
ATA DA 27ª Sessão Ordinária realizada aos 19 de agosto 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 MINO 

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. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

“Boa Noite! Boa Noite a mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao 

público que está assistindo via internet essa sessão, boa noite imprensa, boa noite aos 

funcionários dessa casa. Eu ocupo este Pequeno Expediente hoje para falar um pouquinho 

sobre o quê, sobre a PEC 32, mais uma vez trazer um assunto Federal que não deixa de ser 

também aqui na cidade, não deixe de ser também aqui um ponto importante para nós de 

Itapira. Ontem, dia 18, foi uma data que diversas classes sindicais, inclusive aqui da 

cidade, fez o quê, fez uma greve ou uma paralização do funcionalismo e dos serviços 

públicos em defesa do serviço público gratuito e de qualidade. E sua principal bandeira foi 

“não a PEC 32”, não ao desmonte do serviço público. A PEC 32 é, foi colocada na Câmara 

Federal em 2020, uma proposta do governo federal que ele e ele quer o que, ele quer que 

haja uma reforma administrativa. No geral, para não ficar, já é a terceira vez que nós 

abordamos isso nessa casa, no geral o que acontece, essa reforma administrativa ela vai 

atacando os serviços públicos, atacando servidores públicos e, um retrocesso encaminhado 

pela dupla Bolsonaro e Guedes, que nós temos o que, que combater e deixar bem claro que 

a PEC 32, ela transforma o que, ela transforma os direitos que nós temos em serviços 

quando isso acontece quem tem acesso vai pagar e chegar, quem não tem vai ficar pelo 

caminho. Essa PEC é baseada em mitos e falácias. Essa PEC, ela na realidade não oferece 

um substitutivo adequado ao que está sendo feito. Sempre coloca-se o que, coloca-se quem 

vai estar combatendo nessa reforma administrativa vai ser o servidor com alto salário, 

aquele que suga o dinheiro do povo. Gente, cadê o Judiciário nessa PEC, cadê a elite do 

Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não estão incluídos nessa PEC. Então, nós temos 

que defender aqui o SUS, nós temos que defender aqui o que a gente, os serviços 

universais Educação. Outra, outro mito da falácia dessa PEC é que o servidor brasileiro 

público, ela prega que é um dos mais caros do mundo. Mentira tá gente! Segundo OCDE, o 

Brasil, o servidor brasileiro fica entre 3, mais ou menos três mil reais o salário em média 

70% dos nossos servidores públicos. Então, se você olhar para Itapira então, mais baixo 

ainda, fica em torno de 80, 85%. Uma coisa muito importante tá gente, gastos com saúde e 

educação do governo federal não chegam a 10% no orçamento. Portanto, entre os maiores 

problemas dessa PEC está o fim da estabilidade, estabilidade gente é fundamental para o 

servidor, porque concursado, ele vem tem a política pública independente do governo. 

Também essa PEC acaba com que, essa PEC acaba com o concurso público, gerando 

apenas o funcionário comissionado e abre espaço para o fim dos cargos públicos por 

decisão direta Executivo. Quer dizer que facilita a perseguição e demissão de um servidor 

público apenas por não concordar com o político que está mandando nesse momento. 

Defendemos então, que não há estudos, e melhor, não há estudos e manutenção de 



privilégios, a esses privilégios que não alcançam o alto escalão, aqueles que ganham 30 

mil, vocês sabem muito bem. E nisso defendemos o não a PEC 32 e mantemos essa fala 

aqui com vocês. Para piorar ainda gente, temos no âmbito Estadual duas PLC´S né, uma 

nós já falamos aqui nessa casa, a 22 que é o Confisco da aposentadoria e a outra também 

entrou hoje via Vereador Faustinho, que é sobre a PLC 26, que vai também bater o que, 

bater via Estadual contra, por exemplo, a categoria ordem professores que terão 10% seus 

salários reduzidos se essa lei for aprovada dentro da Assembleia, dentro do que, dentro da 

Assembleia Legislativa Estadual. Itapira gente, pode ser afetada diretamente por essas 

PEC´s, já que os serviços aqui são pagos em grande parte né, por recursos federal e 

estadual. E isso nós teremos também a falta né, a falta desses recursos e também a falta de 

servidores que não serão repostos. Para quase finalizar ,eu tenho só – um segundinho 

Presidente – a minha solidariedade aos trabalhadores dos Correios, que nós nos colocamos 

contra a privatização. Os Correios são os maiores patrimônios do Brasil e deixar claro que 

esse texto foi escrito estamos junto comigo pelo meu colega Lucas Fuini. Muito obrigado a 

todos! Ah perdão, e hoje reentra na Câmara a nossa lei do núcleo do Meio Ambiente de 

Agricultura Sustentável e sempre deixando claro, se o Poder Executivo mandar ela mais 

completa, nós retiraremos da pauta. Obrigado novamente.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa noite presidente! Boa noite os demais 

vereadores. Boa noite impressa, funcionários dessa casa. Hoje eu venho fazer um 

agradecimento aí, que eu uns dias atrás eu encaminhei ofício ao Dr. Anderson de Lima, 

junto também ao comandante da Polícia Militar, sobre os furtos que está acontecendo de 

fios é que tá complicado, a situação está difícil. Você vai num bairro, vai no outro, a 

própria Secretaria de Esporte já não tá aguentando mais e ontem o pessoal fez uma 

operação na cidade aí juntamente a Guarda Municipal, a Polícia Civil, Dr. Anderson, 

fizeram algumas apreensão. É eu sei que tá difícil, nossa segurança tá complicado, 

infelizmente aí hoje tivemos um funcionário da casa, logo de manhã teve sua moto 

roubada, então tá complicado a situação. Então eu quero aqui hoje agradecer o Dr. 

