
ATA DA 35ª Sessão Ordinária realizada aos 14 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, 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. Ausente o vereador CARLOS DONISETE BRIZA. A Sra. Presidente, invocando 

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

MAÍSA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto 

feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO SARTORI: "Boa noite Mesa Diretora. Boa 

noite colegas vereadores. Boa noite a imprensa aqui presente. Boa noite funcionários dessa casa. 

Boa noite a você que tá assistindo à transmissão via redes sociais da Câmara Municipal de Itapira, 

hoje 14 de outubro, véspera do dia dos professores, e nossa fala nesse Pequeno Expediente então é 

para você professora aqui do município, também da rede estadual, da rede privada. Falamos dia dos 

professores em questão de gênero né, somos no Brasil em torno de um milhão e meio de 

professores. Então esta questão de gênero o certo seria falar Dia das Professoras, já que elas são 

maioria nesse árduo trabalho. E nesse ano, nesse ano de 2021, essa data coincide também com outra 

coisa que aconteceu há um mês atrás, coincide com o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire que é 

o nosso patrono da Educação. Paulo Freire em 1963 ele fez um método revolucionário na cidade de 

Angicos no Rio Grande do Norte. Esse método através do que, através da vivência das pessoas, das 

pessoas ali que estavam analfabetas, do seu dia a dia, das coisas que elas utilizavam, o que essas 

pessoas utilizavam no seu dia a dia. Ele conseguiu alfabetizar essas pessoas em 40 horas. Um jeito 

fazendo as pessoas pensar, um jeito, uma maneira diferente de ensinar, e logicamente, de aprender. 

O problema foi o ano, o ano de 1963. No ano seguinte, esse método do Paulo Freire foi 

interrompido por um golpe, o golpe militar de 64, que instaurou no Brasil a ditadura civil-militar. A 

ditadura deixou um trauma na educação do brasileiro, um trauma que ainda visa uma educação 

tecnicista, que não faz a população, não faz o estudante refletir sobre o seu próprio meio. Então 

nisso, a nossa luta é uma luta pela educação libertadora, uma educação que não ensine apenas o 

estudante apertar o botão, mas que ensine ele enxergar criticamente o seu redor. Nesse dia dos 

professores queria muito fazer frases bonitas, falar coisas desse tipo, mas nós temos que ressaltar 

aqui para a população que nesse um ano e oito meses praticamente de pandemia, nunca os 

professores trabalharam tanto, burocraticamente, se reinventando a todo momento para levar 

educação no momento que estavam fechadas. Agora, no meio do ano quando houve o que, essa 

reabertura os professores estão vivendo dois mundos, o mundo online ainda, o mundo aonde precisa 

pegar e fazer as coisas para os alunos que estão em casa, e o mundo presencial, onde estão dentro da 

sala de aula com alunos. Isso pode mudar agora com que o decreto do governador, pedindo né o 

retorno obrigatório agora entre 18 de outubro e 3 de novembro. À Secretaria Municipal de 

Educação pedimos diálogo, pedimos que ouçam os professores, ouçam a comunidade escolar, 

ouçam os pais, Responsáveis, ouçam a comunidade. A secretaria tem autonomia para fazer os seus 

planos e como eles voltam. Às professoras do município, nosso mandato está sempre aberto, para 

verificar os IPI´s, verificar a questão da segurança nas escolas, para que sempre este retorno seja 

feito de maneira tranquila. Como eu falei né, eu queria muito só dar parabéns né, mas ser professor 

é também lutar. E esse ano quase levamos um golpe lá no Congresso Nacional. O desgoverno do 

Bolsonaro tentou novamente o que, congelar mais um ano a salário. Nosso piso nacional que é 

2.800 reais por 40 horas de trabalho, mais um ano, e por três votos os deputados lá em Brasília 

derrubaram este congelamento. Então, ano que vem o piso vai aumentar, isso tá dentro do que, tá 

dentro do aumento do da verba do Fundeb, e isso logicamente, trabalhar por amor sim, mas 

trabalhar também remunerado e bem remunerado, isso que o professor precisa, valorização e a 

educação faça a diferença, porque é muito triste nós temos o que, temos cada vez mais professores 

fazendo jornadas duplas, triplas para completar o seu salário. Professor, desejo tudo de bom para 



vocês. Vocês são o que faz o Brasil pensar, a educação rodar, sem vocês nada funciona. Parabéns 

pelo seu dia, e muita luta, desejamos para vocês nesse dia também. Obrigado, boa sessão a todos!" 

