
ATA DA 5ª Sessão Ordinária realizada aos 02 de março 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 LUIS HERMÍNIO 

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. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. A minha 

primeira fala, já é uma boa notícia para hoje. Agora, no período da tarde, recebi um vídeo do 

Deputado Carlos Sampaio a respeito de uma Emenda que eu pedi, no começo deste ano, para a 

entidade Lar São Vicente de Paulo, no valor de 100 mil. Hoje ele já até me mandou uma resposta de 

que a entidade já foi contemplada com 100 mil reais, eu ia pedir para passar o vídeo durante a 

minha fala, mas só que acabou a bateria do celular, então, não é possível fazer isso, mas é uma 

notícia boa, é uma entidade que acolhe os idosos, que presta um trabalho de grande relevância há 

mais de 100 anos no Município, e temos que ajudar, que fazer a nossa parte. Também vou falar de 

algumas indicações minhas, uma é a respeito das lâmpadas, que dão acesso à escada do Parque, que 

liga a Avenida Brasil ao Parque Juca Mulato, faz algum tempo que estão queimadas, e as pessoas 

que passam por ali, pessoas que trabalham no Bairral ou na casa de outra família, que utilizam 

aquele espaço público para passar por ali. Esses dias teve um sujeito lá, correndo atrás de uma 

mulher, então já houve um fato ali, um tanto perigoso. Fiz até um pedido na Secretaria do 

Planejamento, porque o lugar que está escuro sempre terá gente que não é de boa índole, então ali é 

um espaço muito utilizado e fica muito perigoso. Estou trazendo esse pedido, peço ao líder do 

Prefeito também que reforce o meu pedido, um pedido da população. Outra indicação que eu 

também tenho para hoje, é um pedido das auto escolas para o local onde que se faz o exame de 

CNH, sendo que é um pedido antigo que faço, os Vereadores até lembram disso, para a construção 

de dois banheiros, e um lugar, porque quando chove não tem lugar para essas pessoas ficarem, e 

também não tem um sanitário. Estou pedindo novamente, porque os proprietários das auto escolas 

solicitam um local no qual essas pessoas, que estão no aguardo de fazer o exame, muitas vezes 

finam no sol ou na chuva. Outra indicação, até os mais antigos vão falar que não desisto, é o acesso 

para o Eleutério, naquela Avenida Nelson Orsini, porque ali ficaria bonito e também seria uma 

forma do da população ter um lugar, também, para fazer uma caminhada. Como ali existe o leito da 

antiga Fepasa, se houvesse ali uma abertura daquela via pública até chegar em Eleutério, e fazer um 

canteiro central com iluminação, e do lado, para quem entra em Eleutério, do lado esquerdo, fazer 

um calçadão, para as pessoas fazerem caminhada. É um pedido da população, e desde 2009 venho 

pedindo, mas eu não me canso de pedir, porque estamos aqui para fazer isso, uma hora ou outra, 

com certeza, a população há de ser contemplada, porque é um bairro bonito, acho que merece, 

assim como eu tenho outros pedidos antigos também, do trevo, lá da estrada, também a Vereadora 

Beth Manoel também já pediu, acho que são melhorias que fazem parte da vida da população, e 

para as pessoas que moram lá, seria de grande valia ter esse acesso melhorado, porque além de ficar 

bonito, as pessoas caminham naquela Avenida, e lá não tem um acostamento, sendo um tanto 

quanto perigoso, e a iluminação, também, vem só até certa altura, ela não vem até às margens da 

rodovia, sendo que precisamos trabalhar para que aconteça essa melhoria da via pública, fazer esse 

canteiro central, trazer a iluminação e o calçadão, para as pessoas utilizarem o espaço ali, para 

atividades de caminhada, de corrida, acho que seria de grande valia para os moradores de Eleutério. 

Deixo aqui meu pedido, essa é uma das indicações que faz parte hoje da pauta, e também, eu 

gostaria de falar de uma questão ali, do bairro dos Pires, que tem uma empresa que foi contratada 

para uma adutora nova, e cortou o asfalto, e essa empresa teria que refazer o asfalto, e não fez até 

hoje, então, não é uma questão da prefeitura, mas sim da empresa que presta o serviço, que tem que 



realizar esse serviço. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa noite a todos. Estou fazendo uso hoje do Pequeno 

Expediente, porque os moradores do Conjunto Habitacional Humberto Carlos Passarela me 

procuraram, para falar sobre a Rua Hermínio Simões. Na verdade, acho que os Vereadores mais 

antigos também já foram solicitados em relação ao problema que têm nessa rua, e lá tem um 

problema que se estende há anos, nem para falar que é problema de gestão A e gestão B, que 

precisa ser sanado e peço atenção referente a isso. É uma rua que não tem saída de água, e existe 

muito acúmulo de água, com risco iminente de dengue, tem o mau cheiro, e o pessoal já vem 

convivendo lá com esse problema há muito tempo. Eu queria falar também sobre um Projeto, sobre 

a concessão de incentivos ao desenvolvimento econômico e social do Município de Itapira, que está 

na Ordem do Dia para ser votado hoje, e eu acho que o Projeto é legal é, diga-se de passagem, é 

muito bom, porém sobre a questão da PPP Parcerias público-privadas, acho que tem que ser passada 

pelo plenário, e ser votada aqui na Câmara, sendo assim, ficando mais transparente para a 

população. Isso é tudo. Muito obrigado a todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra a Vereador 

