
ATA DA 12ª Sessão Ordinária realizada aos 22 de abril 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 e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. Ausente o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI. A Sra. Presidente, invocando a 

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

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

Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, 

faz uso da palavra o vereador Sr. LEANDRO SARTORI: “Boa noite a todos aqui no Plenário, em 

especial ao André por esse retorno, que tenha um final de recuperação muito bom, que encare outras 

e saia bem novamente, a todos os telespectadores que estão pela internet assistindo essa Sessão, ao 

Profissional de Imprensa presente também. Nesse Pequeno Expediente de hoje, dia vinte e dois de 

abril, eu gostaria de falar a pedido de algumas profissionais, de algumas Professoras, de falar um 

pouquinho sobre Educação aqui com vocês. No último dia doze, as Professoras e os Profissionais da 

Educação, com idade acima dos 47, anos foram vacinadas e no dia seguinte veio a preocupação, já 

que todas tiveram que voltar a cumprir os seus horários nas escolas municipais. Anteciparam o 

recesso das Professoras, romperam um ciclo das tarefas que elas fizeram durante meses nesse 

começo de ano, e recolocaram elas na escola. A reclamação que está havendo é que estão sem 

condições de usarem uma Internet estável, muitas relatam que estão trabalhando em casa e estão 

cumprindo o horário na escola, por causa que a internet fica instável. Nós precisamos dar condições 

aos Profissionais, às Professoras aqui do município, já conversei com a Secretária da Educação, já 

marquei também com o Secretário de Negócios Jurídicos, para que pense num financiamento e até 

mesmo na doação de equipamentos para os Professores, ou pelo menos que desfaça, nesse momento 

excepcional, da sala de informática e coloque um computador por sala, para que o Professor consiga 

trabalhar no seu horário, já que está cumprindo dentro das escolas. Nessa semana, para completar 

ainda, os Professores que não tem paz nesse país, sofreram ataques do líder do Governo Federal, lá 

no Congresso, o Ricardo Barros. Senhor Deputado, Professor não é vagabundo, gostaria de deixar 

bem claro isso, o Professor se desdobrou e está se desdobrando, para dar conta de tudo que está 

acontecendo nesta pandemia. E para piorar a Câmara Federal colocou a Educação como trabalho 

essencial. Não é essencial? Lógico que é, mas o motivo não é porque não é importante, o motivo é 

por obrigar os Professores a voltar à sala de aula no pior momento da pandemia. Se educação fosse 

essencial, os Deputados tinham tirado a PEC 95/2016, até a PEC do teto dos gastos, que limita, que 

proíbe, por exemplo, que aumente os salários dos Professores. Quero fazer um convite público às 

Professoras Municipais e também a outros que estão interessados em Educação. Na terça-feira 

agora, dia 27, vai haver uma reunião online, obviamente, sobre essa ideia que está rolando no 

Congresso sobre a Educação ser essencial. Vamos soltar nossas redes sociais, nas minhas, Leandro 

Sartori, o convite para dialogarmos sobre isso, e quanto isso pode ser prejudicial ao professorado, 

então fica o convite desde já, porque nós temos que reagir a isso. Nosso tempo vai rápido, e eu vou 

deixar esse tema para depois. Eu quero deixar claro também, no dia quatro de maio, fora essa terça-

feira, na outra, um acordo aqui com a Presidente, com os outros Vereadores, nós vamos fazer uma 

Audiência Pública, falando da PEC 32. O funcionalismo público e também vocês que são cidadãos, 

que dependem dos serviços públicos, fica o convite desde já para acompanhar isso, porque essa 

PEC pode destruir, não só o funcionalismo, mas também os serviços públicos brasileiros. Ficou 

num acordo, cada bancada, cada partido, se, obviamente, quiser convidar uma pessoa para 

participar, para explanar, confirmamos a presença da Deputada Federal via online, logicamente, da 

Sâmia Bonfim para falar sobre isso nas indicações. Nós trazemos hoje para vocês, para a prestação 

aqui e para o Prefeito, as reivindicações dos moradores São Judas Tadeu, e é um pedido não na 

indicação, mas um pedido que veio também até minha pessoa, para que o Secretário da Saúde, ou o 

responsável sobre isso, reveja ao encaixe no Cais. O Cais atende muitas especialidades, e estão 



falando que o encaixe está suspenso, então pedimos para que isso seja revisto, e esse essa semana 

nós protocolamos na Câmara o nosso nono Projeto de lei, que vai regulamentar a questão da fiação 

aqui na cidade, já que muitas fiações estão sendo que são trocadas, e não estão tendo devido trato. 

