ATA DA 3ª Sessão Ordinária realizada aos 16 de fevereiro 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 FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS, 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 a vereadora Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Peço ao vereador Mino
que assuma meu lugar, para que eu possa fazer o uso da Tribuna. Hoje venho falar de uma notícia
que me deixou muito triste. No domingo foi noticiado em várias emissoras de televisão, inclusive
do Fantástico, algo que mexeu muito com o sentimento das pessoas. Proibidas na Argentina, no
Uruguai e em outros países, aqui na região Sul do Brasil, ainda acontece maus tratos, brigas,
abusos, em nome da ganância dos apostadores, por meio do uso do dinheiro público. É uma
crueldade humana, seguida por torturas, exploração, marcas de arranhões, corpos cheios de
cicatrizes, e queimaduras. Patas que foram arrancadas, por meio de fraturas expostas. As corridas de
Galgos quase sempre terminam em abandono e morte, injetam drogas no animal para melhorar o
seu desempenho. No Rio Grande do Sul, as corridas aumentaram, e muito, e as cidades de Bagé,
Santana do Livramento, Guaraí, Aceguá, que fica na fronteira com o Uruguai, passaram a abrigar as
corridas, além de violarem o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois é comum esses
acompanharem as corridas, e permitir crianças em ambientes de apostas é uma violação ao ECA.
Esses animais são expostos a cafeína, carnitina, entre outras drogas altamente estimulantes e
acabam ficando agressivos, visto serem aplicadas altas doses, causando hiperexcitação e grandes
oscilações na frequência cardíaca. Chegam a usar até mesmo cocaína para estimular o animal. Um
animal teve sua cauda cortada como castigo de seu dono, por ter perdido a corrida, não houve
nenhum tipo de anestesia no procedimento, nem acompanhamento veterinário. O prefeito de Bagé,
Divaldo Lara, do partido PTB, é um dos incentivadores dessas corridas de Galgo, Cristian
Nogueira, o “Tita”, é o presidente da Associação dos Galgueiros, e o recurso de 250 mil reais,
foram provenientes do Ministério de Turismo, obtidos por meio de Emenda Parlamentar do
Deputado Federal Dionilso Marcon, do PT. Em ofício ao Prefeito o Deputado deixa claro que o
dinheiro é para investir no Parque do Gaúcho, para criadores de Galgos. A Vereadora de Bagé,
Beatriz Souza, criou um Projeto de Lei proibindo a realização dessas corridas, banindo de vez a
prática, no entanto, apenas a autora do Projeto apresentou seu voto a favor. Gostaria de deixar bem
claro, e convido todos os colegas vereadores, juntamente a mim, para a realização de um Voto de
Repúdio ao Prefeito Divaldo Lara e aos Vereadores de Bagé, que lhe dão sustentação na Câmara,
que é um cenário de pesadelo. O que eu gostaria de dizer também é que nas minhas indicações,
peço melhorias e a revitalização do campo da Vila Isaura, melhorias e revitalização da Praça Jardim
Itamaracá, e sugiro ao Senhor Prefeito estudos junto à Secretaria de Saúde visando à implantação da
jornada de 30 horas de trabalho para o setor de Enfermagem. Quero dizer ao Deputado e a todos
esses políticos que contribuem para essas palhaçadas, que se está sobrando dinheiro, que gaste com
a Educação, Saúde, com vacinas para os professores, e com materiais de proteção para que os
professores possam voltar a dar as aulas com segurança. Obrigada a todos. Boa noite.” A seguir, faz
uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO SARTORI: “Boa noite a todos. Esta Sessão de hoje eu
quero dedicar a dois temas. A Educação em primeiro lugar, sendo que estamos na iminência do
retorno às aulas da Rede Municipal, no pior momento da pandemia, com uma média diária de mais
de 1.100 mortes por dia, e aqui na Câmara temos a responsabilidade de defender as professoras e
professores da Rede Municipal. Professores e pessoas da equipe com comorbidades, não deverão
voltar ao trabalho, sem ter perdas financeiras e sem perdas funcionais. Não é culpa dos professores
que a Prefeitura tem que contratar novos professores adjuntos para este retorno às aulas, e não

colocar em risco a vida deles. O próprio Secretário da Saúde, semana passada, deixou claro nesta
bancada que aqueles que têm comorbidades, têm que ficar em casa, e com o professor não pode ser
diferente. No Estado está assim, inclusive em algumas escolas particulares está assim, e no
Município também precisa ser assim, e não pode haver perdas funcionais, porque o professor tem
regras rígidas de contagem de tempo, de escolhas, quinquênios, então tem que ser pensada pelo
Poder Executivo uma Lei temporária, por causa da Covid, para esses professores. O segundo ponto
que quero falar, também sobre a Educação, como ocorrerá se houver algum caso de Covid no
ambiente escolar, qual é o protocolo que ainda não está claro, e professores e equipes não podem
ser prejudicados, novamente, por isso, nem na questão financeira, nem na questão funcional.