A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: Boa tarde Presidente. 

Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas vereadores, funcionários da Casa, imprensa 

aqui presente, internautas, população itapirense. Hoje eu queria começar a minha fala, eu gostaria 

de parabenizar a Comunidade Católica da Nossa Senhora Aparecida, eu já vi aqui que tem um voto 

também do vereador Carlos Sartori tá, mais o meu é um especial para a comunidade no qual eu tive 

um contato, e a Padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida, tenho certeza que ouviu a reza 

de todos, porque graças a Deus choveu, coincidentemente ou não, nessas datas. Então queria deixar 

o meu parabéns pelas festas, que não estão deixando, não deixaram cair em toda a pandemia, o e 

continua na luta. Hoje aqui eu queria comentar sobre a reforma da ponte lá na divisa dos municípios 

de Itapira, Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. O ano passado mesmo foi um pedido meu, uma 

indicação, um pedido, uma indicação, a pedido dos moradores, não só os moradores, mas também 

da população, porque como sabemos é feito o transbordo de mercadorias, transporte de mercadorias 

por ali também, é um elo principal entre esses municípios, principalmente no desenvolvimento. E a 

ponte estava aos pedaços, e como o próprio André, nosso vereador foi conferir, ficou bonita né 

André, bonita e excelente assim. Os moradores do Rio Manso merecem isso, clamaram todo tempo 

por isso e não foram atendidos. E o nosso governo, como foi já um pedido nosso e também com o 

próprio Toninho foi visitar lá a comunidade, percebeu que era urgente essa reforma. Então essa 

semana tá, tá terminando a reforma, concluindo aí, eu deixo um abraço aí para comunidade do Rio 

Manso, porque eu mesmo presenciei que necessitava dessa reforma, pedi e o nosso governo fez. 

Então é mais uma conquista aí para a comunidade. E para terminar minha fala, em nome do colega 

Vereador Leandro, que é um professor aqui nosso presente na casa, parabenizar todos os 

professores e professoras da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país, porque o professor, 

praticamente, é a base de tudo. E eu, como já em outros discursos disse, tenho orgulho, não vou 

citar meus professores porque não quero errar não, esquecendo algum, mas, né, a gente sempre 

acaba esquecendo. Mas sim, tive a honra de ter inúmeros, tive professoras e professores também, e 

sempre tive um bom contato, tenho honra de falar parabéns ao professor, a professora do nosso 

brasilzão, do nosso Estado, e principalmente da nossa cidade. É isso, nada mais, obrigado!" Não 

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

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

leitura do seguinte documento: 1º) Decreto Executivo nº 191/2021. Abre crédito extraordinário no 

orçamento vigente no valor de R$ 99.512,42 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) 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 localizadas no loteamento José Maria de Campos. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0069/2021.- Em 

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

Denomina Via Pública localizadas no loteamento Jardim Levatti. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0070/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 500.182,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir pela 

ordem o vereador Leandro Sartori solicita a retirado do Projeto de Lei nº 057/2021, de sua autoria, 

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 ajardinada." 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER nº. 109/2020.- ASSUNTO: 



Projeto de Lei nº 057/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

PREJUDICADO EM VIRTUDE DA RETIRADA DO PROJETO DE LEI EM ANÁLISE.. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 110/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 067/2021. RELATORIA: 

André Siqueira. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria da vereadora Maísa 

Fernandes, que "Institui o Programa “Cão Comunitário”, no âmbito do Município de Itapira e dá 

outras providencias.", 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", 13 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: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente.7 º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00457/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Olga Pires de Godoy Machado. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00458/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Márcia Aparecida Crippa de Godoy. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00459/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio 