Anderson pelo apoio, juntamente com a Guarda e vamos lá, sei que tá difícil, mas está aí, 

vai ter o concurso público da Guarda aí, no qual vão movimentar mais a corporação da 

guarda. Se Deus quiser vamos por mais 30 guarda na rua aí e para ver se a gente consegue 

pelo menos acabar com essa palhaçada que tá acontecendo na cidade aí, não é fácil não. E 

hoje acho que é, hoje não tem mais nada falar não.“ Aparte Mino Nicolai “Deixa aí nas 

suas palavras, eu tive três ou quatro empresários do ramo de construção, e pessoal que 

encontra com a gente no dia a dia, e inclusive, eles estão pedindo para que a gente 

conversa e com o coronel da Guarda, com o Delegado, para que a gente estude alguma 

coisa pela Câmara, para que possa ser fiscalizados, os pontos que recebem esses produtos 

de furto, porque são vários, vários estabelecimentos que têm fachadas de algum tipo de 

comércio, mas na verdade eles são os receptadores aí dessa, de fios, de moto desmontada, 

de peças de caminhão e para que a gente peça né a Prefeitura, ao setor jurídico, para que 

faça um levantamento tá, para que se veja quais são os estabelecimentos e como estão os 

alvarás desse pessoal, porque às vezes eles tem lá o alvará vencido, aquela choradeira, 

pede mais um prazo, e quando a gente vai ver, a maioria de pessoas né, obviamente é um 

outro que nesse caso recebem esses produtos de furtos, mas que a gente teria que 

encaminhar alguma coisa realmente porque aproveitando só palavra, para que se 

intensifique a fiscalização em determinados setores de Itapira. Onde o que está 

acontecendo, é um absurdo o que tá tendo de roubo em construções, em casas, em sítios 

que ficam fechados em final de semana. Então, eu acho que o que o Sr. veio aí citar é de 

uma gravidade muito grande, a gente tem que se unir em relação a isso. Obrigado aí 



Vereador.” Continua com a palavra o vereador André Siqueira: "Não, com certeza, 

ontem fizeram uma operação legal aí na cidade, infelizmente ainda está com problema do 

efetivo também, dá própria Polícia Civil, no qual aí hoje deve ter dois investigadores só e 

um Delegado, e a noite, já não, se você prender a pessoa, você tem que levar lá no Guaçu, 

olha o transtorno para você levar o cara lá no Guaçu, sendo que nós já tá com pouca 

viatura na rua. Mas se Deus quiser, e depois desse concurso da Guarda aí, nós vamos 

começar a fazer um trabalho legal aí, com mais efetivo da Guarda aí, e se Deus quiser nós 

vamos vencer essa batalha aí, tá bom! Uma boa noite a todos aí, fica com Deus!” A seguir 

faz uso da palavra o vereador MINI NICOLAI: “Boa noite presidente, membros da mesa, 

senhores vereadores, funcionários, imprensa aqui presente, internautas, todos que nos 

assistem. Foi bom o André tocar nesse assunto, que eu vim aqui pensando né, a situação 

que está se encaminhando o nosso país, e hoje tinha o senador falando no Pânico e depois 

está correndo a internet em uma das maiores barbaridades que eu já vi na minha vida e a 

gente não sabe que rumo a gente vai tomar. Em relação à Pandemia que eu queria falar, 

para chegar no fim da minha conversa, depois ver se eu consigo relacionar isso aonde que 

o povo tem que realmente se unir agora para uma reta final. Onde a Pandemia está 

praticamente na, sabe nos chegando ao seu fim né, chegando aí na estaca zero as 

internações, terminando. Muito se diz de novas contaminações, mas eu acho que 

principalmente o povo agora é a hora de se unir, respeitar esse final de Pandemia, porque 

veja bem, no meio de uma Pandemia, parece incrível, mas os maiores beneficiados, 

beneficiados, porque não poderia ser né, são os bandidos, os ladrões, os assaltantes, por um 

simples fato, pelo uso de máscaras. O pessoal hoje está invadindo estabelecimentos, então 

tem muitos comerciantes pedindo pelo amor de Deus para que se possa liberar, e que tire 

as máscaras, mas que a gente sabe que ainda não é possível, que a gente vai ter que 

conviver com isso. Mas olha bem que situação. A vantagem hoje, para variar, é do 

bandido. Os caras invadem qualquer recinto mascarado com capuz, a vantagem é toda 

deles. Não tem como depois uma câmera encontrar se não for em situações especiais né, e 

tudo isso a gente vem para falar do que, de bandidagem, de coisas que estão acontecendo, e 

o Senador que falava hoje lá no Pânico, dizendo o quanto é difícil, ser eleito, e chegar lá e 

nada se poder fazer, porque diz que lá realmente no Senado, de todos que estão lá, salva-se 

dez ou doze, e não consegue se chegar a lugar nenhum, porque os dinossauros estão lá, 

como eu sempre falei, os dinossauros da política e para dizer que o vídeo que eu vi hoje 

está correndo a internet que é de um deputado federal, onde aparece o Zé Dirceu, o Zé 

Dirceu, não sei se vocês viram isso ou não, ele pegou o microfone e fez uma live onde ele 

disse que o presidente Lula só perdeu a eleição porque ele estava na cadeia injustamente, 

ele não podia se defender e não pode fazer campanha para Haddad. Senão o Haddad teria 

sido eleito com a nobre presença do deputado, do candidato Lula. E ele falou, nós tivemos 

erros gravíssimos, tá aí na internet para vocês ver, o pior deles foi quando nós demos a 

facada no presidente Bolsonaro e não chegou no ponto que devia ter chegado. Então, já 

entraram em todos os lugares possíveis tá, Ministério Público, Polícia Federal, para que 

esse vídeo seja levado como prova, que aonde um tesoureiro, diretor do PT, vai a público 

falar que realmente foram eles que fizeram e não está acontecendo mais nada nesse país, 

aqui não acontece a bandidagem está correndo solta, estamos tendo essa luta aí, aonde os 

juízes, todos aqueles caras lá, que estão lá, é uma luta pessoal agora, Presidente contra um, 

um contra o outro, e nós estamos vendo que o povo tá ficando em última, último 

pensamento de todos que estão lá para resolver o problema da população. Então, é uma 

vergonha o que está acontecendo em nosso país e se nós não tomarmos iniciativa, se cada 

um der um pouco de si, para que a gente façam leis, possamos lutar, a gente aqui é 



pequeno, mas temos que lutar para que as coisas possam ser encaminhadas, porque nós 

estamos caminhando para uma tragédia. Está todo mundo achando que não vai acontecer, 

mas vai. Vai porque se voltar acontecer na eleição, se é que vamos chegar lá em paz tá, eu 

não acredito que vai ser em paz com todo esse movimento que tá acontecendo nos 

bastidores políticos, eu acho que nós vamos pagar caro e acho que nós vamos ter nosso 

país desandando para uma situação que nós, viu, nunca vimos igual na vida. Então, vamos 

nos atentar a isso, porque hoje o nosso país é para bandido, vagabundo e sem vergonha. 