Defendemos uma testagem geral entre os funcionários, entre os professores da Rede Municipal de
ensino. Se caso nós conseguirmos, claro que cada um tem seu o tempo, suas condições de vida e
tudo mais, nós vereadores podemos formar uma comissão para visitar algumas escolas, para saber
as condições para esse retorno e também, ao Poder Executivo, já que estamos até agora sem as
aulas, não seria nada mal, se acaso tiver problemas, adiar um pouco mais para que se comece bem
as aulas, também faço esse pedido. O segundo tema da minha fala nesse Pequeno Expediente, é
sobre a saúde. Semana passada, esteve aqui entre nós o senhor Vladen Vieira, falando um
pouquinho sobre essas questões da vacinação, e tudo mais. Eu queria pontuar duas coisas aqui.
Primeiro é que vacina é solução sim. Israel, Estados Unidos estão vacinando em massa, já há uma
diminuição de casos, já reduziram internações, então a vacina é sim uma solução. Nosso Governo
Federal que deveria, pelo SUS, fazer a compra de vacinas, negou 70 milhões de doses da Pfizer, e
nós temos nessa semana noticiários mostrando várias cidades cancelando as vacinações, porque não
há mais vacinas. Esse é um erro total, uma incompetência total do Governo Federal. Aqui, pela
terceira vez, defendo o meu Projeto, novamente, o “Fura Fila da vacina”. Nesse final de semana
tivemos pela primeira vez noticiado um caso de fura fila aqui na cidade, e está sendo investigado.
Esse Projeto é constitucional, teremos o parecer em breve, e não é para cassar Secretário,
Funcionário Público, mas sim para inibir casos de fura fila, como ocorreu um caso nesse final de
semana em Itapira. Aos meus colegas vereadores, peço muito que, ao invés de combater o Projeto, o
torne melhor, para que Itapira seja exemplo na vacinação, porque nós temos poucas vacinas, e tem
que ser seguido à risca a prioridade na vacinação. Para encerrar o meu tempo, hoje será colocada na
indicação a Renda Emergencial Municipal como uma indicação ao Prefeito, sendo que as pessoas
não podem pagar pela crise. Também colocamos outras indicações, como a melhoria na passarela
dos prédios da Avenida dos Italianos, melhorias na UBS Albertino Lopes, na quadra d do Della
Rocha 2, nossos requerimentos foram mandados aos Secretários há mais de 40 dias, estudos para a
criação, eu sei que é difícil, para mais uma criação da UBS na Assad Alcici, e logicamente, não tem
como não colocar uma indicação sobre a questão dos professores com comorbidades. Agradeço a
atenção de vocês, uma ótima sexta para todos nós. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. A notícia que eu venho trazer,
é uma boa notícia, porque foram anos de luta, acho que chegou o dia das pessoas que, com muito
sacrifício, adquiriram a sua casa através do sistema Cohab. Durante anos eu fui na Cohab, o
Paulinho me acompanhou, o André, o Elias, foi uma sucessão, teve até uma vez, eles vão dar risada,
que eu levei um tombo na calçada, lá tem uma calçada lisa, vermelha, mas com muito empenho
essas pessoas pagaram essas parcelas, com sacrifício, durante anos, na espera de ter uma escritura
definitiva, e essa escritura nunca saía porque o banco recebia, a Caixa, e não repassava o dinheiro
para a empresa, então pessoas quitavam, mas não eram donas do imóvel, porque não houve o
