
ATA DA 24ª Sessão Ordinária realizada aos 15 de julho 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 CARLOS 

DONISETE BRIZA, 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 tarde mesa diretora. 

Boa tarde colegas vereadores. Boa tarde funcionários dessa casa, boa tarde imprensa. Boa tarde 

você que está aí na rede social vendo essa sessão de câmara aqui nesse dia quinze de julho. Eu 

vim ocupar a Tribuna hoje, a última sessão antes do recesso para fazer um pequeno balanço 

desses primeiros seis meses de mandato que nós tivemos aqui nessa câmara. Chegamos aqui, é 

sempre muito bom lembrar, chegamos aqui em novembro do ano passado sendo né o vereador 

eleito por um grupo independente sendo um vereador que foi eleito por um grupo que não 

estava ligado nem ao munhozismo e nem ao belinismo. E nesses seis meses, eu quero deixar 

muito claro e muito óbvio para você, foi um momento de muito aprendizado. Eu quero  

agradecer muito, muito, aos meus colegas de partido, agradecer muito as pessoas que 

compõem nossos núcleos, agradecer muito os funcionários dessa Casa que  ajudaram demais e 

deixando cada vez mais esse mandato como ele deve ser. Esse mandato deve ser sempre, 

reforço três palavrinhas dele, coletivo, combativo e propositivo. Então, sem vocês a gente não 

conseguiria chegar a lugar nenhum. O mandato não é feito só de números, mandato não é feito 

só pelos 35 requerimentos de informação e pedidos que fizemos, as mais de 40 indicações, os  

quatro projetos de leis que estão tramitando aqui nessa Casa. Um mandato é presente no dia a 

dia da população. Sem este mandato eu tenho certeza que nunca conversaria com tantas 

pessoas com quem conversei nesses últimos seis meses, ouvindo problemas, dialogando e 

logicamente trazendo soluções para dentro dessa câmara, além de dialogar muito com a 

sociedade civil, a gente conseguiu também fazer algumas audiências públicas né. Nós 

participamos de uma audiência sobre renda básica cidadã na Câmara Municipal de Campinas 

com o ex Senador Eduardo Suplicy; trouxemos aqui para dentro dessa Câmara de Itapira a 

Sâmia Bomfim, deputada Federal para falar sobre a PEC 32; participamos de audiências 

públicas também Mogi Mirim, então todas essas coisas são importantes e são necessárias que a 

gente vai aprimorando nosso mandato. Dentro da câmara, a gente defendeu bandeiras 

históricas progressistas de esquerda como a renda básica emergencial, a questão da vacinação e 

defesa do SUS, crucial, o funcionalismo, por exemplo né, repetindo a PEC 32, e não minto,  

que um das coisas mais legais que mais tenho orgulho é de estar em um partido que eu tenho 

liberdade democrática para me contrapor, e sempre o que, chegar uma solução junto com meus 

colegas, inclusive um partido que abraça o que, que abraça que o mandato tenha os núcleos. Eu 

sempre repito que já chegou o coisas aqui nessa câmara como que, como a Lei Maria da Penha 

vai escola, pelo núcleo de mulheres, o núcleo de cultura está com coisas magníficas, inclusive 

auxiliando a administração municipal em conquista de certas coisas. O núcleo do meio 

ambiente fez, estruturou a lei das hortas urbanas né, agricultura urbana. Quase está em 

funcionamento, tá faltando detalhes do nosso núcleo LGBT e nós estamos em construção ainda 

desse mandato e queremos muito que você faça parte do núcleo educação e saúde. Gente, você 

está do outro lado, esta fala é para você que esta ouvindo na rede social. Venha agora com a 

gente, nossas redes sociais, Leandro Sartori tá tanto no Facebook quanto no Instagram, para 

gente construir seus núcleos, porque o importante é que nós façamos um mandato democrático 

com vocês. A gente sempre né, como falamos na nossa eleição, nós somos um grupo que 

estava parte tá, a parte desse belenismo, a parte desse munhosismo, e eu acho que uma coisa 



que ficou muito clara nisso foi a luta contra a PEC 30 dentro dessa câmara, contra a essa OS e 

tudo mais. Então, a gente sempre vai deixar bem claro, nosso mandato vai continuar, mesmo 

neste intervalo de 15 dias não tendo sessão, o mandato continua tá, nas ruas, continua com 

você, só chamar que vamos até você para dialogar, a gente vai estar aqui fazendo este 