Sra. MAÍSA FERNANDES: “Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre Segurança 

Pública. O pessoal tem me ligado bastante, me cobrado em relação a isso, principalmente no que se 

refere a esses motoqueiros, que andam com esses escapamentos abertos. O que pode ser feito com o 

atual efetivo, já está sendo feito. Eu tenho conversado também com o Secretário, o Coronel 

Almeida, e ele solicitou o apoio do batalhão da PM de Mogi Guaçu, e já encaminhou ofícios para 

dar andamento no concurso, para o próximo ano, porque por conta da lei federal, nós não podemos 

estar contratando ninguém até o final de dezembro deste ano. O Coronel já solicitou a nomeação de 

Guardas como Agente de Trânsito, e agora conversando com a Taís, conversei com ela também, ela 

abriu a oportunidade para nomear os Agentes de Postura como Guardas também, para estar 

auxiliando Itapira na Segurança Pública. Em relação ao Castramóvel, eu queria avisar o pessoal que 

tem me cobrado também, que esse mês nós começaremos as castrações. Foi concluída a licitação o 

ano passado, e nós começaremos agora, a partir deste mês. OP CAAMI, que eu achei que 

tivéssemos um longo prazo para a gente ir tomar posse, em breve eu estarei subindo aqui, 

novamente, nesta Tribuna, para poder dar uma excelente notícia para toda a população itapirense. 

Em relação à situação animal, eu também queria falar um pouquinho que eu, Maísa, fiquei bastante 

chateada com o Projeto aprovado, do Cemitério dos Animais, não que eu seja contra, eu sou a favor 

de cuidar dos animais em vida, e a gestão passada deixou muito a desejar, inclusive, sempre 

salientou que eles eram a favor, mas na verdade não eram. Eu tive acesso a documentos e a leis, 

essa semana agora, que a Zona Azul faz um repasse de 2% para a UIPA, e de 10 anos para cá, a 

UIPA não recebeu esse valor. Eu conversei com o jurídico, e isso já está na mão do pessoal da 

Prefeitura, e aguardamos um retorno. Eu gostaria também que as indicações e todos os 

requerimentos, hoje têm bastante da Vereadora Maísa, fossem atendidos pelo nosso Prefeito, porque 

não é uma solicitação da Vereadora, mas sim dos nossos populares. Boa noite a todos. Obrigada.” A 

seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO SARTORI: “Boa noite a todos. Desde a 

eleição nós temos um compromisso, um compromisso muito firme que nos trouxe aqui. O 

compromisso do mandato coletivo, combativo, propositivo, e esse o nosso compromisso aqui dentro 

dessa Câmara, é por isso semana passada pedimos vistas numa Emenda do Projeto de Lei 

Complementar 003/2021, que é um Projeto de subsídios e Parcerias público-privadas. Pedimos 

essas vistas para estudarmos melhor o Projeto, e para ampliarmos as possibilidades dele. Gostaria 

de agradecer desde já ao Briza, ao Carlinhos e ao Luan pelas assinaturas que conseguem colocar 

essa Emenda, em votação hoje, de forma a colocar esse Projeto também para beneficiar 

cooperativas, associações, empresas de inovação, e startups, ampliando a possibilidade de geração 

de empregos aqui na cidade. Além disso, a gente colocou também nessa Emenda um “breque”. Tem 

um “breque” nessa lei, que toda a PPP (Parceria público-privada) deve ser discutida aqui na 

Câmara, que é a casa do povo, porque é aqui que nós temos que ajudar a melhorar e decidir as 

coisas. Esse é o nosso mandato gente, mandato propositivo, nós nunca vamos pedir vista para 

enrolar, vamos pedir vista para ampliar a discussão, para fazer política com P maiúsculo aqui 

dentro. Hoje também faz um mês que colocamos nessa Casa o Projeto Fura Fila da vacina, e eu 



estou cansado, pois é a quarta vez que eu venho aqui falar disso, e nas comissões já colocaram lá, é 

constitucional, desde o início eu falei que nós não fizemos um Projeto incondicional, fizemos um 

Projeto constitucional. Quem quiser ver, o Projeto de Campinas é mais rígido que o nosso. Então 

esse parecer já foi lido, então chegará um momento na Câmara que terá que ser aprovada essa lei, 

porque há interesse público nela, há interesse porque nós, como legisladores, temos que ajudar a 

inibir a tentativa de furar fila na campanha da vacina de Itapira, tá pessoal? Essa é a parte do 

combativo do nosso mandato, um mandato pela transparência do que é público, deixo claro isso. O 

terceiro ponto desta minha fala, é que chegamos em março, o mês do dia internacional das 

mulheres, e colocaremos nas próximas sessões, projetos coletivos sobre o tema, projetos 

construídos com um grupo de mulheres da cidade, com partido, e desde já se algum Vereador ler e 

gostar do projeto, fica aberta a coautoria para quem quiser fazer parte disso, essa é nossa vertente 

coletiva deste mandato, e se alguém está vendo aí, e quiser participar, nosso mandato é feito em 

núcleos, nós já estamos com o núcleo das mulheres, da cultura e meio ambiente funcionando, e 

faremos outros núcleos também para chegar a proposições e ideias aqui dentro da Câmara. Por fim, 

mas não menos importante, hoje será votada a lei né sobre a questão da Covid para os fincionários 

públicos, o avanço reconhecemos, mas ainda falta delimitar a questão das comorbidades para os 

professores, a gente não sabe se as aulas irão regressar ou não. Amanhã temos um novo encontro do 