repasse do recurso para a Cohab. Então depois de tanta insistência, fui lá com o agendamento do
Deputado Barros Munhoz, com o agendamento do Deputado Carlos Sampaio, até um advogado que
me acompanhou lá na época, mas foi uma insistência muito grande. Então recebi uma notícia muito
boa, porque pessoas que sonham com a sua casa própria, naquele tempo, a Vila Figueiredo, só
existia o Figueiredo, não tinha nada em volta, era só mato. Havia muita dificuldade, não tinha
ônibus, não tinha luz no acesso, então as pessoas adquiriram esse sonho da casa própria, e até hoje
ainda muitos não têm a sua escritura definitiva. Agora temos um pronunciamento da Cohab, de que
os interessados devem procurar ou requerer a liberação da minuta, que vem tão logo depois da

escritura de compra e venda, referente às unidades habitacionais, comercializadas pela Cohab.
Vemos aqui que demorou, mas aconteceu, então que agora as pessoas que pagaram com muito
sacrifício serão donas da sua casa, do seu imóvel. É um momento de muita alegria, porque o
trabalhador que pagou rigorosamente suas parcelas, nada mais justo né? Muitos desses coitados
vieram a falecer, e não tiveram a escritura definitiva da sua casa própria, mas agora isso aconteceu,
acho que valeu o empenho, valeu o esforço de tantas vezes que fui lá, acho que eles até enjoaram de
ver minha cara lá, mas enfim, eu que quando se trata de uma luta que é a favor do povo, a gente não
mede força, e vai até o fim. Essa é uma notícia boa, acho que isso é importante, porque a gente tem
que trabalhar e buscar o resultado, e hoje o resultado está. Eu gostaria também de falar de um
companheiro que faleceu neste final de semana, conhecido por quase todos dessa desta Casa de
Leis, o senhor Olívio Stevanato, que foi meu companheiro no Rotary durante uns 40 anos. Ele
ocupou o cargo de presidente com a sua primeira esposa, a Dona Inês Trane Stevanato, e depois em
segunda núpcias, ele se casou com a Vera Alice Olbi. Era uma pessoa muito boa, que também
sempre ajudou nas entidades. Quando eu fui pela primeira vez presidente, eu ainda era jovem, e
eram todas pessoas mais velhas que tinham lá, ele, o senhor Funabashi, o Pedro Romano, a Derli, o
Luiz Cavenaghi, e muitos outros, o senhor Wilson Pereira Camargo, eram muitas pessoas. Ele
também era um incentivador para que eu fosse presidente, porque o Clube apesar de pessoas jovens,
e nesse final de semana, nos despedimos do companheiro Olívio. Era uma pessoa muito boa,
dedicou as entidades, era um rotariano que sempre levava à frente o ideal de servir. Deixo aqui um
grande abraço aos filhos dele, também ao Olívio Stevanato Júnior e ao Luiz Antônio Stevanato, às
suas noras, aos seus netos. Ele fez a sua contribuição através do Rotary Club, um clube que em
Itapira tem quase 70 de serviços prestados nessas entidades que a cidade tem, o Lar São José, o
Educandário, a Casa da Criança, o Lar Gracinda Batista, entre outras. Assim deixo um grande
abraço à família. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Venho aqui para falar referente a uma reclamação
bastante comum, sobre a jardinagem e poda de árvores na cidade. Hoje em conversa com o Prefeito
e também com o Secretário de Serviços Públicos, o problema ocorreu porque a antiga administração
encerrou o contrato que tinha, e não deixou pré-fixado para nova administração, ou seja, deixou que