contraponto democraticamente, esse contraponto coletivo, esse contraponto propositivo e 

combativo, e de novo agradecer a você que já construiu com nós, conosco,  esse seis meses de 

mandato e como eu falei em novembro logo após a eleição, falo novamente aqui em julho, 

meio ano depois de mandato, falo a seguinte coisa: não desistam da gente, a gente vai estar 

junto com as pautas e vocês dentro aqui da Câmara Municipal de Itapira. Obrigado a todos e 

vamos que vamos!” Faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa 

tarde Presidente, boa tarde vereadora, boa tarde demais vereadores e funcionários da casa, 

imprensa que se faz presente, internautas, população Itapirense. Hoje eu gostaria de começar a 

fala, só respondendo uma indicação, a 289/2021, do Carlos Alberto Sartori que semana passada 

ele fez o pedido para vacinação de gestante e a secretaria da saúde já acertou que a primeira 

vacinação de gestante ocorreu dia 14 de junho e agora é dia treze do sete, segunda-feira, foi a 

segunda dose. Então Carlinhos, já teve esses dia das Gestantes, inclusive já foi até segunda 

dose segunda-feira. Então tá já tá respondido a indicação do nobre colega vereador. E hoje  

gostaria de falar sobre o acontecimento dessa semana, a última semana, mais especificamente 

do dia13, que foi a premiação do nosso trabalho do executivo referente a nossa Secretaria de 

Cultura onde o secretário junto com o prefeito Toninho Bellini, o secretário de turismo e 

cultura César Ricardo Lupinacci e o diretor de Cultura Ezequiel Barel Filho representaram a 

secretaria da cultura e mais todos os funcionários, onde receberam a premiação Programa 

juntos pela Cultura de 2021. Nessa premiação concorreram 645 municípios paulistas, onde 

apenas 20 deles foi concedido o título. Então eu queria deixar os Parabéns aqui para o 

secretário, para o diretor, para toda a secretaria, os funcionários que estão envolvidos, ao nosso 

prefeito Toninho Bellini também, que uma das bandeiras é essa de incentivo à cultura, que 

todos precisamos ainda mais nesta época de pandemia. O prêmio, o foco do concurso foi a 

virada São Paulo Online. Então, com muita criatividade, competência dos nossos secretários, 

funcionários e do prefeito, conseguimos mais esta premiação. Também deixar atualizado que 

passamos a 52 por cento da vacina, graças a Deus tá correndo tudo bem, essa semana mesmo já 

vai vacinar, vai fazer a repescagem de certas datas que ficaram para trás. Agora estamos 

recebendo muita reclamação mas como o Mino tinha alertado já três semanas atrás, muita 

gente infelizmente, não é Mino, querendo escolher a vacina. Aí veio falar que a culpa era 

nossa, da saúde que não estava querendo aplicar. Bom, não é culpa nossa, não temos que f icar 

escolhendo vacina e graças a Deus agora sábado vai fazer a repescagem, foi um pedido meu, 

acredito que os demais vereadores também. Mas a nossa secretaria da saúde tá fazendo a 

logística para não faltar vacina. Então fez certo a contagem para tá fazendo repescagem agora 

no sábado, e é isso. Hoje é só, muito obrigado!” Faz uso da palavra o Vereador Sr. MINO 

NICOLAI: “Boa tarde senhora Presidente, membros da mesa, vereadores né, todos aqui 

presentes, os funcionários né, público aí que nos assiste pela internet. Eu, hoje Faustinho, fui 

na lotérica, a menina chegou e falou ah Mino, estou feliz da vida, eu estava na fila, lotado de 

gente, eu estou com 30 e poucos anos chegou a minha vez, e tava dando a vacina CoronaVaq 

sei lá, a hora que chegou na minha vez abriu um frasquinho novo era outra né, ela falou, eu iria 

tomar, mas muita gente ficou feliz. Passou um tempinho já terminou aquela quantia, passou 

para outra. Então é essa dinâmica isso é uma coisa que não é a gente que escolhe é ali no 

momento que tem da forma que é feito pelo número de pessoas né, e aquela loucura que tava 

na cidade, na região, a gente está percebe que a coisa já diminuiu e pela primeira vez no Estado 

de São Paulo, a entrevista ontem eu vi, acho que foi do secretário da saúde que todos os 

municípios do Estado de São Paulo estão abaixo de 90, oitenta por cento de internação. Então 