Conselho de Educação Municipal, e aí fica a situação pendente. Fazemos essa cobrança aqui, para 

que essa questão das comorbidades seja discutida pelo executivo o mais rápido possível. Por fim, 

recebemos informações e colocamos hoje nas indicações aqui, receitas padronizadas no Hospital 

Municipal para o tratamento precoce contra a Covid, isso inclui, por exemplo ivermectina, que o 

próprio laboratório que fabrica já testou e afirmou que não é eficaz contra a Covid, então a gente 

pede aqui para a prefeitura, para o Secretário de Saúde olhe bem isso, e não deixe esse 

negacionismo tomar conta aqui da cidade também. E a última coisinha, o tempo está acabando, 

ficamos sabendo de reuniões entre prefeitura, o Poder Executivo, e os perueiros da cidade. Os 

perueiros foram muito prejudicados por causa da pandemia, então estamos trazendo aqui ideia de 

que prefeitura consiga dar apoio a essas pessoas que foram prejudicadas. Nós defendemos que a 

vacina seja para professores, a próxima sobra das vacinas para os idosos, também indicamos que 

agentes funerários e as próprias pessoas que trabalham cemitérios municipais da cidade também 

sejam vacinadas. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra a Vereadora 

Sra. BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Peço ao Vereador Mino para que ocupe o meu lugar, 

para que eu possa ocupar a Tribuna. assistindo Hoje venho aqui como cidadã e Vereadora pedir a 

vocês a colaboração de todos, para juntos podemos combater a Covid-19. Estamos passando por 

uma pandemia, na qual temos que nos unir e nos conscientizar, para que possamos vencer esse mal 

que tanto nos assombra, e que está deixando famílias desoladas com perdas de entes queridos, e 

evitar em festas e confraternizações em chácaras. Existem muitas denúncias, hoje eu estive no setor 

de fiscalização, e é impressionante a quantia de denúncias que tem de confraternizações em 

chácaras, e o pessoal não está dando conta de fiscalizar tudo isso. Festas raves nos finais de semana, 

cheias de jovens, e foram feitas neste final de semana, sendo que foram notificados pela fiscalização 

dois locais aqui em Itapira, com festa rave. Quero dizer a todos que a vida é muito importante, e 

quando vamos nesses eventos, elevamos o risco de contágio para os nossos familiares, porque 

muitos jovens não apresentam sintomas, mas podem estar portando o vírus, não sabemos onde o 

vírus está, pode estar em mim, na minha roupa, na minha mão, no meu cabelo, no ar, e esse pessoal 

pode passar a transmitir para os seus familiares e para outros. Por falar nisso, várias vezes o 

Vereador que me antecedeu aqui fala, e nós também falamos, assim como todos nós Vereadores, e 

também temos a opinião de que deve sim vacinar os professores, e que deve sim vacinar o pessoal 

que trabalha no supermercado, porque todas as lojas fecham, mas o supermercado lota, e tem que 

ter uma visão para esse pessoal. O pessoal do cemitério já veio falar comigo, e eu falei com a Josi, 

mas Vereador, infelizmente, ela segue os protocolos do Governo, e não podemos adiantar um o 

outro, e quando o senhor fala que nós temos que aprovar aqui o projeto para que não haja o fura-

fila, eu quero informar o senhor que aqui em Itapira, os casos que o que atentaram para isso, não 

foram bem sucedidos, e eu confio plenamente no funcionário que está que está incumbido com essa 



missão, que é a missão da vacinação, e temos que evitar sim as aglomerações, temos que fazer o uso 

de máscara, uso do álcool gel e o distanciamento, e por aí vai, e a vacina está sendo dada de acordo 

com a faixa etária e com calendário estadual. Aproveito para parabenizar a todos os funcionários 

envolvidos nesta campanha, e peço a toda à população que respeitem esses profissionais, pois estão 

arriscando suas vidas para poder salvar a de vocês. Parabenizo também os funcionários da 

Fiscalização de Posturas, também a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, que estão diretamente 

nas ruas, inclusive no período noturno. Aproveito para me solidarizar com os comerciantes e artistas 

noturnos, que estão sendo mais prejudicados nesta fase do plano de São Paulo, mas, infelizmente, 

temos que seguir à risca para não proliferar ainda mais esse vírus, e não correremos o risco, e para 

não corrermos o risco de ficarmos sem leitos de UTI no nosso Município. Domingo encontrei com 

um médico, e conversamos bem rápido, e ele falou Beth, não tem mais um leito vazio no Hospital. 