Tem direito a tudo. E a população honesta, direita, não pode sair mais na rua pra nada, 

parar a noite em pontos turísticos, estão morrendo como se matasse uma formiga com 

sapato, todo dia, nada se acontece. Tá certo! Então vamos nos empenhar para ver se a 

gente consegue sabe, ajudar para que as coisas melhorem. Obrigado Presidente!“ A seguir 

faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos! Hoje, é, como o 

Mino falou de redes sociais, eu também venho falar de uma pessoa que se mostrou bastante 

revoltada, e esta cidadã chegou a ofender o pessoal da Saúde, e essa moça se chama 

Anayara Maciel, e eu vou ler aqui o que ela colocou nas redes sociais. “Revoltada! Eu 

trabalho na cidade de Mogi Guaçu. Pedi para sair mais cedo, pois era o dia de eu tomar a 

minha segunda dose da vacina Covid”, ela é uma pessoa que tem comorbidades. 

“Chegando no PPA Vila Ilze, todos os funcionários sentados batendo papo, fui informada 

que não teria vacinação devido à chuva, sendo que a chuva parou antes das dezessete 

horas. Que absurdo! Pois é um lugar fechado, onde o horário já é destinado para as pessoas 

que trabalham e que não podem ir ao horário comercial. E agora? Como faço se amanhã 

continuar esse tempo, ou seja, nem chovendo está”. Aí teve várias pessoas que entrou 

fazendo comentário, e um deles é o Ribeiro Cruz, que nossa que absurdo, chovendo não 

faz vacina. Osmarina, Juliana Ronoel e outras tantas falando bem do serviço de Saúde né. 

E eu, como representante da Saúde que sou, eu venho usar este momento para agradecer 

imensamente a todos os profissionais da Saúde, de todas as equipes dos PPA´s que com 

carinho, atenção, segurança... limpeza da unidade, e a disponibilidade desses profissionais 

e que é algo bem acima do nível de humanidade normal que esperamos de qualquer 

funcionário público. Digo isso a todos vocês que foi, e é um orgulho para mim ter feito 

parte da equipe desses profissionais. Como funcionária pública que fui, sei que as 

dificuldades que enfrentam são muitas, sem muito bem que onde atuam é precário, mas 

não tiro o mérito de vocês, pessoal da Saúde tenho vocês como Elite da Saúde dessa cidade 

e com certeza referência até fora daqui. Algumas pessoas não mostram a realidade do que 

acontece aí dentro com vocês. Não se deixem abater, pois sempre terão pessoas gratas aqui 

fora, prontos para mostrar o quanto vocês são eficientes e dedicados. Repito: é um orgulho 

para mim ter feito parte da Saúde, onde se vê os profissionais na maioria sendo eficiente, 

humanos e acolhedores, e cumprindo protocolos. Que Deus continue iluminando a todos 

vocês, para que continuem esse belo trabalho mesmo em condições muitas vezes adversas. 

Assim, é meu dever cumprimentar e agradecer mais uma vez a todos vocês da Saúde, os 

que estão na Linha de Frente desde esse período turbulento das nossas vidas, mas que será 

superado graças a Deus. E para você, Anayara Maciel, que seja portadora de boas notícias. 

Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTORILLA: “Boa noite a todos! Funcionários da casa, companheiros vereadores, 

público que nos assiste. Queria começar hoje minha fala parabenizando a APAE. 

Infelizmente não consegui estar presente no evento de hoje, mas parabéns APAE. Venho 

do terceiro setor, sei da importância das entidades para cidade. Sei do trabalho duro que é 

fazer o voluntariado, fazer o terceiro setor, fazer parte desse núcleo, e tenho muito orgulho 

de vocês que fazem um trabalho fantástico na cidade. A APAE hoje em Itapira é referência 



no Estado de São Paulo. Meus parabéns ao Presidente Doutor Newton, todos seus 

funcionários, todos os alunos, todos os assistidos pela APAE, Parabéns pelos 50 anos. Que 

venham muitos e muitos mais 50 anos para nossa querida APAE de Itapira. E hoje 

também, infelizmente não pude estar presente na APAE, mas por um motivo muito bom. 

Depois de um tempo sem ir até o Palácio do Governo, hoje eu tive a honra de ir no Palácio 

do Governo acompanhar o prefeito Toninho Bellini em uma visita, em vários gabinetes, 

em vários departamentos, em especial na Secretaria da Juventude e Desenvolvimento 

Regional para tentar boas novas para Itapira, tentar boas notícias. E pegar um gancho 

pouquinho da presidente que ela falou, parar um pouco esse, posso dizer, esse mi-mi-mi da 

Internet né. Pessoal costuma muito a criticar, muito a falar que tudo está errado, muito falar 

que nada dá certo, mas o pessoal não sabe o que se passa por trás do serviço público, não 

sabe como é difícil buscar parceiros, buscar emendas, ir atrás, ir até São Paulo procurar 

Governador, vice-governador e secretário, bater na porta de cada gabinete, ser atendido 

pelos subsecretários de cada secretaria. Ouve sim, ouve não. Então esse pessoal, 

direcionado principalmente lá na Maestro Américo Passarela, que eu acho que é de lá que 

deve sair tudo isso, para com isso, faça um bom uso do seu mandato, honre seu 

compromisso com a cidade, é isso que prega tanto. Faça igual o prefeito fez hoje, foi em 

todos os gabinetes, fiquei espantado, mas de uma forma tão contente André, da 

empolgação do prefeito Toninho batendo de porta em porta, e vamos lá, com a pastinha 

dele, com um pelote desse tamanho de documento, cada pastinha com o nome de cada 

secretaria, e ofício buscando recurso. Então, realmente fiquei espantado, mas muito feliz de 

ver o prefeito Toninho não ligando para o que esse pessoal fala. E tem que ser assim a 

política, tem que buscar o recurso, tem que ir atrás, e hoje acompanhei na Secretaria de 

Juventude, talvez tenhamos boas notícias em breve, de uma possível Casa da Juventude em 

nossa cidade, pessoal já está estudando esse projeto, agora vai faltar a elaboração por parte 

da Prefeitura para gente encaminhar até eles. Desenvolvimento Regional, um pessoal que 

atende a gente de portas abertas, pessoal que atende e fala vamos resolver. Vamos cuidar 

dos nossos problemas, vamos resolver para Itapira. Prefeito participou duma reunião, se eu 

não me engano, com cerca de 30 prefeitos do Estado de São Paulo, e já voltou para Itapira 

com R$ 650 mil que será destinado, se eu não me engano, pro Serviços Públicos. Então 

minha gente, eu acho que assim, falar é fácil, mais eu quero ver os bastidores que é correr 

atrás do deputado, como o André corre, como a Beth corre, quando a Maysa corre, quando 

o Faustinho corre. Não é fácil! Não é fácil! E fiquei muito feliz, de verdade, de ser 

recebido pelo vice-governador, pelo secretário de desenvolvimento Regional Marco 

Vinholi, porque assim que você faz política. Sou do partido do atual Governador, sou do 

partido do atual vice-governador, em Itapira tenho minha divergência, mas isso não impede 

de eu lutar, eu buscar, eu ia atrás de um recurso. Então é esse, é isso que eu quero dizer 

para a população. Minha gente, menos picuinha em Facebook , em Instagram, em redes 

sociais, mais Ação! Maestro Américo Passarela, nos ajude, nos ajude, por favor. Menos 

picuinha, mais ação. O povo de Itapira merece e o importante o que é, cada volta que a 

gente dá em São Paulo, vem 650, vem um milhão, vem dois vilões do Bozzella e vem dos 

deputados. Então é esse que é o trabalho, é um trabalho em conjunto. E que se vier do 

