ATA DA 28ª Sessão Ordinária realizada aos 26 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 MAÍSA
GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE.
Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO
SARTORI: “Boa tarde a todos! Presidente, vereadores, funcionários da casa, imprensa,
internautas. Primeiramente eu gostaria de falar que também chegou já os ofícios onde as
emendas que vão beneficiar três entidades de Itapira, que foram contempladas com meu
pedido ao deputado Carlos Sampaio, ontem já chegou a Itapira e as entidades beneficiadas
são: o Sepin - Serviço de Proteção à Infância e Adolescência de Itapira, com valor de 100
mil reais. É um pedido que a entidade tinha feito a mim e eu levei ao deputado Carlos
Sampaio e foi atendido. Também a entidade Educandário Nossa Senhora Aparecida,
também uma emenda no valor de 100 mil reais que eles também necessitam para fazer
alguma melhoria na entidade. E também uma outra emenda de 100 mil reais é para a Casa
da Criança “Dona Celencina CaldasSarkis”, também será utilizada para término de uma
reforma do prédio, também muito esperada por aquela entidade esse valor. E eu fico
contente, de tá trazendo essa notícia, porque a entidade Itapira presta, as entidades né
prestam um relevante serviço à sociedade. Quantas crianças são atendidas? Quantos pais
que trabalham deixam suas crianças nessas entidades, que são muito bem cuidados, muito
bem tratadas, e entidades de nossa cidade de respeito, que merecem o apoio dessa Casa, do
Poder Público, seja ele Estadual ou Federal. E essas verbas aqui que eu acabei de anunciar
são através do Governo do Estado, mas trazidas pelo deputado federal Carlos Sampaio. E
também gostaria de falar que o convênio, o que antecedia, que era um convênio feito, está
sendo realizado o convênio da viatura da Guarda, falei com a Márcia, que a responsável
pelos convênios e está sendo elaborado, porque como a mudança do veículo, que vai ser
um veículo de melhor qualidade, porque os dois anteriores a Prefeitura que pagou o valor,
então agora esse valor de R$ 130 mil vai ser uma viatura, assim, uma única viatura, uma
viatura maior né. Eu acho que vai atender melhor às necessidades da Guarda Municipal.
Então eu também tô acompanhando o desenrolar desse caso, porque as promessas tem que
ser cumpridas. Então a gente trabalha nesse segmento. E gostaria de falar também que no
dia 20 deste mês, 20 de agosto, foi depositado na conta da Secretaria da Saúde R$ 250 mil,
é aqueles que eu falei no dia primeiro do ano que seriam para comprar um carro, um
aparelho de ultrassom novo, um aparelho de digital para fazer eletro do coração, geladeiras
para condicionar vacinas, ar condicionado para estas salas, carrinho de limpeza para o setor
de limpeza do Hospital Municipal, agora não me lembro... e cadeiras também para pessoas
obesas que são atendidas no Hospital. Então esse recurso já está em conta. Hoje fiz contato
com a Márcia lá da administração do Hospital e ela falou que estão já, a Thuê também,
estão providenciando para que possa tão logo esse material já está de posse da saúde para
melhor atender os pacientes. Então eu fico contente, porque a gente busca recurso para
melhorar a vida dos cidadãos né. A gente tem que trabalhar para isso. E eu também

gostaria de falar a respeito do falecimento da dona Anita, é uma pessoa muito querida,
professora, Anita Mello Sartori, deixo aqui um grande abraço seus familiares, o Carlos
Alberto, a Anna, o Gustavo, seus netos. E a dona Anita foi muito participativa na, na vida,
na comunidade. Como professora, acho que umas que mais tempo ficou no IESO foi dona
Anita. E também participou do coral, participou das partes de pintura, tudo que fosse
alguma coisa, a gente podia contar com a presença da dona Anita e até tinha muita amizade
com ela, falava Anitta, deixo aqui meus sentimentos à família que eu tinha muita
consideração por ela também. E também da dona Lídia Sargentelli Vieira, que é mãe de
minha cunhada. Esposa do falecido seu Geraldo Vieira, que era residente do Cercado
Grande, e ela por sua vez era lá do Brumado, os pais eram da Fazenda São Sebastião, no
Brumad. Faleceu recentemente também, os filhos José Vanderlei, Solange, Sueli e Sandra,
netos e bisnetos. E também por último, um grande abraço aos familiares do Sebastião
Glória de Almeida ou Bastião da Fé, a sua esposa dona Maria, seus filhos e netos. Deixo
aqui a minhas condolências a todos os falecidos nesse período em Itapira. Muito obrigado