o governo assumisse tendo que correr atrás disso daí, e para ajudar, estamos no mês chuvoso, onde
poda-se hoje, e quando chegamos no bairro seguinte, já está se precisando cortar novamente. Queria
justificar que o Prefeito já está com a contratação praticamente assinada com uma outra empresa,
para fazer a roçagem. Para ajudar, as equipes da Prefeitura estão fazendo praticamente o impossível
para dar conta disso daí, trabalhando sem parar. Peço paciência à população, sei que é desagradável
a situação, mas é assim que nos foi deixada, e essa é uma prioridade para nós. Queria também
comentar, já que se tocou no assunto da Covid, um pedido meu em particular é para há os
adolescentes, com as suas aglomerações. Vamos ter um pouquinho mais de respeito, porque o
comércio precisa funcionar, porém nós precisamos também fazer a nossa parte. Se todos seguirem o
protocolo, se tudo correr bem, se Deus quiser vai ocorrer, não precisamos ter nenhuma atitude,
porque a maioria já está sendo feita, e isso prejudicou, e prejudica e muito, especialmente o
comércio. Peço para quem está nos assistindo, peça para o seu filho não sair, não vamos aglomerar,
não vão fazer os tais dos “pancadões”, porque não é uma boa hora. Aproveitando igualmente,
gostaria de parabenizar a nossa equipe da Saúde, as vacinas estão sendo realizadas, praticamente,
em tempo recorde, e isso é mérito do funcionalismo, tanto do Secretário, mas, principalmente, do
batalhão de frente que está aplicando as vacinas. Deixo os meus parabéns à equipe de saúde e
vamos vencer mais essa batalha. Boa noite. Obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o
Vereador Sr. ANDRÉ SIQUEIRA: “Boa noite a todos. Queria agradecer imensamente os
funcionários desta Casa, desde que viemos atuando aí, o carinho que eles têm conosco, o respeito,
eu não falo muito bonito não, mas deu para entender. O nosso vereador já veio falar da roçagem e
hoje eu venho agradecer imensamente o Secretário de Serviços Públicos, Adolfo Bellini, que está
muito empenhado. Até no sábado eles estão trabalhando, principalmente os funcionários,
funcionário então tão bem empenhados, estão fazendo o que podem. Peço um pouco de paciência
da população, inclusive, foi feita uma licitação, uma empresa ganhou, e a partir de segunda-feira já

começará. Virão mais dez roçadores, e acho que dará para atendermos toda a população, porque
pegamos uma casa bem destruída, mas se Deus quiser dará tudo certo. Sobre o que o Leandro disse
sobre a Educação, estamos com esse problema Covid, e essa situação de voltar ou não as aulas.
Convidei a presidente para uma visita na escola, na quinta-feira, mas os demais vereadores ficam aí
convidados, e na sexta-feira podemos chamar a Secretária aqui, para expormos algumas coisas, o
que vermos nas escolas. Acho isso muito importante, porque estamos sendo cobrados muito pelos
professores. Boa noite a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MINO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Em primeiro lugar, o vereador Carlinhos falou sobre o senhor
Olívio Stevanato, que é também uma pessoa maravilhosa que nos deixou, e eu também não poderia
deixar de citar aqui hoje a Gilza Aparecida Gonçalves Borsato, ela que é esposa do Airton Borsato.