Maestro, que venha, que vai ser muito bem usado na nossa cidade. Pois bem pessoal, muito 

feliz pelo dia de hoje, saímos aqui acho que quatro e meia da manhã, corremos, 

percorremos, batemos de porta em porta, ouvimos sim, ouvimos não, mas tenho certeza 

que o povo ganhou. Já de cara R$ 650 mil e boas novas virão para Itapira. Muito obrigado 

a todos, boa noite!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite presidente! Boa noite vereadora Maísa. Boa noite demais vereadores 



e funcionários da casa, imprensa aqui presente, os internautas, população itapirense. Eu 

vou começar a falar também Beth, já no mesmo sentido que você. Eu acredito que a moça 

aí, a Nayara esteja arrependida, porque os números dizem da nossa cidade e dos nossos 

funcionários da Saúde, tá, somos a terceira cidade da região em vacinação, de cuidados na 

Covid, o que eu escuto, Graças a Deus, do pessoal, que o atendimento no hospital, o André 

já esteve lá, sempre fala aqui, foi espetacular e não tenho dúvida sobre isso. Estão dando 

mais do que o sangue lá, dia e noite. Só a exemplo eu trouxe os números, 79.780 doses da 

vacina foram aplicadas, 155.174 primeiras doses, 22.807 segundas doses e 1.805 únicas 

dose. Deixar também aqui avisado para a população, que também iniciamos a vacinação 

dos jovens da nossa cidade, dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, 

deficiências, gestantes e puérperas, então mais uma vez aqui, congratulamos com todo o 

setor da Saúde, principalmente o nosso Hospital Municipal e os funcionários aí, o pessoal 

envolvido na vacinação. Não é fácil! Eu sei que eles vão vem muitas reclamação, 

principalmente que nem já falaram aqui antes de mim, dos mi-mi-mi de quem torce para 

dar errado, torce para tudo errado. Mas graças a Deus os números mostram. Então estamos 

bem sim na vacinação e parabéns ao pessoal da vacinação especificamente. Bom, gostaria 

aqui também de falar, como meu colega Vereador Leandro já antecipou, a minha moção 

requerendo a retirada ou a rejeição integral do PLC 26 de 2021, de iniciativa do 

governador Doria, da pés, vou passar para todos os colegas assinarem junto, é porque é 

mais uma facada no servidor, no funcionário público ativo e aposentado. Tirar direito do 

funcionário público também, pô Governador, nós estamos aqui não é fácil a vida do 

funcionário público. Ele se doa, não tem muita qualidade no seu local de trabalho. É fácil! 

Outro dia vieram perguntar na Santa Casa, no laboratório particular. Gente, é uma empresa 

privada. Tá o nosso, sim, o orgulho do nosso laboratório, orgulho do nosso hospital, 

porque sim ele é bem estruturado, limpo e com funcionários dando o dobro lá. Então tô 

deixando aqui o nosso pedido para que esse projeto infeliz não progrida. Eu gostaria de 

falar rapidinho, parabenizar a nossa Prefeitura junto com Sicomvit, com o Sesc, que 

inauguraram esses dias o projeto Sesc, que é um guia de orientação ao uso de academias ao 

ar público, por base no QR Code, tendo em vista, isso pode baixar a atividade na internet, 

porque muita gente eu vejo fazendo exercícios sem orientação e muitas vezes a pessoa 

pode se machucar. E como, infelizmente, nós ainda não conseguimos colocar um 

orientador em cada Praça, mas seria bom ter, sei que não é fácil, mas esse, essa iniciativa já 

é de grande monta. Só para finalizar Presidente, gostaria deixar aqui também meus 

parabéns para a APAE pelos seus 50 anos, complementando com as palavras do Luan, um 

trabalho árduo, difícil e merecedor de todos o nosso elogio e congratulações. Boa noite 

presidente e 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: Passamos ao 

1º)PARECER nº. 84/2020.- À Biografia do ilustrísssimo Sr. Emidio Alberto Mendes, 

apresentada pela vereadora Maísa Fernandes. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. Sra. 

Presidente. Srs. Edis. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 

encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustrísssimo Sr. Emidio Alberto 

Mendes, apresentado pela Vereadora Maísa Fernandes, com a finalidade de apresentação 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão 

Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de 

tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos 

inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira Sr. Emídio Alberto Mendes, que 

desde meados de 1994 tornou-se morador de nossa Itapira. Conforme a biografia, o mesmo 



desenvolveu seu trabalho profissional em nosso município por vários anos, vindo a ser 

eleito vereador nesta Comuna, também desenvolvendo atividades filantrópicas, é, portanto, 

merecedor do Título de Cidadão Itapirense. Por todo exposto que da Biografia do 

homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 03/2021. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 

de agosto de 2021. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2021. Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao Ilustríssimo Sra. Emídio Alberto Mendes. Autoria: Maísa Fernandes. 

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

19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais 

Projetos de Decreto Legislativo, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) 

Projeto de Lei nº. 0056/2021.- Em que o Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Via Pública localizada no loteamento 

Recanto da Mata, atual “Rua 03”, de “Rua José Riberti” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0057/2021.- Em que o Sr. Leandro 

Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o Programa 

Municipal de Agricultura Ecológica Sustentável Urbana de Itapira com objetivo de 

produzir alimentos saudáveis, contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e 

melhorar as condições ambientais de áreas urbanas ociosas não-edificadas ou ajardinadas. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 85/2020.- Ao Projeto de Resolução nº 

006/2021. RELATOR: André Luis Siqueira. Sra. Presidente, Srs. Edis: A MESA 

DIRETORA desta Casa Legislativa, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer 

ao Projeto de Resolução nº 06/2021, de autoria de todos os nobres Vereadores, que "Altera 

o inciso III da Resolução nº 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal", após minudentes estudos sobre o teor da propositura, é se parecer 

favorável a sua tramitação. Quanto ao mérito, opinam deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, 18 de agosto de 2021. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela 

ordem o vereador Leandro Henrique Sartori, solicita a retirada de sua assinatura como 

autor do Projeto de Resolução nº 06/2021. A seguir a Sra., Presidente informa que o 

Projeto de Resolução deixa de ser de co-autoria do vereador Leandro Henrique Sartori. 6º) 

PARECER nº. 86/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 021/2021. 