Muito obrigado a todos e uma boa noite.” Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Eu gostaria essa noite de fazer em algumas homenagens aqui a 

pessoas falecidas, e gostaria também de falar de uma pessoa que era minha amiga, a dona Maria 

Aparecida Brunialti Barreta, que por longos anos integrou a sua a Colmeia, essa é uma Associação 

de Senhoras que durante anos, há mais de 30, 40 anos elas confeccionam enxoval para os nenéns, 

para famílias pobres. A Dona Cida que muito trabalhou, hoje está junto de Deus, num plano 

diferente, mas deixou suas marcas boas, contribuiu, ajudou os menos favorecidos pela sorte, 

trabalhou para algumas entidades sempre levando e o seu carinho, levando o seu gesto de bondade. 

Deixo aqui um abraço às filhas Rita e a Cristina, também seus irmãs, cunhados, genros, netos e 

sobrinhos, e também faleceu há alguns dias o seu Valter dos Santos, o seu Valtinho, como era 

carinhosamente chamado, que foi meu colega na diretoria do Clube XV, é uma amizade de longa 

data, de mais de quarenta anos, e é o esposo da Marisa. O Valtinho sempre trabalhou com venda de 

brindes, e é uma amizade que perdurou ao longo desses anos, sempre estávamos conversando, 

sempre encontrando, era amigo de todas as festas, na hora da doença, então o Valtinho foi também 

um grande amigo. Ele e a esposa só têm uma única filha, a Príncia. Deixo aqui também um grande 

abraço seus familiares, e eu digo que pedi também um grande amigo, porque era uma pessoa muito 

boa. Também gostaria de falar sobre o falecimento do Luiz Stevanato Neto, que essa semana 

também veio a falecer. Ele é filho do seu João Maria Stevanato e da dona Iris Stevanato. O seu 

João, um dos fundadores do Laboratório Cristália, e também as filhas do Luiz, a Léia, a Karime que 

hoje é a vice-presidente do Conselho do Cristália e a Malu. Também às suas irmãs, a saudosa e 

querida Dra Kátia Stevanatto in memoriam, e Andréia também que é a sua irmã, e deixa sobrinhos. 

Deixo aqui um grande abraço a todos familiares, a dona Íris, que é a mãe dele, que está passando 

por um momento difícil, que é perder um filho, e a todos também lá da família Cristália. Que Deus 

os receba na sua paz, e conforte todos os familiares dos falecidos aqui listados na pauta desta noite. 

Eu gostaria de falar também que eu só tenho duas indicações, uma para manutenção de duas praças, 

uma para a Praça Raimundo Batista, localizada no Jardim Lindóia, na Rua Inhambu. Os moradores 

pedem melhorias na poda de árvore, iluminação, ajardinamento, e eu sei que tem bastante coisa para 

fazer e sendo feita né, mas a gente traz aqui o pedido da população, para que fique também aqui, 

demonstrando que a gente trouxe a reivindicação da população. Eu também gostaria de falar da 

Praça da Vila Doutor José Secchi, da praça principal ali, da praça central, na qual tem a Igreja de 

São José Operário. Essa é uma reivindicação das pessoas, que pedem as melhorias na parte de troca 

de lâmpada, ajardinamento, poda de árvores, porque ali é um ponto central que  tem muita gente, 

pessoas idosas, é um bairro um tanto antigo, é o primeiro bairro de casas populares construídas em 

Itapira, então é uma reivindicação da população, das melhorias nessa praça porque é um local que 

têm sempre crianças, é um local que tem sempre gente, então eles requerem que a iluminação seja 

restabelecida por total, e também o ajardinamento e a poda de árvores. São essas as duas indicações 

desta noite. Boa noite a todos. Obrigado” Faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE 