Hoje, infelizmente não pude estar no enterro. Foram 29 anos de sofrimento, nos quais ela fez
transplantes, hemodiálise, e criou seus filhos e sempre com força, com dignidade. Como o
Carlinhos está dizendo, sempre participando do coral, ela foi um exemplo para todos que viveram
ao seu redor, pela sua força como mãe, e de tempos em tempos ela tinha que ser internada. É
realmente uma heroína, uma vencedora, o JP hoje na rádio fez uma homenagem muito bonita para
ela, comentou ontem e fez hoje uma homenagem a respeito de toda a sua luta para poder viver,
enquanto outros pouco valor dão a vida. Foi uma grande luta que ela travou para sobreviver. Deixo
um abraço a toda a família, especialmente aos seus filhos, que ela esteja descansando em paz,
porque é uma merecedora, por toda a sua luta. Mudando totalmente de assunto, o Faustinho já falou
antes, o André falou da luta que está sendo esse início de mandato, para que possamos manter as
coisas no devido lugar. Eu sempre digo, não adianta jogarmos a culpa em ninguém, e nós aqui
temos que assumir, de camisa suada, seguir em frente, até porque toda essa situação, Faustinho,
André, todos vocês vereadores, as patrols lá da Prefeitura, toda aquela conversa fiada que existia
aqui, e com todo o dinheiro que veio para a Covid vereadora, e que foi não foi pouco, foi muito, e
sem precisar prestar contas. Eu não sei se a população prestou a atenção, por incrível que pareça,
apareceu na televisão, a seca até o dia 5 de dezembro foi a pior seca dos últimos 42 anos, ou seja,
tudo isso ajudou a administração passada, que não teve que fazer tanto esforço para manter as
estradas, e não havia mato, não tinha muito o que se fazer. Graças ao bom Deus a chuva veio, e o
que tem de capim e mato nas estradas para cortar, é fora de base, e os equipamentos que
vangloriavam que eram nossos, que estava tudo maravilhoso, era tudo mentira. Das patrols, tinha só
uma funcionando, as demais, uma estava com o motor todo arrebentado, a outra com os vidros
quebrados, as retroescavadeiras, de duas, três, só uma está funcionando. Caminhões estão com
problemas de pneu, então não era aquilo que se dizia. Eu não quero com isso defender
administração agora, mas aguardem que Itapira terá uma surpresa, porque a luta, como o André
disse, do Adolfo, desses funcionários do Setor do Almoxarifado, e a integração que está havendo
entre todas as Secretarias da Administração do Toninho Bellini, em um mês seria impossível dizer
que está tudo perfeito, maravilhoso, acho que nem começou a caminhar, mas a coisa com certeza
vai acontecer, estão contratando empresas de limpeza, haverá novas licitações para tantas coisas,
para a merenda, para tantas outras coisas que terão que ser feitas. O povo que aguarde, pode nos
cobrar à vontade, quanto quiser. Estamos à disposição, estamos correndo atrás e vamos atender a
todos que necessitam. Um abraço, boa noite. 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, solicita a 1ª Secretária para que faça a
leitura das matérias constantes do Expediente: 1º) Projeto de Lei Complementar nº. 003/2021.Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Altera e Consolida a lei Complementar nº 3.792, de 26 de agosto de 2005, que dispõe sobre a
concessão de incentivos ao desenvolvimento econômico e social no Município de Itapira, sobre a
Parceria Público-Privada Municipal e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0010/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Altera a Lei nº 5.549/16,
autorizando que as aulas do curso extensivo preparatório para vestibulares sejam ministradas em

formato online, excepcionalmente, no período em que vigorar a situação de emergência, em razão
da pandemia da COVID-19 no Município de Itapira-SP.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 3º) Emenda Modificativa e Supressiva nº. 001/2021.- Altera os
artigos 1º e 2º e suprime os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Projeto de Lei nº 003/2021, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Itapira, de avisos com o número do
canal de denúncias contra estabelecimentos comerciais que não estejam seguindo os protocolos de
atendimento durante a pandemia do coronavírus - COVID-19”.. Autoria: Leandro Sartori.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos de de
2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra. Presidente, em virtude da emenda
supra fazer parte do projeto de Lei nº 033/2021 e as comissões terem exarado parecer ao mesmo,
solicita a 1ª Secretária para proceda a leitura do Parecer 10/2021. 4º) PARECER nº. 10/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei nº 003/2021. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões de
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e
Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Itapira, de avisos com o
número do canal de denúncias contra estabelecimentos comerciais que não estejam seguindo os
protocolos de atendimento durante a pandemia do coronavírus - COVID-19”, acordaram por
requerer a prorrogação de 15 dias para o Projeto permanecer nas Comissões para melhores estudos.
É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 de fevereiro de 2021. A seguir, a
Sra., Presidente coloca em votação o requerimento das Comissões. Aprovado por Unanimidade.