começou a ter um respiro, começou a ter um fôlego e com certeza isso é por conta da 

vacinação e ainda vi também uns hipócritas aí mostrando exames caríssimos que o cara tomou 

a Corona que ele fez um exame que ele não tem, tudo fake, umas coisa absurda que é para 



trabalhar contra a população. Então eu acho que nós chegamos no ponto, daqui a pouco acho 

que coisa de um mês praticamente, vamos tá passando de 80, 90 por cento de vacinados aí e 

isso é isso é o que interessa, é o que eu falei, é a vacina que está no braço né. Quero falar aqui 

do requerimento que estamos fazendo aqui em nome de todos os vereadores, que foi pedido 

para gente, para mim, para Beth, para o André, para todos, o Galvão, do grupo né, é o pessoal 

que espera lá para ir para Divinolândia em frente o hospital, que eles não tinham de esperar 

então tem um requerimento aí de todos nós vereadores, do nosso grupo, pedindo aí para que 

transfira esse ponto que é das três e meia, 4 horas da manhã adiante, que passe para rodoviária 

por causa de dia de chuva, por causa de dia de frio, inclusive por causa de assaltos. Então esse 

requerimento vai estar chegando, é uma indicação vai tá chegando a mão do prefeito e gostaria 

também de deixar o pedido aqui ao Coronel Almeida né, que é da Segurança Pública para que 

nesses dias, aonde as pessoas estejam na rodoviária, que tenha um acompanhamento de 

madrugada de uma viatura da guarda municipal, porque já houve casos de pessoas sofrerem 

assalto de madrugada indo para porta do hospital para poder pegar lá as vans para ir para 

Divinolândia. Então, espero que essa indicação seja aceita tá certo, e a população saiba que 

estamos empenhados, todos os vereadores aqui juntos, e essa indicação espero que chegue 

muito de imediato a mão do prefeito. E não poderia deixar de falar, lógico, que isso é um 

Karma na minha vida, de todos nós. Ontem o Barros Munhoz o Totonho Munhoz metendo o 

pau no hospital dizendo que a população de Itapira não está tendo atendimento no hospital, e 

que estão tendo que pagar 20 e 30 mil para ser atendido na Santa Casa. Então queria deixar o 

recado aqui para o deputado certo, se a dor dele é tanta, o sofrimento dele é tanto, em ver uma 

administração que nos quatro cantos da cidade está sendo elogiada gente, é no setor de 

limpeza, no setor da Saúde tudo, eu sou suspeito de falar, mas eu tô orgulhoso de sair na rua 

todo mundo falando, a liberdade das pessoas em chegar para gente e falar Mino, olha, em tal 

lugar tem isso, Faustinho, Beth, isso, fulano, qualquer um de vocês, o povo tá livre para pedir e 

tá ajudando administrar e a administração está correspondendo. Então o seu Barros Munhoz, o 

Senhor cada dia que passa tá mais velhinho, de cabelo branco, já com todos seus mandatos, vai 

sossegando o facho aí que acho que aqui o senhor não volta mais, eu tenho quase certeza de 

que se depender do Povo de Itapira, só vai poder vir na sua fazenda para fazer suas festas aí 

monstruosas, os seus abusos que falam que é o contrário. Então o senhor vai tomando conta da 

sua vida, porque acho que na política de Itapira o Senhor está enterrado. Um abraço para todos 

vocês, obrigado!” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

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

Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Ofício Especial. Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de maio e junho de 

2021. Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Decreto do Executivo nº 137/2021. 

Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 815.000,00 para os fins que 

especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) PARECER nº. 077/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 019/2021. RELATORIA: André Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 019/2021, de autoria da 

Mesa da Câmara Municipal, que "Altera redação do § 4º, do Artigo 3º, e os Anexos I e II Lei 

Complementar nº 5.798/2019.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não 

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

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

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 14 de julho 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 Luan dos Santos Rostirolla 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 15 de julho de 



2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER nº. 078/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei Complementar nº 020/2021. RELATORIA: Maísa Fernandes. As Comissões que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 020/2021, 

de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Cria cargos na estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Itapira.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta 

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

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

Vereador "Pedro Lopes", 14 de julho 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 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER nº. 079/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

049/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria da vereadora Beth Manoel, que 

"Institui o Mês Municipal de Valorização da Família no Município de Itapira, inserindo no 

