho que é 

homenagem da Câmara ao nosso querido amigo Paulinho. Muito obrigado!" DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0063/2021.- Denomina Vias Públicas localizadas no 

loteamento Jardim Teixeira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

063/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, 

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

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

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

votação o Projeto de Lei nº 063/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: "Eu também gostaria de falar que nesse projeto, que essas vias públicas 

foram denominadas com nomes de pessoas honradas, pessoas que dedicaram, como foi a querida 

professora dona Lia Boretti, que também foi diretora da escola Júlio de Mesquita; Dona Suzana 

Pereira da Silva, também professora, deu aula em Eleutério e também foi diretora da escola Júlio 

Mesquita. Também ali do alto da Santa Cruz, bairro Santa Fé, dona Adélia Sartori Coloço, que 

também atuou muito ali no comércio junto com todos aí daquele alto; e também a Dona Maria de 

Lourdes Fonseca Caio, que foi primeira-dama do município, esposa do saudoso Antônio Caio; e 

também a Beatriz Miranda, que também morreu ainda um tanto quanto jovem, e também a 

fatalidade que levou a vida também da querida Letícia Telles. Então são esses os homenageados e 

muito obrigado a todos." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA 

E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de outubro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0064/2021.- 

Institui o "Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” para crianças e adolescentes. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 064/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: "É um projeto de suma importância para nossa cidade, essa 

Família Acolhedora, onde essas crianças que estão em momento de trânsito, eles vão ter uma 

família que vão acolher e tratar como se fosse um membro da família. Então isso é um trabalho 

importante, em 2011 eu tive conhecendo esse trabalho em Campinas e esse projeto que hoje nós 

estamos voltando é, vamos dizer, uma cópia quase que idêntica daquele que eu fui autor, que esta 

lei agora revogou, mas o que importante é que o projeto vai ser colocado em prática, a autoria ela é 

passageira, mas o serviço que será prestado, a qualidade do serviço, essas crianças, esses jovens, 

não tem preço que pague. Então parabéns a todos, eu acho que estamos aqui para aprovar aquilo 

que é bom para nossa cidade, e esse projeto que há anos já poderia ter sido colocado em prática 

agora chegou a vez dele ser colocado em prática, e eu fico muito feliz por conhecer o projeto da 



forma que é realizado. Muito obrigado." Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: "Que serviço 

maravilhoso. Então parabéns a todos os vereadores que votaram aí, um projeto muito importante 

para a população, para nossa cidade." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0065/2021.- Dispõe 

sobre a criação do Museu do Esporte de Itapira “José de Oliveira Barretto Sobrinho”. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 065/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

em 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0066/2021.- 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. Autoria: Prefeito 

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

em única votação o Projeto de Lei nº 066/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

em 07 de outubro 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. 