Comprometo-me a ver com o Prefeito e com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, se há 

como propor algum incentivo a esses comerciantes e a esses artistas. Vejo que a solução no 

momento é a vacinação em massa, e o resto é paliativo, mas, infelizmente, não temos o dinheiro 

suficiente para comprar a vacina para fazer a vacinação em massa, então, quero que todos com 

fiquem confiantes que ainda vai chegar a fase da nossa idade, da sua idade, e assim seremos todos 

vacinados. Boa noite a todos. Obrigada.” A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. MINO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Para iniciar, gostaria só Leandro de apresentar um motivo de 

justificativa também. No dia da reunião das comissões, o Secretário Vladen estava aqui, e em 

relação ao Projeto fura-fila, ele veio com um pedido que foi feito, no qual, realmente, não existe 

nada que possa depreciá-lo, e então ele vem como constitucional, e ele falou para nós, O Vladen, 

nesse momento, que um dos grandes motivos, com tudo isso que está acontecendo, o Governador 

amanhã ameaçando passar para a fase vermelha praticamente todo o Estado de São Paulo, então é 

uma situação muito difícil, e para quem não ouviu ou não estava aqui, dos Vereadores, o Vladen 

disse o seguinte, que hoje, por exemplo, o Hospital 22 de Outubro, de Mogi Mirim, por ele ser 

independente, precisa de um enfermeiro específico para uma área e eles vêm aqui, pegam os 

enfermeiros de plantão, e pagam 500, 600 reais a mais, e estão levando os profissionais embora 

daqui, não só daqui, mas de região, então ele disse que se nós pudéssemos, como o Faustinho fez, 

pedir um adiamento desse Projeto, e ele falou que é pelo menos para nós nos organizarmos, porque 

se tivermos que dispor nesse momento de 2 ou 3 funcionários, porque para essa necessidade aí, eles 

terão que estar o dia todo, você sabe disso, e ele teria que disponibilizar 3 pessoas da equipe, para 

que fosse feito, a contento, tudo o que se necessita nesse projeto. É por isso que não existe nada 

político aqui adverso ao projeto, e quero deixar bem claro que é essa a situação, que acho sim que 

quando se aperfeiçoa é muito melhor, mas também temos que ouvir o lado do Secretário, que a 

situação está difícil. Em relação ao que a Beth falou e todo mundo está vendo, hoje ouvimos, 

deveríamos levantar as mãos para o céu, mas de repente a gente fala e as coisas pioram. Semana 

passada tinham 12, 13 pessoas na UTI, até ontem havia 9, hoje já foram 15, estava para vir gente de 

fora, teve gente que faleceu no caminho vindo para cá, pessoas jovens, não deu tempo de acudir, 

acho que nós chegamos a um ponto que depende realmente de cada cidadão. Aí uma pergunta que 

chega ao Prefeito é o que ele vai fazer, e a resposta é aquilo que for decretado pelo Governador, 

sendo que já é do conhecimento de todos que não se pode ir contra. Se ele falar que tem que pintar 

de amarelo, será pintado de amarelo, se tiver que pintar de azul, será pintado de azul, porque não 

pode contrariar um Decreto do Governador, quem for irá sofrer suas sanções. Então, o que 

deixamos aqui, e eu já fiz isso semana passada, sei que os Vereadores todos estão angariados nessa 

luta, mas peço que todos tenham paciência. Olha Mogi Guaçu, a que ponto chegou. Hoje a 

reportagem mostrou que está tudo fechado, e mesmo assim havia comerciantes achando que 

poderiam abrir, porque não sei quem abriu, então é aquela história, não se preocuparam com os 

outros, e é aquele ditado, vamos varrer a casa, cada um com a sua vassoura, vamos limpar o quintal 

na sua casa, para que possamos ter sucesso. Daqui 30 dias, 40 dias, quantas pessoas estarão 

vacinadas? Muitas. Hoje teve uma notícia boa, um consórcio internacional está vindo para cá, um 

contrato de 42 milhões acabou de ser fechado. Aqueles que se inscreveram em setembro, são 42 

milhões só de um laboratório que virá para acudir aquele pessoal de Brasília, Goiânia, então muitas 



pessoas serão vacinadas, e isso irá desafogar para que sejam liberadas mais vacinas para o Estado 

de São Paulo, para o Rio, para Minas, então, nós estamos no caminho certo, mas vamos sofrer mais 

um pouquinho aí talvez 20 e 30 dias, mas todo mundo com a mão na consciência, porque eu acho 

que é uma hora de se unir realmente. Sabemos que coisas essenciais não podem ser deixadas para 

trás, mas festas que possam ser evitadas, enfim, aglomerações desnecessárias, que isso fique para 30 

dias, e a gente vai ver a diferença em nosso Município. Boa noite. Obrigado a todos.” A seguir faz 

uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje nesse 

Pequeno Expediente, venho falar referente a um alvoroço que aconteceu ontem na rede social, e eu 

pessoalmente também fui vistoriar e tive vários colegas que vieram reclamar para mim, referente a 

um desacordo que teve ali na vacinação, no Parque Juca Mulato, disseram que estava mal 

organizado o trânsito, que a prefeitura não fez a logística correta, que não tinha funcionário lá para 

dar conta da vacinação. Aí eu fui, lógico, atrás do Secretário da Saúde, do Prefeito, também do 

pessoal do Trânsito, e já no período da manhã e no começo da tarde já estava tudo certo, já estava 

tudo organizado. Fila teve. O que aconteceu pessoal, infelizmente, ou felizmente eu, pensando no 

lado do cidadão, eu entendo também. Tá todo mundo com medo de ficar sem a vacina, e o que 

aconteceu? Eu que sempre trabalhei no centro, e eu vi aqui no começo do mês aquele alvoroço de 

gente para receber, fiz essa analogia. Lógico que no lugar deles eu também faria gente, eu também 

iria lá pelas 8, 7, 6, 5 horas da manhã eu iria lá, infelizmente é esse o pensamento, e foi isso que 

aconteceu, todo mundo parece que quis ir lá nesse horário, aconteceu esse desencontro porque, 

infelizmente também, eu falei, é um erro da logística sim, que poderia estar lá com o pessoal do 