Calendário Oficial de eventos do Município, e dá outras providências.", acordaram por solicitar 

parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, para melhor analise da matéria, para tanto, 

REQUEREM o envio do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo 

de até 15 dias emita seu parecer. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 14 

de julho 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, para que o projeto seja encaminhado ao Procurador Jurídico 

da Casa para parecer em até 15 dias. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 080/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 050/2021. RELATORIA: 

Luan Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria das vereadoras Beth Manoel e Maísa Fernandes, que "Institui 

Campanhas Periódicas do Bem-Estar Animal no Município de Itapira e dá outras providências.", 

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

jurídica que lhe inquine a tramitação. Toda via resolvem apresentar a seguinte: "Emenda 

Supressiva/Modificativa nº 01/2021. Artigo 1º) Fica suprimido o inciso IX, do § 2º, do artigo 2º 

do Projeto de Lei nº 50/2021, renumerando os seguintes." Quanto ao mérito deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 14 de julho 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 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER 

nº. 081/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 051/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 051/2021, de 

autoria do vereador Mino Nicolai, que "Altera nome de logradouro Público de Estrada Municipal 

Nélson Orcini, no bairro do Eleutério, para Estrada Municipal Humberto Paniçola.", acordam em 

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

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento pelo Douto Colendo Plenário. 

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 14 de julho 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 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, não havendo mais 

nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 

Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo 

aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00286/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Valter Mazzer. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00287/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Teresa de Jesus Pereira de Almeida. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00288/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hortêncio 

Martucci. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00289/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fátima Aparecida Barbosa Martins. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00290/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira Fuini Canella. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00291/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Azum Carmona. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00292/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Michelon, mais conhecido como Badola. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00293/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Expedito Alves Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00294/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista 

Garcia. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00295/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aracy Moscon Rossi. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 

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

00296/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Ribeiro de Almeida. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00297/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Lisboa de Souza Filho, mais conhecido como 

Zico. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00298/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ortolan. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00299/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Batista Tosco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00300/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Rita. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00301/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Leme. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00302/2021.- Voto 



de pesar pelo falecimento Sra. Rosangela da Silva Silvério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00303/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Augusto Fracaroli Netto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00304/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Octávio Ferreira Adorno Júnior, mais conhecido como Tavico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00305/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Catarino das Chagas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00306/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Claudete Aparecida Daniel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00307/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Rangel 

Garcia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

15 de julho 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. 30º) Requerimento nº. 00145/2021.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Orídes João Cavenaghi, pelo transcurso do seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00146/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Neusa Gonçalves Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 09 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00147/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Flora Leitão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 10 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00148/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria Lúcia Bagatella Brada, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de 

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

"Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 00149/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Alice Duzo, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de 

julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00150/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Odila Martucci Felipe, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00151/2021.- Voto de Congratulação com o 

estimado casal Sr. Benedito José Riberti e Sra. Ana Maria Vicente Riberti, pela comemoração de 42 

anos de casamento, celebrado no dia 11 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00152/2021.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Paulo Iamarino e Sra. Maria de Lourdes Iamarino, pela 

comemoração dos 67 anos de casamento, celebrado no dia 23 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 

00153/2021.- Voto de Congratulação com a atleta itapirense de fisiculturismo Bruna Sabino, pela 



conquista do título de Campeã Paulista Wellness Sênior e Overhall, disputado entre os dias 10 e 11 

de julho em São Paulo. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00292/2021.- Sugere implantação de redutor de velocidade, 

tipo lombada, na rua Vitório Boretti, no Parque São Lucas. Autoria. Cesar Augusto da Silva. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00293/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar a limpeza de bueiros na rua Batista Guezzi, em Barão Ataliba Nogueira. 

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

Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00294/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Secretário de Saúde, mudança do local de 

embarque e desembarque dos pacientes que fazem tratamento de saúde fora do município. Autoria. 