DESPACHO: ADIADO NAS COMISSÕES POR 15 DIAS PARA MELHORES ESTUDOS.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. A seguir, pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova, a
suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA)... Reiniciado os trabalhos após verificação de
"quorum" a Sra., Presidente reabre os trabalhos no Expediente. A seguir, pela ordem o vereador
Fábio Galvão dos Santos, solicita a Sra., Presidente para que insira na pauta dos trabalhos da
presente sessão a emenda Modificativanº 01/2021 ao projeto de Lei nº 009/2021 e que a Emenda
seja encaminha às comissões juntamente com o Projeto de Lei, para que as mesmas exarem o
comptente parecer. Isto feito a Sra., Presidente, acatando a solicitação do Vereador, solicita a 1ª
Secretária, para que proceda a leitura da Emenda. 5ª) Emenda Modificativa de nº. 001/2021.Altera a ementa, o caput do artigo 1º e a alínea “a” do artigo 3º; converte a alínea “a” do artigo 3º
para §3º do artigo 3º; suprime o artigo 4º; e altera o caput do artigo 7º e o caput do artigo 9º, todos
do Projeto de Lei nº 009/2021 que “Transforma o extinto Incentivo Financeiro do PMAQ-AB em
Incentivo Financeiro por Desempenho (IFD), no âmbito do programa federal “Previne Brasil”, e dá
outras providências”.. Autoria: Beth Manoel, Maísa Fernandes, André Siqueira e Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16
de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir Pela ordem o vereador
Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos para
que as comissões possam se reunir para exarar o parecer ao Projeto de Lei nº 009/2021.
(SUSPENSA)... Reiniciado os trabalhos após verificação de "quorum" a Sra. Presidente passa de
imediato para a leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 005/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
Complementar nº 001/2021. RELATOR: André Luís Siqueira. As Comissões de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que
“Revoga o item 5.3 e subitens, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 3.714, de 04 de fevereiro de
2005; e inclui o item 16.3 e subitens ao parágrafo único, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
5.241, de 24 de fevereiro de 2014, vinculando o Departamento de Ensino Profissional à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico.”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao

mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes",
10 de fevereiro de 2021. 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 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº.
006/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 001/2021. RELATOR: Mino Nicolai. As Comissões de
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e
Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do vereador Fábio Galvão dos
Santos, que "Dispõe sobre instituição no município de Itapira da “Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista” (Ciptea), sobre a obrigatoriedade de atendimento
preferencial nos estabelecimentos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e obriga os
estabelecimentos públicos e privados deste Município a inserirem nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências", acordaram por exarar parecer
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 10 de fevereiro de 2021. 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 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 8º) PARECER nº. 007/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 002/2021. RELATOR:
Maísa Fernandes. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura,
Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente,
que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 002/2021, de
autoria do vereador Leandro Sartori, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação, em sítio
eletrônico oficial, da lista que foram vacinadas contra a COVID-19 nos estabelecimentos da rede
pública de saúde do município de Itapira”, acordaram por solicitar parecer Jurídico para melhor
analise da matéria, para tanto solicita o envio do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 de fevereiro de 2021.
DESPACHO: À PROCURADORIA JURÍDICA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 008/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei nº 007/2021. RELATOR: Luan Rostirolla. As Comissões de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e
Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que
“Denomina via pública de Pedro Vicente dos Santos Neto, mais conhecido como PEDRINHO, no
bairro do Machadinho”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de
ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam
pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 de fevereiro de
2021. 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 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº.
009/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 008/2021. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. As
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção
Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Sr.
Prefeito Municipal, que “Altera a redação dos incisos que integram o artigo 3º da Lei nº 2.958, de
20 de fevereiro de 1998, atualizando o rol dos representantes do Conselho Municipal de Educação a
serem escolhidos pelo Poder Executivo”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao
mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes",

10 de fevereiro de 2021. 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 10 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº.