Trânsito já esperando. O pessoal da vacinação não, como a Beth já falou, como o Mino já falou, 

estamos com todo o nosso efetivo do pessoal da saúde fazendo a vacinação, se você olhar os 

números, todo boletim bateu recordes e recordes de vacinação diariamente, então o pessoal da 

Saúde está de parabéns, estão se esforçando para vacinar todo mundo, com o número de vacina que 

nós temos, só que infelizmente aconteceu esse tropeço, que foi regularizado, pelo intermédio do 

Prefeito, do Secretário. Peço desculpas a população itapirense, vamos sim para o próximas fases 

melhorar isso daí, mas pode ter certeza que a Secretaria da Saúde junto ao nosso Prefeito, e nós 

aqui, todos os Vereadores, com incentivos . Todos vêm aqui e pedem vacinação para um, vacinação 

para o outro, eu pedi para a Educação também, corroboro com todos os pedidos que foram feitos 

hoje aqui, só que como já foi dito sabemos que temos que receber as vacinas, temos o cronograma 

correto para obedecer nessa vacinação, e infelizmente não está sobrando. A informação que o Mino 

passou, tomara que seja verdadeira, será bem vinda. A Secretaria de Saúde está fazendo de tudo, só 

complementando um pouco o que o Mino chamou atenção aqui, que eu pedi o adiamento, Leandro, 

vamos precisar de 3 pessoas para alimentar isso daí. Teremos que tirar 3 pessoas da vacinação, 

então eu acho que ainda não é a hora desse Projeto. O Projeto é muito bom, não sou contra não, 

também concordo com a Beth, eu confio sim no funcionário. Uma fiscalização teria que ajudar e 

não atrapalhar, porém não é hora, se começarmos a tirar a gente, não vamos conseguir vacinar a 

população, vai ficar gente sem vacinar, e o pessoal vai reclamar e vai ficar desesperado. O pessoal 

está trabalhando dia e noite, e os casos só aumentam e eu fiquei muito triste com a notícia de que 

estão lotadas as UTIs. 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 passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de fevereiro de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 3ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de fevereiro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 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 Relatórios. 3º) RELATÓRIO Nº. 

002/2021.- Ata da Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 25 de 

fevereiro de 2020, às 16:00 horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara 

Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ITAPIRA, referente ao 3º 



Quadrimestre de 2020. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 

003/2021.- Ata da Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 26 de 

fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara 

Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, referente ao 3º Quadrimestre de 2020. 

Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Relatórios, a Sra. Presidente 

solicita a leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0014/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 5.544. de 

22 de novembro de 2016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de 

Lei nº. 0015/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Regula a Despesa Pública pelo Regime de Adiantamento. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

7º) PARECER nº. 016/2020.- ASSUNTO: PROJETO DE RESOLUÇÃO 03/2021. RELATOR: 

André Luis Siqueira. A MESA DIRETORA desta Casa Legislativa, em sua competência, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 03/2021, de autoria dos 

vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori, Fábio Galvão dos Santos e Carlos Donisete 

Briza, que "Altera dispositivos da Resolução 278, de 03/08/2011, que Institui a Consulta Pública no 

âmbito da Câmara Municipal de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, opinam favoravelmente, uma vez que não apresenta entrave jurídico que lhe enquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Mesa da 

Câmara Municipal de Itapira, 26 de fevereiro de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Leandro 

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 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

8º) PARECER nº. 017/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 004/2021. RELATOR: 

André Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Reconhece os 

afastamentos por COVID-19 como doença ocupacional a todos os servidores públicos municipais 

de Itapira, em caso de suspeita e de contaminação, nos termos que especifica", acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Douto Plenário. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 de fevereiro 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 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 018/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 003/2021 e Emenda Modificativa/Supressiva. RELATOR: Mino Nicolai. As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

003/2021 e Emenda Modificativa/Supressiva, 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 exarar parecer 

favorável às proposituras, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e 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", 26 de fevereiro 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 Leandro 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 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 

019/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 011/2021. RELATOR: Luan Rostirolla. As Comissões 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 011/2021, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

100.000,00”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu 

acolhimento. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 de fevereiro 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 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

PARECER nº. 020/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 012/2021. RELATORA: Maísa 

Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 012/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que “Autoriza a abertura de crédito especial 

no valor de R$ 85.200,00.”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam 

por sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 de fevereiro 

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 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

12º) PARECER nº. 021/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 013/2021. RELATOR: Fábio Galvão 

dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 013/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a distribuição de 'Kits de 

Alimentos' aos alunos da rede pública municipal de ensino, como forma de reestabelecer o serviço 

essencial de alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais e ou em 

regime hibrido de aula na rede.”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

mérito, opinam por sua aprovação, por se tratar de matéria que visa o bem dos alunos da rede 

pública. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 de fevereiro 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 26 de fevereiro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Brisa Maria da 

Rocha Carvalho Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Maísa Fernandes DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Alcidio Moura de Campos. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Benvinda Pedroso de Moraes. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 



março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0039/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Muniz Filho. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

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

0040/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Célia Aparecida Fernandes. Autoria. Maísa 