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

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 021/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Autoriza a Concessão e Direito Real de Uso de Imóvel à empresa 

ITAFRIG INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação, todavia resolvem apresentar a seguinte Emenda, com o objetivo de 

preservar as características do Prédio da Fepasa. Emenda Aditiva nº 01/2021, ao Projeto de 

Lei Complementar nº 021/2021. Artigo 1º - ACRESCENTA inciso IV ao artigo 2º. "IV - 

Que conforme constou na Ata do Geif, fica a empresa ITAFRIG INDUSTRIA 



ALIMENTICIA LTDA obrigada "ad eternum" a conservar as características da fachada 

do prédio da ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, ali existente." Artigo 2º - ACRESCENTA 

Parágrafo Único ao Artigo 4º. "PARÁGRAFO ÚNICO - Que na escritura pública de 

doação deverá conter a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade " AD 

ETERNUM" do prédio da ESTAÇÃO FERROVIÁRIA por parte da empresa ITAFRIG 

INDUSTIA ALIMENTICIA LTDA, tendo que desmembrar o mesmo e devolver à 

PREFEITURA em caso de alienação do imóvel objeto desta Lei." Quanto ao mérito, 

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

Vereador "Pedro Lopes", 18 de agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº. 87/2020.- ASSUNTO: Projeto 

de Lei Complementar nº 022/2021. RELATORIA: Maísa Fernandes. As Comissões que a 

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

022/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe acerca dos direitos dos 

servidores públicos municipais portadores de câncer que integram o quadro de pessoal da 

administração pública direta e autárquica, bem como dá providências correlatas.", 

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, uma vez que a propositura tem o 

intuito de beneficiar aos servidores públicos. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 18 de agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 88/2020.- ASSUNTO: Projeto 

de Lei Complementar nº 023/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões que a este 

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

023/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a classificação da visão 

monocular como deficiência sensorial do tipo visual, e altera a redação do §6º, do artigo 

67, da Lei Complementar Municipal nº 3.859/2006", 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, uma vez que a propositura vem a beneficiar os portadores de 

deficiência. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de agosto de 

2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova 

por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 

de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

PARECER nº. 89/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 052/2021. RELATORIA: Carlos 

Alberto Sartori. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 

ao Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, que "Denomina 

Via Pública localizada no loteamento Recanto da Mata, atual “Rua 02”, de “Rua Orlando 

Simionatto”", 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, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o 



Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 

90/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 053/2021. RELATORIA: André Siqueira. As 

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

053/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 620.000,00", 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 pelo acolhimento do 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 18 de 

agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 11º) PARECER nº. 91/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 054/2021. 

RELATORIA: André Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

"Institui no Município de Itapira a “Ronda Guardiã Maria da Penha”, no âmbito do 

Departamento da Guarda Municipal e o serviço “Visita Protetiva” realizado em conjunto 

pelas Secretarias de Promoção Social e Defesa Social, e dá outras providências", 

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 pelo acolhimento do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 18 de agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 92/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 055/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria 

do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções 

básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais 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, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 18 de agosto de 2021. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Pareceres, a Presidência passa de 

imediato aos Votos de Pesar. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00351/2021.- Voto de 

pesar pelo falecimento Pastor Onério Alves. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00352/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Izaac Lopes da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

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



00353/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adão Aparecido Tenório. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00354/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., Deise Goulart Moreira. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00355/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Atílio Benedicto de Oliveira. 

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

19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00356/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., Tereza Guedes 

Martins Coelho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00357/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., 

Maria Geralda Toledo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00358/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr., João 

Rossi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00359/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., Marcia Helena Hilario. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00360/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., Maria Angélica Rosário 

Marquezini. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00361/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr., José 

Benedito de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00362/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra., 

Maria Inês Escoton. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00363/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr., 

Alexandre de Moraes Prado. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00364/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Zózimo Ramonda, também conhecido como ZIMO. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00365/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ozires Antonio Ribeiro. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00366/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr., Francisco Luiz do Nascimento. 

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

19 de Agosto 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. 29º) 

Requerimento nº. 00179/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Cima 

Marquezini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de agosto. 



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

SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00180/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Nair 

Bernardes, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 6 de agosto. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00181/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Dirce 

Venturelli Faria, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 06 de 

agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00182/2021.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Ana Márcia Stringuetti, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade itapirense. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00183/2021.- Voto de Congratulação com os agentes 

da Defesa Civil, Guarda Municipal e Bombeiros Voluntários, pelo sucesso na operação de 

resgate realizada no bairro do Machadinho. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00187/2021.- 

Voto de Congratulação pela Ordenação Presbiterial do Padre Fabricio Fagner Ferreira. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00189/2021.- MOÇÃO REQUERENDO A 

RETIRADA ou a REJEIÇÃO INTEGRAL, do PLC nº 26/2021, de autoria do Governador 

do Estado, que Institui Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da administração direta 

e autarquias, cria a Controladoria Geral do Estado, dispõe sobre a Assistência Técnica em 

Ações Judiciais e dá outras providências, que está correndo em regime de urgência perante 

a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 

00298/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a ampliação de mais duas salas 

na UBS de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00299/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para construção de um planetário dotado de observatório em nossa 

cidade. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00300/2021.- Sugere reforma ou substituição dos bancos de 

madeira localizados na Rua José Bonifácio. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00301/2021.- Sugere estudos 

para implantação de faixa elevada para pedestres na rua Aldo Piva, próximo a Drogaria 

São Lucas. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 40º) Indicação nº. 00302/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento de trânsito, que promova a devida sinalização e implantação de redutores de 

velocidade tipo lombada na rua Izaura da Silva Vieira, no Cubatão. Autoria. Maísa 



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

19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00303/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos setores competentes, que promovam a 

revitalização da quadra e da área de lazer localizada no bairro Hélio Nicolai. Autoria. 

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

Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação 

nº. 00304/2021.- Sugere reparos urgentes no sistema de iluminação pública da Praça 

Riachuelo, na região central da cidade. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00305/2021.- Sugere a 

implantação de placa denominativa na rua Antônio Turatto, no bairro José Tonolli. 