011/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 009/2021 e Emenda Modificativa e Supressiva nº
01/2021. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Transforma o extinto
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB em Incentivo Financeiro por Desempenho (IFD), no âmbito do
programa federal “Previne Brasil”, e dá outras providências", e a Emenda Modificativa e Supressiva
nº 01/2021, que "Altera a ementa, o caput do artigo 1º e a alínea “a” do artigo 3º; converte a alínea
“a” do artigo 3º para §3º do artigo 3º; suprime o artigo 4º; e altera o caput do artigo 7º e o caput do
artigo 9º", de autoria dos Edis Beth Manoel, Maísa Fernandes, André Siqueira e Fábio Galvão dos
Santos, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem
constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela
aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 de fevereiro de 2021.
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 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela Ordem o vereador
Fébio Galvão dos Santos, uma vez que se aproxima o final do expediente em virtude do horário,
requer e a Casa aprova por unanimidade a prorrogação do mesmo por mais 15 minutos. A seguir, a
Sra. Presidente acatando op requerimento aprovado pelo plenário, passa de imediato aos Votos de
Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a
Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e
indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 12º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 008/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Ondina da Costa. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 009/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neide Apparecida Ehnke. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0010/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valter Ferian. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0011/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Olívio Franco Bueno de Moraes.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0012/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera Santa
Luccia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0013/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio dos
Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0014/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Conceição
Maria Nunes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. José Cavallaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0016/2021.- Voto de pesar

pelo falecimento Sra. Gilza Aparecida Gonçalves Borsato. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0017/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sr. Olívio Stevanatto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0018/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Barbieri. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0019/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Souza Catarino. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
16 de fevereiro 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, o Sr. 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. 24º) Requerimento nº.
005/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Riboldi Guerreiro, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 006/2021.Voto de Congratulação com a Sra. Izolete Salvarani Baldissin, pelo transcurso de seu 90º
aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de
fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 007/2021.Voto Congratulação com a Prof.ª Camila Murari Mattielo, nomeada diretora da ETEC "João Maria
Stevanatto". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
27º) Requerimento nº. 008/2021.- Voto de Congratulação com a atual secretária municipal de
Educação, Prof.ª Regina Santana de Lago Gracini pelo transcurso de seu aniversário de nascimento,
celebrado dia 14 de fevereiro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 009/2021.- Voto de Congratulação com a
servidora pública municipal Daniele Witter, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento,
celebrado dia 5 de fevereiro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0010/2021.- Voto de Congratulação com a
Prof.ª Sandra Cristina Marques, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de
serviços prestados à municipalidade itapirense. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 0011/2021.- Oficiar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando a regularização do serviços de entrega de
correspondências no bairro Morada do Sol. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0012/2021.- Requer oficiar o
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, solicitando reparos no calçamento da rua Presidente
Kennedy, no bairro Chácaras Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais requerimentos a Sra., Presidente para para as
Indicações. 32º) Indicação nº. 0018/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a criação da Renda
Emergencial Municipal. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 33º) Indicação nº. 0019/2021.- Sugere reparos no calçadão da Avenida dos Italianos.
Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio

Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº.
0020/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a implantação de galeria de águas pluviais na rua Cristóvão
Alberto Coloço, no Flávio Zacchi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 0021/2021.- Sugere execução de recapeamento asfáltico na
rua Cirino Boretti, mais conhecido como "morro" do Della Rocha. Autoria. Luan Rostirolla.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 0022/2021.- Sugere
melhorias e revitalização no campo de futebol da Vila Izaura. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 0023/2021.- Sugere revitalização da
Praça "Manoel Miguel Pereira", no Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 0024/2021.- Sugere denominar rua ou
logradouro público de Claudinei Aparecido Laurindo (Crau). Autoria. Cesar Augusto da Silva.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 0025/2021.- Sugere
construção de praça pública no Loteamento Santo Expedito, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Luan
Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16
de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 0026/2021.Sugere a instalação de um poste de iluminação pública na Rua Rio de Janeiro, entre as ruas Santa
Catarina e Funabashi Tokuji. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 0027/2021.- Sugere a pavimentação asfáltica na estrada
municipal "Paulo Canivezzi", bairro do Tanquinho, mais precisamente onde encontra-se instalada a
fábrica de sorvetes Cabral e a Vinícola Ricieri Canivezzi. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 0028/2021.- Sugere implantação de
redutor de velocidade tipo lombada ou faixa elevada para pedestres na Rua Fidêncio de Almeida
Trigo, próximo a escola SESI, na Vila Penha do Rio do Peixe. Autoria. Luan Rostirolla.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 0029/2021.- Sugere
denominar rua ou logradouro público de Paulo César Fernandes, o Paulinho do Transassamba.
Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º)
Indicação nº. 0030/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Antônio Iamarino, no bairro dos
Salgados. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
45º) Indicação nº. 0031/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Jacyro Alves Pereira, no
bairro dos Salgados. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. Esgotada a prorrogação do Expediente, a Sra. Presidente suspende a Sessão
por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão,
após verificação de "quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à =
ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2021.Revoga o item 5.3 e subitens, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 3.714, de 04 de fevereiro de
2005; e inclui o item 16.3 e subitens ao parágrafo único, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
5.241, de 24 de fevereiro de 2014, vinculando o Departamento de Ensino Profissional à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico. 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 01/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio
Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja

submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente
acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o
Projeto de Lei Complementar nº 01/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00108/2020.Denomina o Cemitério e Crematório para animais domésticos de pequeno e médio porte com
criação autorizada pela Lei Municipal nº 5970, de 14 de outubro de 2020, de “Cemitério e
Crematório Municipal da Amizade”. Autoria: Bancada da Situação. Pela Ordem o vereador Fábio
Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Gostaria de pedir o adiamento do Projeto pelo prazo de 180
dias, tendo em vista que o Projeto do cemitério ainda não tem a prospectiva de sua construção.
Como denominar um cemitério que nem sabemos se irá existir? Esse é o meu requerimento.
Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir a Sra., Presidente coloca em votação o requerimento do
vereador. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ADIADO POR 180 DIAS. SS. "Vereador
Antonio Caio", 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 00115/2020.- Denomina de Ponte Nossa Senhora Aparecida, a ponte
localizada no Bairro da Ponte Nova. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Fábio
Galvão dos Santos requer adiamento da matéria por 15 dias. A seguir pela ordem o vereador Luan
Rostirolla requer adiamento por 7 dias. A Sra., Presidente seguindo o Regimento Interno coloca em
votação o requerimento de adiamento de menor prazo, o qual a Casa aprova por unanimidade.
DESPACHO: ADIADO POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 16 de fevereiro de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 001/2021.Dispõe sobre instituição no município de Itapira da “Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista” (Ciptea), sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos
estabelecimentos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e obriga os
estabelecimentos públicos e privados deste Município a inserirem nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Autoria: Fábio Galvão dos
Santos. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em
primeira votação o Projeto de Lei nº 001/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o
vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. A senhora
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 001/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 007/2021.- Denomina via pública de Pedro Vicente dos Santos Neto,
mais conhecido como PEDRINHO, no bairro do Machadinho. 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 007/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o
vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. A senhora
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 007/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 008/2021.- Altera a redação dos incisos que integram o artigo 3º da
Lei nº 2.958, de 20 de fevereiro de 1998, atualizando o rol dos representantes do Conselho
Municipal de Educação a serem escolhidos pelo Poder Executivo. Autoria: Prefeito Municipal. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 008/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o
vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei. A senhora

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda
votação o Projeto de Lei nº 008/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 16 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única
discussão o Projeto de Lei nº 009/2021.- Transforma o extinto Incentivo Financeiro do PMAQ-AB
em Incentivo Financeiro por Desempenho (IFD), no âmbito do programa federal “Previne Brasil”, 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 009/2021. Aprovado
por Unanimidade. A Sra. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa e Supressiva
nº 01/2021. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE
EM ÚNICA VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI E A EMENDA MODIFICATIVA E
SUPRESSIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro 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.