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

aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0041/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Rocha Carvalho. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0042/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Odette Finelli de Souza. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Fortunato Brunialti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0044/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Fernando Siqueira, mais conhecido como Fernandinho da Água. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0045/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Moreira da 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0046/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia 

Coraça Maroun Barakat Diab. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0047/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Armando Búbula, mais conhecido como Dinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0048/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josephina Storari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0049/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Theresa Tenório. Autoria. Carlos Alberto 

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

02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0050/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Conceição Aparecida Ferreira de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdemar 

Moreira Castilho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Paulo Bando. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Ex Governador de São Paulo Sr. Paulo Egydio Martins. Autoria. Carlos Alberto 

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

02 de março 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. 0016/2021.- Voto de 



Congratulação com a jovem Sophia Vitória Briza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado recentemente. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

32º) Requerimento nº. 0017/2021.- Voto de Congratulação com a diretoria da APAE - Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais, pela participação na Solenidade de Doação da Central Geral do 

Dízimo PRÓ-VIDA. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 0018/2021.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que 

faça gestão junto ao DER - objetivando a implantação de um trevo de acesso ao bairro Istor Luppi 

na SP-147, via Av. José Rocha Clemente. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 0019/2021.- Voto de Congratulação com o 

empresário Camilo César Galizoni Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 0020/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Pedro 

Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de fevereiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

36º) Requerimento nº. 0021/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Rosângela Aparecida 

Franceschini Pavinato, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

37º) Requerimento nº. 0022/2021.- Voto de Congratulação com o empresário e ex presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Antônio Celidônio Ruette, pelo transcurso de seu 92º aniversário de 

nascimento, celebrado hoje, dia 2 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 0023/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Fernando César Massari, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 1º de março. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 0099/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a 

redução dos valores dos produtos e serviços ofertados pela Secretaria de Serviços Públicos. Autoria. 

André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00100/2021.- 

Sugere denominar rua ou logradouro público de Ettore Riberti. Autoria. Cesar Augusto da Silva. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00101/2021.- Sugere a 

instalação de lixeiras no Parque Linear "Dra. Kátia Stevanatto Sampaio", no Pq. Santa Bárbara. 

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

Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00102/2021.- Sugere a instalação de lixeiras na Av. Pref. David Moro Filho, no Santa 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

43º) Indicação nº. 00103/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao SAAE, o recapeamento 

asfáltico na estrada municipal "Orlando de Andrade". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00104/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos visando colocar assentos tipo almofadas nos bancos de cimento na UBS dos 

Prados. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 

00105/2021.- Sugere a instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na estrada municipal 



"Dr. Sérgio Soares Sobral", próximo a antiga fazenda do Sr. Gino Martins. Autoria. Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00106/2021.- Sugere 

construção de galeria para escoamento da água da chuva no bairro do Machadinho. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00107/2021.- 

Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada no bairro do Machadinho, próximo à 

ponte antes do Espaço Cedro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00108/2021.- Sugere estudos para tornar mão única de 

direção a Av. Ari Wilson Cremasco no sentido centro/bairro e a Rua Prof.º Fenízio Marchini no 

sentido bairro/centro . Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

49º) Indicação nº. 00109/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a isenção de IPTU - Imposto 

Predial Territorial Urbano para os comerciantes que tiveram seus negócios afetados pela Covid-19. 

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

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 

00110/2021.- Sugere dotar de iluminação pública as ruas do bairro do Tanquinho. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº. 00111/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, campanha para castração de animais domésticos de pequeno porte através do 

Castramóvel. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

52º) Indicação nº. 00112/2021.- Sugere troca de lâmpadas na rua Francisco Oliveira Job, próximo 

a empresa Minasa. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

53º) Indicação nº. 00113/2021.- Sugere o recapeamento asfáltico na Avenida Bráz Ayres. Autoria. 

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

aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 

00114/2021.- Sugere reforma de calçada na Rua João Pereira, no bairro Vila Pereira. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00115/2021.- 

Sugere poda de árvores na Av. Juristis, no bairro dos Prados. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 00116/2021.- Sugere 

instalação de iluminação pública nos arredores do campo de futebol "Alcides Lauri", na Vila Boa 

Esperança. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

57º) Indicação nº. 00117/2021.- Sugere sinalização de solo e vertical de limite de velocidade na rua 

Santa Terezinha, no bairro dos Prados. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00118/2021.- Sugere estudos para tornar mão única de 

direção a rua Celencina Caldas Sarkis, a partir do numeral 250. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 00119/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, melhorias no bairro Jardim Raquel, bem como patrulhamento da Guarda Municipal. 

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

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 

00120/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos do departamento de trânsito na rua Conselheiro 

Laurindo, entre a rua Grécia e a avenida São Paulo. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 00121/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos de 



trânsito para a instalação de sinalização vertical na Rua da Penha. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Indicação nº. 00122/2021.- Sugere 

instalação de redutor de velocidade, tipo lombada, na Rua Ferroviário Evangelista Sartori, próximo 

ao número 173. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

63º) Indicação nº. 00123/2021.- Sugere estudos e providências para a instalação de faixa elevada 

para pedestres na Avenida Mário Covas. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 64º) Indicação nº. 00124/2021.- Sugere estudos e providências para a 

instalação de faixa elevada para pedestres na Rua Embaixador Pedro de Toledo, próximo a Rua 

Brigadeiro Tobias. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

65º) Indicação nº. 00125/2021.- Sugere estudos para a implantação de mão única na rua Grécia, 

entre a rua Portugal e Conselheiro Laurindo. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 66º) Indicação nº. 00126/2021.- Sugere estudos para a implantação 

de estacionamento em apenas um lado da via ou mão única de direção na Rua Gonçalves Dias, no 

trecho acima do Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Indicação nº. 00127/2021.- Sugere estudos 

para implementação de sinalização de trânsito na rua Francisco de Paula Moreira Barbosa. Autoria. 