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

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00306/2021.- Sugere a implantação de placa denominativa na rua Prefeito 

José Alvim da Cunha, na Vila Boa Esperança. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00307/2021.- Sugere a 

implantação de redutor de velocidade tipo lombada e sinalização na rua Dorothéia de 

Freitas, próximo ao numeral 335, no Loteamento João de Barro. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 

00308/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a contratação de um psicólogo para as 

perícias médicas dos servidores públicos municipais. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

RETIRADA PELA AUTORA. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00309/2021.- Sugere 

instalação de playground em terreno anexo a quadra esportiva localizada no final da rua 

Júlio Recchia, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador ATtonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00310/2021.- Sugere 

recapeamento asfáltico da rua Espanha Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 00311/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos visando homenagear a empresária e benemérita Carmen Ruete de Oliveira 

com uma estátua na Praça Bernardino de Campos, ao lado do seu esposo, o saudoso 

Virgolino de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00312/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, encaminhar a 

esta Casa de Leis, tão logo seja possível, projeto de lei dispondo sobre a concessão de 

descontos para o refinanciamento e quitação de dívidas (Refis 2021) com o município. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) 

Indicação nº. 00313/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover reformas e melhorias no 

coreto e praça central de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 00314/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar à Secretaria de Promoção Social, que promova estudos objetivando a 

implantação de projetos sociais para crianças, jovens e idosos no Condomínio Residencial 

Morada Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00315/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para 

instalação de corrimão e ponte de ônibus no escadão do Parque Juca Mulato. Autoria. 

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

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00316/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de um poste de iluminação 

pública na rua Antônio Gonçalves (Tonico Barbeiro), no bairro de Barão Ataliba Nogueira. 

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

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) 

Indicação nº. 00317/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação da jornada de 

30 horas de trabalho para os psicólogos da rede municipal. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 

00318/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a revitalização da Praça Jordão Nicolai, no bairro 

Santa Fé. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 57º) Indicação nº. 00319/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar 

ao setor de Saúde, o preenchimento das vagas de Agente de Saúde (Área 1 e Área 2) na 

Unidade Básica de Saúde da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00320/2021.- Sugere 

recapeamento asfáltico na rua Walter Amaral. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de 

Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 

00321/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua João Soares de Campos. Autoria. Fábio 

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

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) 

Indicação nº. 00322/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Gisler Aparecida da 

Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 61º) Indicação nº. 00323/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua José 

Theodoro Pereira da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Indicação nº. 00324/2021.- Sugere 

recapeamento asfáltico na rua João Rodrigues dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 

00325/2021.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Henrique Maciel. Autoria. Fábio 

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

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) 

Indicação nº. 00326/2021.- Sugere denominar via publica de Sebastião Luis Moreira. 

Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 65º) 

Indicação nº. 00327/2021.- Sugere denominar via publica de Lazaro Telles. Autoria. Mino 

Nicolai. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 

de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Indicação nº. 

00328/2021.- Sujere denominar via publica de Etelvina Maria de Jesus. Autoria. Mino 

Nicolai. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 



de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Indicação nº. 

00329/2021.- Sugere a retirada de placas ilegais na Praça Edésio Ramos de Oliveira. 

Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) 

Indicação nº. 00333/2021.- Sugere recapeamento asfáltico defronte as empresas, 

Abatedouro União e Abatedouro Paulo Viola ME. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 19 de Agosto 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: 69º) Ofício FMAP nº 

314/2021 - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Informa que a Prefeitura 

Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de junho, informa 

ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo 

Capitalizado referente ao mês de maio foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o 

valor correspondente ao mês de maio para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Ofício Nº 073/2021 - Secretaria da 

Segurança Pública - Polícia Civil do Estado de São Paulo. Informa que a Dra. Edna 

Elvira Sangado Martins, responde pela Direção da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi 

Guaçu. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) Ofício Nº 424/2021 - Secretaria de 

Promoção Social. Resposta à Indicação 284/2021, Estudos visando a renovação do 

Auxílio Social de Itapira, que o Prefeito Municipal, autorizou a prorrogação do mesmo por 

três meses. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de agosto de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) Ofício SG-DAO Nº 164/2021 - 

Prefeitura Municipal de Itapira. Resposta ao Requerimento nº 124/2021, do vereador 

Carlos Briza, que solicita cópias dos relatórios integrado de multas de janeiro até o 

momento, os mesmo estão anexo a este ofício. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Ato 

continuo a Sra., Presidente, passa a leitura do seguinte: 73º) ATO DO PRESIDENTE Nº  

04 /2021. Designa membro desta Câmara para representá-la no Lançamento do Programa 

"Nossa Rua" do Governo do Estado de São Paulo. A PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPIRA,  no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Artigo 1º) 

Ficam designados os Vereadores Srs: Carlos Alberto Sartori e Carlos Donisete Briza para 

representar a Câmara Municipal de Itapira, no Lançamento do Programa "Nossa Rua" do 

Governo do Estado de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2021, realizado na Capital 

Paulista, nas dependências do Palácio dos Bandeirantes. Artigo 2º) Para efeito de 

remuneração, fica os Vereadores licenciado, nos termos do inciso III, do artigo 39 da Lei 

Orgânica do  Município  de  Itapira- L.O.M.I., considerando-se, portanto, em exercício. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DE ITAPIRA 

"VEREADOR JOSÉ CASIMIRO RODRIGUES", 19 de agosto de 2021. ELISABETH 

DONISETE MANOEL - PRESIDENTE. REGISTRADA E PUBLICADA NA 

SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 19 de agosto de 2021.   

OSMAR  GOMES DA SILVA - DIRETOR  ADMINISTRATIVO. Esgotadas as matérias 

constantes do Expediente, a Sra. Presidente suspende a Sessão por 5 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 006/2021.- Altera o artigo 64 da 

Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal. 



Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da 

palavra a Sra., Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução. Aprovado 

menos um voto do vereador Leandro Sartori. Justificativa de voto Leandro Sartori: 

“Como, mesmo isolado na Câmara, nós temos um grupo também e a pedido do grupo, eles 

pediram para que eu defendesse a minha pauta das 18 horas, por isso nosso voto não e a 

retirada a nossa assinatura desse projeto, atendendo ao pedido do meu grupo. Muito 

obrigado!” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0021/2021.- Autoriza a Concessão 

e Direito Real de Uso de Imóvel à empresa ITAFRIG INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. 