BRIZA: “Boa noite a todos. Gostaria de dizer ao André, que nós estamos felizes com a sua volta, 

que Deus lhe conceda uma recuperação ainda melhor, e como eu falei com você aquela hora, faça 

mais uma “datinha” lá no calendário, que é mais um dia para ser comemorado. Eu quero usar o 

pequeno espaço aqui do Expediente, na verdade, para falar sobre um requerimento que eu coloquei 

na pauta desta sessão, que é para pedir informações sobre o concurso da Guarda Municipal, que foi 

suspenso devido à questão da pandemia. Sabemos que é devido à questão de protocolos, de 

aglomeração, enfim, mas qual foi o intuito do meu requerimento? Se tem a flexibilização, hoje uma 

escola particular voltou com trinta por cento dos alunos em sala de aula, então se antes não se 

poderia fazer o concurso, de forma a não haver aglomeração na questão de uma sala de aula, talvez 

se a gente aumentasse o número de escolas, o número de salas, e onde se colocaria 18 participantes 

para fazer o concurso, colocarmos apenas trinta por cento, talvez possamos resolver essa situação. 

Não sei vocês, mas eu fui abordado na rua e me perguntaram sobre a questão do concurso, e é óbvio 



que temos a explicação da questão da pandemia, mas com a possibilidade da flexibilização, que seja 

feito um estudo melhor sobre isso, para ver se a gente consegue resolver essa situação. Obrigado a 

todos. Boa noite.” Faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

noite a todos. Faz um bom tempo que não subo nesta Tribuna, mas hoje, saindo para chegar até a 

Câmara, recebo um material de mais ou menos seis páginas, tecendo algumas críticas ao governo 

atual, a minha família, e realmente achei que ia demorar um pouco mais, não achei que seria logo, 

em quatro meses já acontecer isso aí, como sempre acontece, que é a nossa famosa velha política 

itapirense. No mundo em que vivemos, ali ao redor da Maestro Américo Passarela, que se cria, que 

se imagina coisas, que não tem capacidade de tentar juntar pessoas, conversar, ouvir, que não tem a 

capacidade do diálogo, que acha que aquele mundo é o que acontece, é o que funciona. Pertenci a 

esse mundo, ninguém ingrato, ninguém é ninguém, não posso fugir de toda a minha vida, da minha 

trajetória política, mas toda a nossa briga, tudo aconteceu para eu não estar mais aliado algumas 

ideias, foi justamente por isso, onde um partido, o PR, assina um panfleto de 15 mil unidades, que 

isso aqui deve ser em torno de 7 a 10 mil reais, e vai jogar para a cidade toda, vai tentar criar uma 

falsa ilusão, como sempre é feito, como sempre foi feito, citando várias situações, sendo noventa 

por cento delas mentirosas e outras de uma incoerência sem tamanho. Eu só queria destacar umas 

algumas, sendo uma delas: “Projetos oferecendo incentivos a empresas, desrespeita o poder 

legislativo e o povo de Itapira”. Empresários, por enquanto foram oito que nós aprovamos aqui, só 

que não se esqueçam, o ano que vem vai ter aquela “batidinha” na sua porta, pedindo o apoio para 

campanha, então não se esqueçam que nesta data estão soltando na cidade um folheto, criticando 

aprovação por unanimidade nesta Casa e falando que não estamos respeitando as leis. Meu Deus, 

tentar trazer emprego, tentar buscar soluções é errado? Será que a gente está fazendo de forma 

errada? Será que não é possível entender o recado das urnas? Será que é tão difícil isso, que o povo 

se cansou disso aqui, o povo cansou de panfletos mentirosos, que não acrescentam nada. O povo 

sabe o que está acontecendo na cidade. Vivemos no momento mais crítico da pandemia, as ações 

têm que ser voltadas para a Saúde, tem as demais situações que estão acontecendo, não podemos 

mentir que não está acontecendo as obras, que continuam, mas meu Deus que Itapira é referência no 

tratamento do Coronavírus, esse é um fato. Nós temos que melhorar, e esta Câmara está aqui para 

isso, nós aprovamos o auxílio de Itapira, aprovamos incentivos aos perueiros, nós estamos fazendo 

nossa parte. Falta muito, não é hora de cruzarmos os braços, mas também não é hora de 

inventarmos mentiras, não é hora de chegarmos às redes sociais, pregar a união, pregar a paz, falar 

que está pronto a ajudar nesse circulo, naquele mundo da Maestro Américo Passarella, e de fato, 

nos bastidores é isto aqui. Vamos lá, está na hora da compra, contratou isso mais caro, está pagando 

aluguel, mas tudo estava sendo feito na administração anterior, já aconteceu meu Deus, está na hora 

sim, volto a falar, de entender o recado das urnas. E um assunto que eu não queria falar, porque eu 

acho que não temos que envolver o Legislativo, e a pessoa familiar Luan Rostirolla com o meu pai, 

isso e aquilo, a decisão do Prefeito Toninho Bellini nomeá-lo Secretário do Meio Ambiente, e 