a todos!” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS:
“Boa tarde Presidente! Boa tarde vereadora Maísa! Boa tarde demais vereadores, os
funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Na minha
fala de hoje, eu gostaria de parabenizar a secretária ai Municipal de Educação, pela
iniciativa que a secretaria teve, a pedido, um trabalho conjunto com o nosso Prefeito e
também com a empresa prestadora de serviços da merenda, que nesse mês aqui foi iniciado
o projeto de educação nutricional “Reconstruindo Bons Hábitos Alimentares”, nos Centros
de Educação Infantil, as famosas creches, que foi um pedido da própria Regina ao Prefeito,
onde ele autorizou e começou um trabalho em conjunto da nossa nutricionista Aleandra
Marcatti e juntamente com a nutricionista da Cepat Mariane Bolonha, onde desenvolveram
esse projeto que, em conversa com eles, achei excepcional. Onde a intenção é de fazer com
que as crianças já na sua infância, comece a se alimentar com produtos saudáveis. O
projeto tem o foco em alimentações, verduras, frutas e demais, as demais básicas né, mas,
porém, com essa intenção de uma alimentação saudável para as crianças. Admirei o
projeto, sabemos que as crianças, principalmente as infantis, dificilmente se alimentam
correto, não gosta de uma verdura, é uma vida a mãe fazer isso daí. E com esse projeto, já
foram colhidos frutos sobre isso, teve uma boa aceitação. Então quero deixar aqui meus
parabéns, é assim que se trabalha visando o futuro e com foco na educação, em nossas
crianças. Eu gostaria que também comentar rapidinho, em relação ao uns dizeres na cidade,
referente a nossa negligência, pertinente ao CAAMI e o Castramóvel tá. Não estamos
sendo negligentes não, pelo contrário, estamos consertando erros passados tá. Não pode
abrir um Centro desse, sem uma liberação de funcionamento correta. A própria vereadora
Maísa, parabenizo a senhora vereadora porque tá se engajando, eu sei, fui atrás também,
vou comprar essa briga tá, mais a senhora desde o começo tá pegando no tornozelo do
pessoal lá, só que infelizmente, como eu te chamei atenção no passado, que os vereadores
aqui na época aprovaram uma emenda para o CAAMI sendo que o CAAMI não existia.
Olha a barbaridade! Ah, mas pode ser destinada a outro setor. Pode, eu sei, mas como vota
e aprova uma emenda se o Centro nem existia? Mas vamos lá. Nós votamos contra.
Tivemos até umas justificativas aí calorosas, mas tá aí. A Maísa foi lá junto com o
engenheiro, com a arquiteta. As baias estão mal projetadas, os animais vão ficar
praticamente no sol o dia inteiro. Então como que quer que abre uma coisa dessa? Como
que constrói? Tá, é aquele negócio. Vamos fazer tudo rápido para eleição aí, depois a gente
se vira. Agora tá estamos aí sendo cobrados por uma coisa que vão ter que arrumar tá. Ó,
não tem ligação de esgoto, não foi feito o ralo nas baias, pô, coisa não? E ainda vinha e

falava aqui tavam fiscalizando, que estava tudo certo, que ia começar a funcionar. Então, tá
aqui o meu recado tá. Parabéns Maísa! Isso daí tamo junto agora também. Eu não tava
sabendo dessas coisas, porque desde o começo era uma briga sua aí, era uma, uma questão
da sua candidatura e eu respeitei. Mas agora que eu vi que estão, vamos dizer assim, que
estão querendo cutuca-lá, vamos ver aí como que é, já vi as falhas. Então, parabéns Maísa,
Parabéns aí ao pessoal da Prefeitura que está vendo isso aí para sanar esses problemas. Boa
noite e obrigado!” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANDRÉ SIQUEIRA: “Boa
tarde Presidente! Boa tarde os demais vereadores. Boa tarde imprensa. Hoje eu venho aqui
dar os parabéns porá o Comando da Guarda aí, que tá empenhado nos trabalho. Hoje
chegou umas armas novas e se Deus quiser, domingo aí, vai ter o concurso da Guarda e se
tudo correr bem aí, o ano que vem ele vai ter uma equipe boa aí, vai aumentar o efetivo,
vai ter mais viatura na rua, que a população está precisando da segurança. Que isso daí vai
ser muito importante! E sobre o CAAMI, Maísa, pode ter certeza bem, que as coisas vão
sair, e vai sair da forma correta viu bem. Eu sei que você tá cobrando, você tá correndo,
você tá bem empenhada, e até admiro muito pelo seu trabalho, que não é fácil trabalho que
você faz não, e você pode ter certeza que, se não me engano só essa semana aí já teve duas
reuniões para decidir o, a situação do CAAMI, do Castramóvel, e vai ser resolvido tá bem.