Autoria: Prefeito Municipal e Emenda Aditiva, de autoria das Comissões. Faz uso da 

palavra o vereador LEANDRO SARTORI: “Boa noite novamente a mesa, colegas 

vereadores, pessoas que estão assistindo, imprensa e nobres colegas, funcionários dessa 

casa. Se não me engano, o líder do prefeito, acho que é o nono projeto né, líder do prefeito, 

de concessão de incentivo né, a empregos essa casa e todas as vezes nesse projeto, nós 

fizemos debate propositivo em torno dele, sempre mostrando algumas coisas, construindo 

junto com vocês algumas ideias, tudo mais. Dessa vez, eu queria começar falando né, que 

toda vez que eu consigo, toda vez que as pessoas nos atendem com a boa vontade também, 

nós conversamos, conversamos com quem é o interessado nisso, o que é o proprietário, o 

futuro proprietário, a pessoa que vai ocupar espaço público né. Dessa vez eu quero 

agradecer e muito a conversa que eu tive com o Junior, que é o responsável pela Itafrig, ele 

mostrou né as intenções que a empresa tem para o local. Colocou muito bem como vai 

funcionar e como vai gerar empregos aquela região que no caso né vai ser o Barão. Então 

quero agradecer de ponto com ele essa conversa que nós tivemos e tudo mais que ajudou 

muito a entender a logística, a ideia e tudo isso e como funcionará a empresa. É, falando 

isso, e deixando claro né, a necessidade da empresa. Eu também fui eleito nessa casa para 

defender as pautas da Educação, da Cultura, foi nossa pauta durante a campanha. E fui 

procurado durante a semana por muitas pessoas preocupadas com o que, preocupados com 

a estação ferroviária que vai ser repassado junto com essa lei à empresa, que será né a 

concessionária né, que vai pegar essa região. É, essa estação Ferroviária, ela foi inaugurada 

em 1891 tá gente, e ali né, você já tinha toda a questão do fim da escravidão e ainda Itapira 

passando pelo nome de Penha do Rio do Peixe, você tem o que, você tem ali aquelas fotos 

clássicas que todo mundo vê da Revolução de 32, da Revolução Constitucionalista lá trás 

escrita Barão Ataliba Nogueira e tudo mais. Esse patrimônio né, já foi feito uma vez uma 

concessão, ele foi recuperado pela Prefeitura em 2019, é o Decreto 69/2019 da Prefeitura, 

recomprou esse patrimônio e agora né, Itapira tá no momento do que, que a própria 

administração, está no momento incentivando a entrada do município no mapa turístico do 

Estado de São Paulo, no MIT e também tentando entrar na região né do Circuito das 

Águas, e aquele local é muito forte para que, para o turismo passando obviamente pela 

Rota 32 construída e feita já aqui na cidade. O que eu gostaria né, a concessão está feita, as 

melhores foram trazidas ao projeto que garante o que, garante que o local vai manter a 

arquitetura, garante que o local, se um dia que esse local for né, vendido, volta ao 

município isso é muito importante. Mas também gostaria de pedir para a administração 

que, para que ela pode ajudar muito esses quatro anos que estará à frente do município, 

mudar um pouco o conceito que existe na cidade em relação ao que, em relação à Cultura e 

Turismo. A cultura e turismo elas também geram empregos e a administração tem essa 

chance, que reivindique essas entradas e também pegar e fazer isso, de dá esse destaque a 

essas áreas que são cruciais também para Itapira e para a nossa cidade. É, então como 



sempre, quando há esses projetos, a gente dialoga, a gente vai buscando que tenta sempre 

fazer a questão propositiva, que imagina que para nós aqui é uma unanimidade né, que a 

geração de empregos é necessário nesse momento tão caótico que vive o nosso país. 

Obrigado a atenção de vocês!” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

021/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir a Sra., Presidente coloca em primeira 

votação a Emenda Aditiva nº 01/2021. Aprovada 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 021/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir a Sra., Presidente 

coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2021. Aprovada por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: "Queria parabenizar a todos os vereadores 

por essa votação. Pois esta empresa estava saindo de Itapira, ela tinha necessidade de uma 

área maior. E conversado com os proprietários não conseguimos esta área para a empresa. 

E ficou muito claro aqui, que a fachada do prédio da Fepasa será mantido intacto com a 

apresentação de Emenda para garantir que não seja de forma alguma alterado o prédio." 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0022/2021.- Dispõe acerca dos direitos dos servidores públicos municipais portadores 

de câncer que integram o quadro de pessoal da administração pública direta e autárquica, 

bem como dá providências correlatas. 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 022/2021. 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 022/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto 

vereador Fábio Galvão dos Santos: “Gostaria de parabenizar o nosso prefeito e toda a sua 

equipe, porque isso aqui só quem tem na família ou passou que sabe que é uma doença que 

te machuca, cansa a família toda. E ninguém tinha visto, você, a Senhora fez o pedido sim, 

também da redução do IPTU, que te parabenizei, sim. E agora esse projeto que veio para 

saudar toda a nossa, todo o nosso funcionalismo público. Então deixar meus parabéns aqui 

a iniciativa aí, o belo projeto.” Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Eu, a 

importância desse projeto, acho que foi uma luta, isso eu lembro que o pessoal pedia já há 

um bom tempo isso daí, sindicato né, para que todos fizessem e quando se trata então dessa 

doença, o câncer tá, eu particularmente eu tenho uma filha que se formou psicóloga, 

defendeu o doutorado, né defendeu tese e hoje o projeto dela para que se tornasse uma 

profissional é justamente, são as sequelas, tem um nome específico, as sequelas que ficam 

aos acompanhantes das pessoas que têm câncer. E é inacreditável a sequelas, pessoas que 

chegam a se suicidar depois que perde um parente com câncer. E aqui vem trazer tantos 

benefícios porque lutou-se tanto para que essas pessoas tivessem o direito de pelo menos 

poder cuidar de suas doenças, de poder ir ao médico de, após os tratamentos, terem o 

atendimento necessário sem que tivesse seus dias perdidos, o seu salário diminuído. Então 

acho esse projeto de uma importância fundamental. Parabenizar a todos os envolvidos a 



isso, nesse projeto, porque com certeza vai beneficiar muitas pessoas que, infelizmente não 

são poucas, pessoas que têm né essa fatalidade, dessa doença na sua família, tá ok? 