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

02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Indicação nº. 00128/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, a revisão e retirada do protocolo de atendimento da COVID-19, a prescrição 

do kit precoce da COVID-19. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 69º) Indicação nº. 00129/2021.- Sugere execução dos serviços de roçagem e 

limpeza, conserto de cercas e muro e instalação de iluminação pública no cruzamento entre as ruas 

Abelardo Lauri e Octavio Boretti. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 70º) Indicação nº. 00130/2021.- Sugere estudos de risco de deslizamento na 

área de mata localizada na rua Octavio Boreti. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 71º) Indicação nº. 00131/2021.- Sugere o recapeamento asfáltico no 

bairro dos Macucos, a partir da SP-352, próximo ao Condomínio Julieta. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) Indicação nº. 00132/2021.- Sugere 

construção de galerias de água pluvial nas ruas do Recanto da Princesa, às margens da rodovia SP-

352. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

73º) Indicação nº. 00133/2021.- Sugere melhorias no local reservado às Auto Escolas para o exame 

de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 74º) Indicação nº. 00134/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a execução 

de reformas e melhorias no campo de futebol de Eleutério, mais conhecido por "Dezotão". Autoria. 

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

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 75º) Indicação nº. 

00135/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de calçadas na rua Januir Vieira, no Della Rocha, 

em área pertencente ao município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 76º) Indicação nº. 00136/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para 



duplicação da Avenida Nelson Orcini, acesso à Eleutério, com construção de canteiro central 

iluminado e calçadão para caminhadas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 77º) Indicação nº. 00137/2021.- Sugere reforma e cobertura da 

quadra poliesportiva da Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 78º) Indicação nº. 00138/2021.- Sugere instalação de placas demarcando as 

distâncias (quilometragem) ao longo das vias utilizadas para prática de atividades físicas, como as 

Avenidas dos Italianos e Pref. David Moro Filho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 79º) Indicação nº. 00139/2021.- Sugere construção de muro 

defronte o Recinto Agropecuário "Carmen Ruete de Oliveira". Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 80º) Indicação nº. 00140/2021.- Sugere a 

construção de rotatória na Av. Tancredo Neves, esquina com a rua Manoel Luiz da Rocha, próximo 

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

Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 81º) Ofício 

PSOL.- Abaixo Assinado contra o Projeto de Lei que altera o Brasão de Armas do Município de 

Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 82º) Ofício ASCORSI.- Prestação de contas trimestral dos 

meses de maio, junho e julho de 2020. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 83º) Ofício ASCORSI.- Prestação 

de contas trimestral dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

84º) Ofício ASCORSI.- Prestação de contas trimestral dos meses de Novembro e dezembro de 

2020 e janeiro de 2021. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 85º) Fundo Municipal de Aposentadoria e 

Pensões. Ofício nº. 041/2021. De acordo com a Lei nº 5.548, de 24 de novembro de 2016, informa 

os repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 86º) Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício nº. 041/2021. De acordo com a Lei nº 5.548, de 24 

de novembro de 2016, informa os repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Itapira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 87º) Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. SP. 

Encaminha Indicação nº 380/2020, de autoria do Vereador Alexandre Scombatti, que solicita a 

revogação, em caráter permanente, do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar Estadual 

1354/2020, que alterou a Lei Complementar Estadual 1012/2007, promovendo mudanças no 

sistema de Previdência dos servidores paulistas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 88º) Câmara 

Municipal da Estância Turística de Tupã. SP. Encaminha Indicação nº 384/2020, de autoria do 

Vereador Alexandre Scombatti, que solicita ao Governador do Estado de São Paulo e ao Secretário 

Estadual de Saúde, solicitando que preparem um plano para garantir abastecimento a rede de saúde 

dos 645 município paulistas de vacinas contra a Covid-19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 89º) Decreto 

Executivo nº 296/2020. Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 106.000,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 90º) Decreto Executivo nº 307/2020. Autoriza a alteração 

orçamentária no valor de R$ 20.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 91º) Decreto Executivo nº 

312/2020. Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 1.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

92º) Senado Federal Ofício nº 1508/2020/PRESID. Acusa o recebimento do Requerimento nº 



129/2020, de autoria desta Casa Legislativa. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 93º) Policia Militar do 

Estado de São Paulo, 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Desejos de sucesso durante o 

cumprimento do mandato das Senhores vereadoras e Srs., vereadores. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

94º) Caixa Econômica Federal. Notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

17/12/2020, no valor de R$ 261,700,00. na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 

786778/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 95º) Caixa Econômica Federal. Ofício nº 

0589/2020/GIGOV/PK. Notifica a liberação de recursos financeiros em 23/12/2020, no valor de 

R$ 1.295.964,13, destinados a esse município. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias 

constantes 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 única discussão 

o Projeto de Resolução nº 002/2021.- Altera e insere dispositivos da Resolução 153, de 17 de 

setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal. Autoria: Todos Os Senhores 

Vereadores. Artigo 15 foi rejeitado. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a 

Casa aprova por unanimidade que o artigo 15 do Substitutivo, seja votado em destaque. A seguir 

não havendo nenhum dos Edis para fazer uso da palavra, a senhora presidente coloca em votação o 

Substitutivo ao Projeto de Resolução, exceto o artigo 15. Aprovado por unanimidade. A seguir a 

senhora presidente coloca em votação o artigo 15 do Substitutivo ao Projeto de Resolução. 