E eu admiro muito esse trabalho seu aí, que não é para qualquer um não. E é só isso que eu
tenho a dizer. “ Aparte vereador Mino Nicolai: “A gente vê essa luta quea Maísa tem
enfrentado, todos nós aqui estamos acompanhando, mas infelizmente né, o princípio de
tudo isso, todo mundo sabe por quê né, eu falei que a ex-vereadora professora Marisol, na
internet, só causando né. Então eu falo, a pessoa, quando não sabe perder, quando não sabe
que não está sendo aceita, por tudo que ela fez, pela traição que fez com o grupo dela, e
agora ela quer dizer que uma coisa está certa, que eles tinham feito, acho que todo mundo
lembra, não lembro se o Faustinho, no dia que eu fiz aqui, quando apareceu a emenda do
deputado de R$ 400 mil, que vinha para o CAAMI, eu falei, isso não está contemplado, eu
ainda falei aqui. O Maurício levantou, não isso daí tá certo. E não veio essa verba. Então
ela devia assumir e saber que foi tudo feito às pressas politicamente, politiqueiramente da
forma como que eles fizeram, e na verdade não fizeram nada, deixaram tudo por terminar.
Então, não adianta eles quererem ficar batendo na internet, hoje já vi um monte de coisa, e
pode ver, sempre o mesmo, quando não é o Ribeiro Cruz é a Marisol, é o outro lá, o
advogado, é sempre. Então, eu acho que ninguém tem que se preocupar, que você acabou
de falar, as reuniões estão sendo feitas, todo mundo correndo atrás. O que depender aqui da
Câmara, com certeza vai ser aprovado por todos, se é que precisa, por que acho que nem
precisa mais da Câmara, e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Depois aí vamos ver
o que que ela vai falar e como ela vai aceitar né, que ela quer ser dona de uma criança que
nem nasceu e nem nasceu. Então ela tem que esperar muito tempo ainda, quem sabe daqui
uns 4 anos né, ela tenta alguma coisa para ver se consegue, tá bom? Um abraço!” Continua
com a palavra o vereador André Siqueira “É isso aí Vereador, uma boa tarde a todos!” Não
havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a
Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora
Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Projeto de Lei nº. 0058/2021.- Em
que o Sr. Fábio Galvão dos Santos submete à apreciação do Colendo Plenário propositura
supra que Denomina Vias Públicas localizada no loteamento Residencial dos Lagos.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de
agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Projeto de Lei nº.
0059/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Revoga a Lei nº 5.894, de 08 de abril de 2020, e dispõe sobre a

concessão de descontos e isenção nas tarifas de água e esgoto no Município de Itapira, nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, em razão da retomada gradual das
medidas de enfrentamento da COVID-19.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º)
PARECER nº. 093/2020.- ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2020.
RELATOR: André Siqueira. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscrevem,
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2020, de
autoria da vereadora Maísa Fernandes que "Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Itapirense ao ilustríssimo ex- vereador e ex-Secretário Municipal de Serviços
Públicos, Sr. EMIDIO ALBERTO MENDES.", após minudentes e acurados estudos sobre
o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento
de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito,
pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 25 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. 4º) PARECER nº. 094/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 056/2021. RELATORIA: Luan dos Santos Rostorolla. As Comissões que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria
da vereadora Maísa Fernandes, que "Denomina Via Pública localizada no loteamento
Recanto da Mata, atual “Rua 03”, de “Rua José Riberti”", 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", 25 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 25 de agosto 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. 5º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00350/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Ana Carolina Rodrigues dos
Santos de Oliveira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00367/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eliza
Guerra Longo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00368/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Antônio Pinto dos Santos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00369/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Benedito Correa de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00370/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Luzia Del Celos Severino. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2021.- Voto de pesar

pelo falecimento Sr. Laércio Altafini. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00372/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Danilo Elias Carpanelli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00373/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Célia Maria Vieira dos Santos. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26
de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00374/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Glória de
Almeida, mais conhecido como Bastião da Fé. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00375/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Benedito Bino Lovatto.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00376/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Aparecido Onofre Pereira de Godoi. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00378/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Rita Ozeliero Machado. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26
de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00379/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Mendonça de
Godoy. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00380/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia
Puggina Lupinacci. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00381/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renato
Antonelli Consani. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00382/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna
Maria Sartori, mais conhecida como Professora Anita Mello. Autoria. Mino Nicolai.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00383/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Delidio Gomes de Oliveira. Autoria.
Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00384/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Josenias Severino de Oliveira Honorato,
conhecido por Pernambuco. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00385/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Hércules Porfírio da Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete

Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00386/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Edson Gomes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00387/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sra. Dulcinéia Zuza Teles. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00388/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lydia Sargentelli Vieira. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de Agosto
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00389/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Frugoli Pinto. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 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. 00184/2021.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, Deputado
Estadual Barros Munhoz e Rotary Club de Itapira, para que em conjunto desenvolvam
campanha visando eregir uma estátua ou busto em homenagem à empresária e benemérita
Dona Carmen Ruete de Oliveira na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu gostaria de dizer que
essa homenagem é muito importante pelos bons feitos que dona Carmem Ruete fez por
essa cidade. E eu digo que na história, na literatura, na história do Rotary, quando foi para
Construir, eregir a estátua do Comendador Virgolino de Oliveira na Praça, foi uma
campanha que o Rotary Clube fez, juntamente na época com o Poder Público, do qual
resultou na estátua do Comendador na praça Virgolino. Então seria justo e meritório que
fizesse uma estátua também da benemérita empresária Carmem Ruete de Oliveira, ao lado
do seu esposo, por tanto que fez por essa cidade né. Ela recentemente né, faleceu, mas
temos um carinho muito grande, muito grande pela pessoa que ela foi e por tudo aquilo de
bom que ela fez. Muito obrigado!"DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 30º) Requerimento nº. 00185/2021.- Voto de congratulação pelo aniversário
de 95 anos nascimento do senhor Luis Barrosse mais conhecido como "Segundinho
Barrosse" realizado no ultimo dia 10 de agosto. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00186/2021.Voto de Congratulação com a diretoria da APAE, na pessoa do presidente Dr. Newton
Santana, extensivo aos professores, funcionários e voluntários da entidade, pelas
comemorações dos 50 anos de fundação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de
voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu gostaria de parabenizar toda a diretoria da
APAE, e os funcionários, voluntários, os que colaboram né dioturnamente com a
instituição, na pessoa do Dr. Nilton Santana, e também dizer, que aquele terreno foi doado
pela dona Carmem Ruete de Oliveira e o Rotary Clube construiu o prédio da APAE. Então
são parcerias já antigas né, e hoje tem essa instituição lá cinquentenária, que presta
relevante serviço à nossa cidade, é um braço do Poder Público. O que seria de uma cidade
se não tivesse as instituições e pessoas abnegadas que dedicam e que trabalham em prol
dos menos favorecidos. Acho que a APAE é um exemplo não só em Itapira, como na
região, porque eu também já conheci outras APAE´s e a diretoria e os voluntários,

funcionários estão de parabéns, os pais dos alunos que também colaboram, pelo relevante
serviço prestado. Então não é um dia, são 50 anos né. Então a gente, eu me sinto muito
feliz de morar numa cidade, que onde a APAE presta esse serviço de qualidade àqueles que
necessitam do atendimento. Nós tivemos no dia lá, os vereadores, no dia da solenidade dos
50 anos e importante a gente participar né, faz parte da vida de nossa cidade. Então
parabéns a APAE! Parabéns Doutor Newton e toda a sua equipe, e que venham mais 50
anos. E parabéns também a nossa querida dona Carmem Ruete que doou a área e ao Rotary
Clube que construiu o prédio da APAE. Muito obrigado!" DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00188/2021.- Moção de
Apoio ao Projeto de Lei 2.022/19, de autoria do Deputado Federal Mauro Nazif (PSB-RO),
que regulamenta a profissão de despachante documentalista, que atualmente se encontra
em tramitação no Senado Federal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto
vereador Carlos Alberto Sartori: "Justificar novamente! Que é um pedido dos
Despachantes do município e foi o Neto Carpi que me procurou e pediu que trouxesse essa
Moção de apoio para que regulamente a função do despachante. Então até hoje está no
aguardo dessa, da aprovação desse projeto e pediu o apoio de todos os vereadores da
Câmara de Itapira. Muito obrigado!" DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00190/2021.- Voto de
Congratulação com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26
de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº.