Obrigado presidente!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0023/2021.- Dispõe sobre a classificação da visão monocular 

como deficiência sensorial do tipo visual, e altera a redação do §6º, do artigo 67, da Lei 

Complementar Municipal nº 3.859/2006. 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 023/2021. 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 021/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0049/2021.- Institui o Mês 

Municipal de Valorização da Família no Município de Itapira, inserindo no Calendário 

Oficial de eventos do Município, e dá outras providências, de autoria: Beth Manoel e a 

Emenda Supressiva nº 01/2021, de autoria das Comissões. Faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO SARTORI: “Boa noite novamente a todos aqui presentes. Essa semana que 

nós pedimos vistas desse projeto de lei, conseguimos aumentar o diálogo com outros 

grupos aqui na cidade, diálogo inclusive com a própria presidente autora deste projeto de 

lei, e nós temos aqui duas problemáticas, duas coisas problemáticas, na nossa visão, nesta 

lei. No artigo 2, parágrafo 4 e 7, incentivar a transferência de conhecimento e preservar a 

herança, direito, os valores e crenças familiares como meio de preservar a ética, a moral e 

os bons costumes dos cidadãos. É, qual grupo que seria esses bons costumes, quem iria 

reger estes bons costumes, qual seria então esses bons costumes. E segundo, no parágrafo 

7, do artigo dois, difundir os valores morais e cívicos das crianças e adolescentes com base 

em valores familiares. Então, qual família seria escolhida, qual seria a família que seria 

então colocada como a base. Se for uma visão religiosa, quem vai fazer essa lei sendo 

aprovada hoje aqui, vai ser né, quem colocar em prática esse mês, é o município, o 

Executivo. Se for uma questão religiosa, lembramos o Executivo que o artigo 5º da 

Constituição, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, garante aí, é inviolável a 

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos cultos locais, suas liturgias. Esse 

Artigo 5º, parágrafo 6 deixa bem claro para nós a questão da laicidade do Estado. O Estado 

ele tem que ter políticas públicas que abrangem todos, todos e todos. É, quando nós 

pensamos nessa lei, nós vamos olhar o Penade, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, e lá, em 1995, do IBGE, em 95, a família ética normativa, casa com casal com 

filhos que apresentava 58% da população brasileira, em 2015 representa 43%. Então, a 

maioria das famílias brasileiras hoje, 57% não são formadas por casais e filhos, são 

formadas por casais heterossexuais sem filhos, mães solo, pessoas que vivem sozinhas, 

homossexuais, entre outros, pessoas que adotam crianças. Então nisso, a gente tem que 

pensar sempre, que família ser abordada nessa ideia, dessa lei e a família hoje ela é plural. 

Eu também deixo bem claro, para nós, nosso grupo, essas pessoas que nós dialogamos, 

trazemos também os recados delas aqui para dentro dessa Câmara que nós temos que 



sempre tomar cuidado, se essa lei for aplicada, para não reproduzir o patriarcado, 

reproduzir o machismo, tá gente, não reproduzir as coisas que vem do Brasil desde 1500 

que é ir contra a emancipação econômica e independência financeira da mulher, a jornada 

tripla e tudo mais, estão sempre cuidado e também não pregar nenhuma coisa LGBT 

homofóbica, então é outro ponto crucial. Famílias são todas as famílias. Então nós aqui 

nessa Câmara já fizemos aqui coisas bem legais e interessantes pelas famílias itapirense. 

Nós aqui criamos né, junto logicamente, que sempre quem vai assinar a caneta é o 

Executivo, o auxílio social de Itapira, nós estamos votando hoje duas leis a ver com a Lei 

Maria da Penha, a ronda Guardiã e a Maria da Penha nas escolas. Aqui ó teremos também, 

já falei em junho e eu trago isso se o grupo, o meu grupo quiser, leis de combate a 

LGBTIfobia que não há na cidade nenhum a lei sobre isso. Nós temos que pensar também, 

e fica aberto para as pessoas sugerirem, é campanhas de gravidez contra a gravidez 

adolescente. A cada cinco mulheres que engravidam hoje, uma é adolescente. E nós 

defendemos desde sempre, buscar sempre, cobrar isso, uma escola integral que ajude na 

cultura e esporte para as famílias. É, nosso voto sempre a favor de toda essas famílias, mas 

devido a esses dois parágrafos, o 4 e o 7 do artigo 2, nesse projeto de lei, nós infelizmente, 

nós votamos não. Obrigado a atenção de todos!” Não havendo mais nenhum vereador 

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

Lei Complementar 049/2021. Aprovado menos um voto vereador Leandro Sartori. A 

seguir a Sra., Presidente coloca em primeira votação a Emenda Supressiva nº 01/2021. 

Aprovada menos um voto vereador Leandro Sartori. Tendo em vista o voto contra do 

vereador Leandro Sartori, esta Presidência despacha a matéria para a ordem do dia da 

próxima sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0052/2021.- Denomina Via 

Pública localizada no loteamento Recanto da Mata, atual “Rua 02”, de “Rua Orlando 

Simionatto”. Autoria: Maísa Fernandes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 052/2021. 

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 052/2021. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0053/2021.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.000,00. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 053/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 8º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0054/2021.- 

Institui no Município de Itapira a “Ronda Guardiã Maria da Penha”, no âmbito do 

Departamento da Guarda Municipal e o serviço “Visita Protetiva” realizado em conjunto 

pelas Secretarias de Promoção Social e Defesa Social, e dá outras providências. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 054/2021. 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 054/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Queria parabenizar ao Executivo tá, que tá aí 

investindo nessa bandeira que é a Maria da Penha, onde nós inauguramos o CREM há uns 

dois meses atrás, salvo engano meu, que foi uma promessa de campanha do próprio 

Prefeito, junto com uma ideia, uma ideia da filha dele, e junto com o trabalho da Promoção 

Social foi inaugurado o CREM. Isso daqui é uma continuidade desse maravilhoso trabalho 

que está sendo feito em defesa da mulher tá, com fulcro na Lei Maria da Penha, e junto 

também com a nossa Guarda Paula, que veio falar bastante com a gente também que ela já 

fazia um trabalho nas escolas junto, esqueci o nome da outra guarda, Berenice, a Silmara, 

obrigado André. Então, deixar um parabéns aí ao projeto de lei tá, aqui é assim que 

precisamos. Obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 19 de agosto 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 0055/2021.- Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a 

Lei Maria da Penha nas escolas municipais 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 nº 055/2021. 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 055/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro 

Sartori: “Quero deixar claro né, todo nosso apoio. Esta lei partiu do núcleo de mulheres 

que a gente ajuda e coloca as pautas aqui, quero também né, por causa dessa lei, teve que 

partir do Poder Executivo, agradecer ao Prefeito por colocá-la em pauta, e, com toda a 

certeza, o núcleo de mulheres vai ajudar tanto Educação, CREM e Promoção Social para 

aplicação dessa lei. Muito obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 19 de agosto 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. 
 

 