“paulada em cima de paulada”, e não tem nem um mês que ele está lá. Dê a oportunidade de ele 

tentar fazer, dê oportunidade às pessoas, não estamos falando de uma pessoa que tem um, dois, três 

anos experiência de serviços públicos, são trinta e cinco anos, e sem por cento ao lado do da pessoa 

que agora o critica, vai entender, ocupando o cargo de direção na Prefeitura. Agora a pessoa não 

presta, porque deixamos de falar o “famoso amém”, porque o optei em receber pessoas no meu 

estabelecimento comercial, porque a grande briga foi essa, Eu não posso ir a tal lugar, o André não 

pode ir ao meu bar, o Mino não pode entrar lá. Meu Deus do céu, que ditadura é essa. Não estamos 

nesse momento pessoal. Isso eu já falei, isso para mim é assunto vencido, e só para concluir 

Presidente, usando termos de baixo calão, falando “cara de pau”, isso e aquilo, num jornal 

mentiroso. População de Itapira, vocês tem que dar a oportunidade, vocês escolheram o seu governo 

nos próximos quatro anos, vocês escolheram essa Câmara de Vereadores, então o que eu peço é 

isso, deem oportunidade da gente poder trabalhar e continuar trabalhando. As pessoas que estão 

entrando na Prefeitura deem oportunidade a elas, parem de fazer críticas. E isso daqui, vocês sabem 

para onde vai. Muito obrigado Presidente.” Faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS 

SIQUEIRA: “Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui só para agradecer, foi um momento difícil aí que 



a gente passou. Foram vinte e poucos dias que não foram fáceis, com essa maldita doença que vem 

assombrando o país, perdemos vários amigos, e vários amigos encontram-se internados. Agradeço à 

minha família, por tudo o que vem fazendo e que estão fazendo, aos amigos que rezaram, é nessas 

horas que a gente vê o quanto somos importantes para muitas pessoas. Eu não poderia deixar de 

agradecer aos funcionários públicos, principalmente os da Saúde, as Enfermeiras, as Técnicas de 

Enfermagem, os Médicos, que estão lá numa batalha que não é fácil dentro daquela UTI, e 

infelizmente hoje se encontra lotada de novo, tanto a UTI assim como a Enfermaria. Leandro nós 

não concordamos com muitas coisas cara, infelizmente hoje eu tenho que concordar com você na 

situação da Educação, porque não é fácil não cara, eu também estou recebendo várias ligações dos 

Professores, e acho que temos que analisar bem, estudar bem, uma forma melhor de estar voltando. 

Teremos que voltar né, infelizmente nós vamos ter que voltar, mas dá essa condição, você pode ter 

certeza que vamos conversar com o Prefeito, ver o que é melhor, o Faustinho que é líder, a nossa 

Presidente, os demais Vereadores também, vamos sentar e conversar e ver o que é melhor. Eu só 

tenho agradecer, Deus me deu mais essa oportunidade de estar aqui de novo, e agora é recuperar, 

sendo que a recuperação é um pouco lenta, e fazer o que eu mais gosto que é trabalhar, tentar 

resolver os problemas. Parabéns também Luan pela fala, não fácil não cara. Os caras vêm com essas 

mentiras. Há poucos dias o Governador mandou mais de setecentas cestas básicas para Cidade, 

infelizmente ele foi lá e quis mostrar que foi ele quem conseguiu essas cestas, o que não tem nada a 

ver. Se não é feito o trabalho da Regina, de enviar a documentação, de fazer toda a papelada, não 

teria como. Foram enviadas as cestas para mais de quinhentos Municípios, então ele não tem que vir 

agora e falar aqui ele que conseguiu, dessa forma fica fácil. Eu não estou podendo falar muito, 

agradeço a todos meus amigos que me apoiaram, a vocês que tenho certeza que rezaram de certa 

forma. Obrigado a todos. Boa noite” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 

palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. 

A seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 1º)PARECER nº. 042/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar 

nº 012/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 012/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Cria Zonas de Urbanização Específica para fins de parcelamento do solo.", 

acordam por solicitar junto ao Executivo Municipal as respectivas matrículas dos Imóveis que 

integram o presente Projeto de Lei, para melhor orientação com relação a localização e 

confrontação das áreas. Considerando a solicitação referida no parágrafo anterior as Comissões, 

REQUEREM que a matéria permaneça por mais 15 dias em estudo para que o Executivo tenha 

tempo hábil para o envio dos documentos solicitados. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 22 de abril 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 a Sra., Presidente 

coloca em votação o requerimento das Comissões. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 2º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0078/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Mairene Marin Rottoli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0079/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Francisco de Paula Silva, mais conhecido como Chiquinho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Josué Guimarães. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wagner Prestes. 

Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Brunialti Barreta. Autoria. Carlos Alberto 



Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Valter dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Djalma Gomes. 

Autoria. Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2021.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito Lázaro Bibiano. Autoria. Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de abril 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. 10º) 

Requerimento nº. 0041/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Anna Benedicta Fracarolli Piani, 

pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento celebrado dia 05 de abril. Autoria. Carlos 

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

Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento nº. 

0042/2021.- Voto de Congratulação com o empresário e ex presidente da Câmara Municipal, Sr. 

Paulo Roberto Andrade, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de abril. 

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

"Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) 

Requerimento nº. 0043/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo Ricardo de Souza, pelo 

transcurso de seu 33º aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Briza.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento nº. 0044/2021.- Requer do 

Sr. Prefeito Municipal, informações quanto a realização de concurso público para o preencimento 

do quadro de servidores da Guarda Civil Municipal. Autoria. Briza.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento nº. 0045/2021.- Requer oficiar o Governador do Estado 

de São Paulo, para que inclua a categoria dos Coveiros no cronograma de vacinação contra o 

Covid-19. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) 

Indicação nº. 00155/2021.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua 

Antônio Papaleo, no bairro Boa Vista. Autoria. Cesar Augusto da Silva.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Indicação nº. 00156/2021.- Sugere implantação de redutor de 

velocidade tipo lombada na rua Argemiro Salles, no Della Rocha II. Autoria. Cesar Augusto da 

Silva.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Indicação nº. 00165/2021.- Sugere os 

serviços de roçagem e limpeza no final da rua Serra Negra, no Jardim Macucos. Autoria. Cesar 

Augusto da Silva.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Indicação nº. 00166/2021.- 

Sugere estudos para construção de bueiros na rua João Batista Rocha, próximo ao número 71, no 

Della Rocha. Autoria. Cesar Augusto da Silva.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Indicação nº. 00167/2021.- Sugere revitalização da Praça Antônio Raimundo Batista, localizada na 

rua Inhambu, no Jd. Lindóia. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 20º) Indicação nº. 00168/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a reforma e a 

revitalização da praça central  da Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Indicação nº. 00169/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para a criação de uma Cooperativa de produtores rurais no bairro de Barão Ataliba 



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

Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Indicação nº. 

00170/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de placas indicativas ao Velório de Barão Ataliba 

Nogueira, bem como a devida identificação do prédio. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação nº. 00171/2021.- Sugere instalação de redutor de 

velocidade tipo lombada na rua Tereza Lera Paoletti, no bairro Bela Vista. Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de 

abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação nº. 00172/2021.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos para a implantação de faixa elevada para pedestres  próximo a quadra 

localizada no Espaço de Convívio e Lazer “Nelson Vieira Filho”, no Conjunto Habitacional São 

Judas Tadeu. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00173/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de cobertura e vestiário 

na quadra localizada no Espaço de Convívio e Lazer “Nelson Vieira Filho”, no Conjunto 

Habitacional São Judas Tadeu. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 26º) Indicação nº. 00174/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de bebedouro e 

poste de iluminação pública no condomínio Bica D´água, na praça próximo a academia ao livre. 

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

Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 

00175/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, oficiar a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), para que 

promova estudos objetivando a instalação de iluminação pública no Condomínio Estrela do Sul, 

próximo ao bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 22 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 28º) Ofício Circular nº 05/2021 - Associação Comercial de 

Itapira. Informa sobre a Campanha denominada "Juntos Podemos Mais" iniciada pela ACEI. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à  = ORDEM 

DO DIA = Não havendo matérias 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. 

 

 
 