00191/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Hortêncio Formigari, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento celebrado em 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26
de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº.
00192/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Denílson Medina e Sra.
Mônica Barbosa Oliveira Medina, pelas comemorações de Bodas de Alexandrita (26 anos
de casados) celebrada recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00193/2021.Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião Cândido Correa, pelo transcurso de seu 86º
aniversário de nascimento celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26
de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº.
00194/2021.- Voto de Congratulação com a Casa da Amizade pela realização do 37º Chá
da Vovó. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00195/2021.- Requer oficiar o
Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governo do Estado,
visando a pavimentação asfáltica da estrada municipal "Osvalter Cricco", acesso ao bairro
Córrego do Coxo e Cardosos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00196/2021.Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao
Governo do Estado, visando a pavimentação asfáltica da estrada municipal "Aparecido

Galdi", que liga o bairro de Eleutério à Sapucaí, em Jacutinga (MG). Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º)
Requerimento nº. 00197/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Alcides Brunialti, pelo
transcurso de seu 100º aniversário de nascimento celebrado no dia 17 de agosto de 2021.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 41º) Requerimento nº. 00198/2021.- Voto de Congratulação com a diretoria,
colaboradores e funcionários da empresa Jorsa Embalagens, pela comemoração dos 29
anos de atividades, celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu gostaria de parabenizar a
família Souza, que são os fundadores e proprietários da Jorsa Embalagens, assim como os
seus colaboradores, funcionários, a família né, porque lá é uma verdadeira família né, pelos
tempo já, pelas décadas de serviço né, empregando cidadãos. E uma empresa que tem o
nome nossa cidade. Eu parabenizo os empresários, aos colaboradores, a família Jorsa pelos
29 anos em Itapira. Parabéns Jorsa Embalagem!" DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00199/2021.- Voto de
Congratulação com o Deputado Estadual Delegado Bruno Lima, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Maísa Fernandes.
Justificativa de voto vereadora Maísa Fernandes: "Não poderia deixar de congratular aí o
deputado estadual, o delegado Bruno Lima né, que ele é, ele é atuante da causa animal aí
em todo o nosso Brasil, não é só no Estado de São Paulo não. Eu já tive a oportunidade de
estar trabalhando presencialmente com oDr. Bruno, e ontem aí ele completou 35 anos de
vida. E eu aproveito o ensejo também e homenageio hoje os cães, hoje é dia dos cães, é o
melhor amigo do homem. Obrigada Presidente!" DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00330/2021.- Sugere a construção de
calçada de passeio em todos os terrenos pertencentes a prefeitura no bairro de Barão
Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 44º) Indicação nº. 00331/2021.- Sugere ao senhor prefeito a manutenção do
playground do bairro de Eleuterio. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00332/2021.- Sugere a manutenção do alambrado
do playground do bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00334/2021.- Sugere estudos
para mudança na sinalização da rua da Figueira, no Bairro Santa Fé Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de
Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº.
00335/2021.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Genny Cega Pizi.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 48º) Indicação nº. 00336/2021.- Sugere denominar rua ou praça pública de
nossa cidade de Hortêncio Pizi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de Agosto de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 00337/2021.- Sugere ao

Senhor Prefeito e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estudos para
implantação da feira aos sábados no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos
Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 26
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:
50º) Ofício FMAP nº 375/2021 - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões.
Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas
no mês de juLho, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo
Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de junho foram recolhidos, o
mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de junho para a constituição do
Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
26 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Ofício nº 112/2021 SAAE Itapira. Resposta ao Reqauerimento nº 125/2021, de autoria do vereador Carlos
Alberto Sartori, solicitando a instalação de uma torneira na praça existente na Av. Benedito
Bataglini. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de agosto de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do
Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021.- Dispõe sobre a concessão de
Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo ex- vereador e ex-Secretário Municipal de
Serviços Públicos, Sr. EMIDIO ALBERTO MENDES. Autoria: Maísa Fernandes.
Nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Presidente de acordo com o artigo 84,
parágrafo único, do regimento interno, solicita à primeira secretária para que proceda a
chamada dos edis, para que cada um de per si pronuncie seu voto "favorável" ou
"contrário" a concessão do título de cidadão. Momento em que a Primeira Secretária
procede a chamada dos Edis: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA - FAVORÁVEL, CARLOS
ALBERTO SARTORI - FAVORÁVEL, CARLOS DONISETE BRIZA - FAVORÁVEL,
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA - FAVORÁVEL, ELISABETH DONISETE MANOEL FAVORÁVEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS - FAVORÁVEL, LEANDRO
HENRIQUE SARTORI - FAVORÁVEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA FAVORÁVEL, LUIS HERMÍNIO NICOLAI - FAVORÁVEL e MAÍSA GRACINDA
FERNANDES - FAVORÁVEL. Isto feito, a Presidente constata a aprovação do presente
Projeto de Decreto por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de agosto de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em segunda 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. Autoria: Beth
Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente
coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 049/2021. Aprovado menos
um voto vereador Leandro Sartori. A seguir a Sra., Presidente coloca em segunda votação
a Emenda Supressiva nº 01/2021. Aprovada por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO PROJETO E EMENDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 26 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0056/2021.- Denomina Via
Pública localizada no loteamento Recanto da Mata, atual “Rua 03”, de “Rua José Riberti”
Autoria: Maísa Fernandes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra,
a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 056/2021. 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 056/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 26 de agosto de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. A seguir a Senhora Presidente passa o seguinte comunicado aos Edis e à
população: COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA. 26 de Agosto de 2021. A
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições
legais; Considerando a atual situação da Pandemia ocasionada pelo CORONAVÍRUS
(COVID-19) em nosso município; Considerando as normas estabelecidas pelos Governos
Federal e Estadual; Considerando a possibilidade de abertura para a população acompanhar
os trabalhos Legislativos no Plenário da Câmara; COMUNICA, que a partir do dia 1º de
setembro de 2021, o Plenário da Câmara Municipal de Itapira “Vereador Antonio Caio”,
passará a receber os munícipes interessados em acompanhar as Sessões Plenárias e
Audiências Públicas, realizadas pelo Legislativo, sendo o número de 12 lugares a serem
disponibilizados e mais 2 lugares reservados para cadeirantes, seguindo os seguintes
termos: I – Para ter acesso ao Plenário, o interessado deverá se cadastrar semanalmente
para
cada
evento,
na
Secretaria
da
Câmara,
através
do
e-mail
"mailto:camaraitapira@camaraitapira.sp.gov.br" , identificando-se com Nome, endereço
(físico e e-mail), telefone e RG (Documento deverá ser apresentado na entrada ao
Plenário); II - O cadastro deverá ser realizado até o encerramento do expediente do dia
anterior (17:30 horas) à Sessão ou Audiência Pública; III – Em caso de os interessados
cadastrados forem os mesmos de um evento anterior, e o número de inscrições for maior
que os lugares disponíveis, serão chamados os inscritos que ainda não tiveram participação
em nenhum evento, garantindo acesso de todos; IV – A Secretaria da Câmara irá confirmar
ao interessado que sua participação esta autorizada ou não através de e-mail; e V - Os
cidadãos deverão permanecer de máscara e guardar 1,5 metros de distanciamento social
(por exemplo: não apertar mãos, abraçar e manter distância entre as pessoas), sendo o
deslocamento ser feito integralmente com o uso de máscaras e devendo ainda serem
aplicadas as regras de higiene (por exemplo: lavar as mãos e usar álcool gel);
COMUNICA a todos que a partir do dia 1º de setembro de 2021, até que se decida de outra
forma, a frequência de pessoal no recinto da Câmara Municipal durante o horário de
expediente obedecerá as seguintes prioridades: I - Edis; II - Servidores; III - máximo de 2
convidados por Edil; e IV - máximo de 2 prestadores de Serviços. COMUNICA também
que todos terão suas temperaturas aferidas na recepção da Câmara bem como na entrada ao
Plenário, através de termômetro infravermelho, e que se estiver acima de 37ºC a entrada
não será autorizada. PRESIDENTE DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE ITAPIRA.
ELISABETH DONISETE MANOEL - PRESIDENTE. A seguir 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.