Rejeitado menos quatro votos dos vereadores Leandro Sartori, Luan Rostirolla, Carlos Alberto 

Sartori e Carlos Donisete Briza. Justificativa de voto vereador Luan Rostirolla: “Boa noite a todos. 

Nas reuniões eu tinha mantido uma posição contrária a baixar o Projeto, mas houve um acordo com 

os Vereadores em aprovar todo o Projeto de forma unânime. Não participei da discussão que fez 

toda essa mudança, sempre falei que era contrário, mas só pra seguir a coerência de votar como foi 

proposto votar todo o Projeto de forma unânime, apresentado pelos 10 vereadores. Obrigado a 

todos. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO O SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº02/2021, EXCETO O ARTIGO 15 REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Resolução nº 003/2021.- Altera dispositivos da Resolução 278, de 03/08/2011, que 

Institui a Consulta Pública no âmbito da Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Leandro Sartori. 

Carlos Alberto Sartori, Fábio Galvão dos Santos e Carlos Donisete Briza. Não havendo nenhum 

Edil para fazer uso da palavra, a senhora presidente coloca em votação o Projeto de Resolução. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE O PROJETO 

DE RESOLUÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 003/2021.- 

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. Autoria: Prefeito Municipal. Emenda 

Modificativa/Aditiva aprovada por unanimidade. Pela ordem o vereador Leandro Sartori, solicita a 

leitura e posterior discussão e votação da Emenda Modificativa/Aditiva nº 01, que Altera o artigo 

1º; o inciso III, do artigo 13; e o artigo 20, bem como adiciona alínea “f”, ao parágrafo 3º, do artigo 

6º; e parágrafo único ao artigo 33, do Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, ao Projeto de lei 

Complementar nº 03/2021. A seguir acatando a solicitação do vereador Leandro Sartori, a 

Presidente solicita a leitura da Emenda, incluindo em seguida a mesma na discussão sobre a 

matéria. A seguir não havendo nenhum Edil para fazer uso da palavra a Senhora Presidente coloca 

em 1ª votação o Projeto de Lei Complementar. Aprovado por Unanimidade. A seguir a senhora 

Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa/Aditiva nº 01. Aprovada por unanimidade. 

A seguir, pela ordem, o vereador Leandro 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 



Complementar e a Emenda Modificativa/Aditiva. A seguir a senhora Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar, aprovado por unanimidade. A seguir a senhora Presidente coloca em segunda 

votação a Emenda Modificativa/Aditiva. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR E A EMENDA 

MODIFICATIVA/ADITIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de março de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

004/2021.- Reconhece os afastamentos por COVID-19 como doença ocupacional a todos os 

servidores públicos municipais de Itapira, em caso de suspeita e de contaminação, nos termos que 

especifica. 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 04/2021. 

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 04/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 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. A seguir pela ordem o Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos. Foi solicitado para que aguardasse para que possamos conversar com o 

pessoal, para ver se está todo mundo de acordo, porque dizem que da forma como havia sido feito, 

têm outras famílias que queriam, então, eu peço o adiamento por 30 dias presidente. Obrigado a 

todos. Boa noite” Pela ordem o vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Boa noite a todos. A ponte já 

está lá, já foi entregue, inaugurada, houve o erro de não ter passado pela Câmara antes de ter sido 

feita essa entrega, houve sim, mas está lá e o povo da Ponte Nova está lá, é da Padroeira da Ponte 

Nova de quem estamos falando, então eu peço o adiamento para 1 dia presidente. Farei isso todas as 

sessões até esse Projeto ser votado, se querem votar contra, que votem contra. Boa noite. Obrigado 

a todos.” 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 

1 DIA. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 003/2021.- 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. Emenda 

Modificativa/Supressiva aprovada por unanimidade. Não havendo nenhum Edil para fazer uso da 

palavra a Senhora Presidente coloca em 1ª votação o Projeto de Lei. Aprovado por Unanimidade. A 

seguir a senhora Presidente coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa/Supressiva nº 01. 

Aprovada 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 e a Emenda Modificativa/Supressiva. A seguir a senhora 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei, aprovado por unanimidade. A seguir a senhora Presidente coloca em 

segunda votação a Emenda Modificativa/Supressiva. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI E A EMENDA 

MODIFICATIVA/SUPRESSIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de março de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0011/2021.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000,00 Autoria: Prefeito Municipal. Não 

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

o Projeto de Lei nº 11/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0012/2021.- Autoriza a abertura 



de crédito especial no valor de R$ 85.200,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei 

nº 12/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0013/2021.- Dispõe sobre a distribuição de 'Kits de 

Alimentos' aos alunos da rede pública municipal de ensino, como forma de reestabelecer o serviço 

essencial de alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais e ou em 

regime hibrido de aula na rede”. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

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

13/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 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. 

 

 

 
 