Mino Nicolai. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 00295/2021.- 

Sugere instalação de um ponto de iluminação dotada de fotocélula na cancha de bocha do bairro da 

Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “É um pedido da população lá, que devido a essa luz agora ficar apagada, acho que 

algum problema elétrico que ocorreu lá, então pessoas de outros lugares vão lá, e fazendo mau 

uso do espaço. Então é por isso. Não é que aconteceu alguma coisa ou até mesmo algum 

meliante tem até desligado alguma coisa lá, porque isso tem ocorrido né, então eles pedem para 

que seja feita porque a situação tá meio difícil lá sabe, então eles pedem essa religação e com 

uma fotocélula, não tem como daí acende sozinha, desliga a hora que clareia o dia. Então vai 

acabar com esse problema lá. Muito obrigado!” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

43º) Indicação nº. 00296/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria de Saúde, estudos 

para o envio de exames Raio X às UBS´s dos bairros mais afastados como a Ponte Nova, Eleutério 

e Barão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00297/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria de Saúde, estudos 

visando o revezamento de funcionários na hora do almoço na UBS da Ponte Nova. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Indicações, a 

Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que proceda a leitura dos Ofícios: 45º) Ofício SG-DAO 

nº. 139/2021. Referente Requerimento nº 102/2021, sobre criação de uma unidade do Corpo de 

Bombeiros em Itapira. Informa que foram tecnicamente estreitados, visando estimular a 

manutenção da parceria entre aquela instituição e a Defesa Civil Municipal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 46º) Ofício SG-DAO nº. 140/2021. Referente Requerimento nº 114/2021, sobre 

andamento das obras para construção do loteamento popular no bairro da Ponte Nova. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente 

passa de imediato à Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", a Sra. Presidente declara 

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

Lei Complementar nº 0019/2021.- Altera redação do §4º, do Artigo 3º, e os Anexos I e II Lei 

Complementar nº 5.798/2019. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 019/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

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

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

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 019/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0020/2021.- Cria cargos na estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Itapira. 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 020/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o 

vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade, 

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

segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto 

Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 020/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0050/2021.- Institui 

Campanhas Periódicas do Bem-Estar Animal no Município de Itapira e dá outras providências. 

Autoria: Beth Manoel e Maísa Fernandes, bem como a Emenda Supressiva/Modificativa nº 

01/2021. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei nº 050/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir a Sra., 

Presidente coloca em primeira votação a Emenda Supressiva/Modificativa nº 01/2021. Aprovada 

por unanimidade. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o Projeto e a 

Emenda foram aprovados por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da 

segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o 

requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

050/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir a Sra., Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Supressiva/Modificativa nº 01/2021. Aprovada por unanimidade. Justificativa de voto 

vereador Fábio Galvão dos Santos: “Eu gostaria de parabenizar as duas colegas aí, um ótimo 

projeto de lei, eu li na íntegra e é Parabéns, é isso daí mesmo.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI E A 

EMENDA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0051/2021.- Altera nome de logradouro 

Público de Estrada Municipal Nélson Orcini, no bairro do Eleutério, para Estrada Municipal 

Humberto Paniçola. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 051/2021. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o 

projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da 

segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o 

requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

051/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Eu comentei 

aqui na reunião das comissões que não é de praxe nem deve-se fazer alteração em nomes de 

ruas, praças que já tenham sido nominadas por outros vereadores. Eu quero deixar bem claro, e 

nesse caso aqui houve uma duplicidade de nomes, apesar de uma ser rua e a outra ser estrada. 

Então quero deixar bem claro aqui que é isso aqui foi feito até para melhor manutenção da, dos 

serviços de entrega de carteiro tal, mesmo uma sendo rua e a outra sendo estrada, estava 

havendo grande número de confusão. Então deixo aqui até um pedido de desculpa pela 

alteração do nome já do seu Nelson Orsini tá, mais se fez necessário essa alteração, por isso 

que eu trouxe para esta casa e agradeço aí a todos os companheiros pela compreensão.  

Obrigado!“ DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de julho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Questão de Ordem vereador Carlos Alberto Sartori: “E como foi 

falado da Secretaria de Cultura aqui, eu também gostaria de parabenizar o secretário da cultura, 

toda a equipe e também tem um convite aqui aos vereadores a população, para assistirem o 

programa Mais Caminhos da EPTV que será exibido neste sábado, dia dezessete do 7 ás 14:45.  

É especial sobre a Rota de 32, que é um dos nossos atrativos turísticos em Itapira e o Érik 

Apolinário lá da Secretaria da Cultura, que é o historiador, ele colaborou nessas informações, 



as filmagem e na assessoria também das gravações. Então vai vir ao ar nessa, nesse sábado 

próximo, às quatorze e quarenta e cinco. Então convidar os vereadores, familiares, a 

população, os internautas para assistir e prestigiar da nossa cidade aí, que com certeza vai ser 

um programa muito legal, divulgando a nossa querida Itapira. Obrigado!” (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. 
 

 

 