Antônio Domingues, mais conhecido como Vevo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00460/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Sebastião Muniz. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00461/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalo 

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

14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00462/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da Penha de Oliveira Rocha. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00463/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Felício Tabarim. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00464/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Alex de Souza Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00465/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Margarida Mariano. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00466/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Jardim Pereira. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00467/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Orminda Duarte da Costa. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00468/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Romeu Vasconcelos de Lima. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 19º) Requerimento nº. 00275/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Gleide 

Maria Batista, pelo transcurso de seu 70º aniversário de nascimento celebrado dia 07 de outubro. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00276/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Paulo Guilherme 

de Lima e Sra. Sílvia Marques de Lima, pelas comemorações de Bodas de Crizo, 33 anos de 

casamento, celebrado dia 7 de outubro. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00277/2021.- Voto de 

Congratulação com a Dra. Luciana Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 10 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00278/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Eudélcio de Oliveira Dias, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00279/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria José Martins Dias, pelo transcurso de seu 92º aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00280/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00281/2021.- Voto de 

Congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora Aparecida do bairro dos Prados, na 

pessoa do Padre Ildefonso Ribeiro Luz, pelas festividades em louvor a santa padroeira do Brasil. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

26º) Requerimento nº. 00282/2021.- Voto de Congratulação com a comunidade católica do Jardim 

Raquel, na pessoa do Padre Tadeu Francisco Bonetti, pelas festividades em louvor à Nossa Senhora 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00283/2021.- Voto de Congratulação com a comunidade 

católica da Ponte Nova, na pessoa do Padre Everton Henrique Nucchi, pelas festividades em louvor 

a Nossa Senhora Aparecida, ocorrida recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00284/2021.- Voto de 

Congratulação com todos os profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de nossa cidade, 

pela comemoração do dia alusivo a estas profissões, comemorado no dia 13 de outubro. Autoria. 

Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento 

nº. 00285/2021.- Requer do Sr. Prefeito, informações quanto ao cumprimento da Lei nº 4.668/10, 

que concede 2% de arrecadação da Zona Azul à UIPA. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00407/2021.- Sugere instalação de 

redutor de velocidade tipo lombada na estrada municipal "Orlando de Andrade", nas proximidade 

da Igreja São João Batista, bairro dos Pires. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 00408/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para 

que o município ofereça atendimento médico veterinário gratuito para a população. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 



de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 00409/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto a Zona Azul Central Park, visando oferecer desconto ou algum 

tipo de isenção aos proprietários de comércios localizados no Centro da cidade. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00410/2021.- 

Sugere substituição de lâmpada queimada na rua Francisco Vieira Cintra, defronte o número 335, 

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

Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00411/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a coleta de lixo orgânico três vezes 

por semana no bairro Morada do Sol. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 00412/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

visando a implantação de bueiros inteligentes em todo o município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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: 36º) Ofício FMAP nº 

431/2021 - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Informa que a Prefeitura Municipal de 

Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de Setembro, informa ainda que as 

contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado 

referente ao mês de agosto foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao 

mês de agosto para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

37º) SG-DAO nº 200/2021 - Prefeitura Municipal de Itapira. Em atenção à Indicação 314/2021, 

de autoria do vereador Carlos Sartori, que Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria de 

Promoção Social, que promova estudos objetivando a implantação de projetos sociais para crianças, 

jovens e idosos no Condomínio Residencial Morada Nova. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Ofício 

C.ECR nº 760/2021 - TCESP . Encaminha cópia das peças processuais informando a respeito da 

decisão prolatada, TC-16545/989/18, TC-16658/989/18 e TC-16670/989/18. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. Não havendo mais matérias no Esxpediente, a Sra. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 0025/2021.- Cria Zona de Urbanização Especifica, para fins de implantação 

de parcelamento do solo com lotes predominantemente residenciais. Autoria: Prefeito Municipal. A 

seguir, pela ordem o vereador Leandro Sartori solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS 

AO VEREADOR LEANDRO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 14 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. 

 
 


