
ATA DA 30ª Sessão Ordinária realizada aos 09 de setembro de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de 

Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador CARLOS BRIZA, 

para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente 

passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS BRIZA: "Boa tarde novamente. Boa tarde Presidente, vereadora, 

vereadores e funcionários da casa. A imprensa aqui presente, os internautas e toda a população 

itapirense. É, hoje eu vim falar de novo sobre o assunto de água, eu fiz um ofício à instituição 

SAAE no dia oito de fevereiro com a preocupação em relação a água lá no Barão, e como é de 

conhecimento de todos né, de algumas pessoas na verdade, lá está para liberar quatro loteamentos. 

Loteamentos esses que já tem dois que estão em andamento né, com isso vai aumentar muito a 

demanda, e a exigência da Prefeitura aí, do SAAE, para cada loteador, nós temos dois que são, vão 

usar a própria água que abastece o bairro hoje né, e eles vão ter reservatório dentro de seus próprios 

loteamentos. Tem o do Cavenaghi, que são dois poços e um reservatório com 500 mil litros, e 

próximo ao campo nós temos mais um loteamento com dois poços que vai ser para atender o seu 

próprio loteamento. Fiquei até esperançoso né, devido até, todas essas exigências em questão da 

falta da água e mais com a indicação que o vereador André fez na semana passada de um 

reservatório de 1 milhão de litros. Nossa, é, para nós lá, isso eu acredito que vá, vai atender todas as 

necessidades nossas lá, então né, um reservatório com um milhão, outro com 500 mil e mais os 

poços, então, acho que vamos tá bem abastecidos. Eu queria falar também sobre a indicação que eu 

coloquei semana passada sobre os trinta por cento de periculosidade e o vereador Fausto fez um 

comentário que tinha levantado esse assunto lá em 2019. Também fico feliz, porque é bom que a 

gente junte forças né, o Senhor hoje como líder do Prefeito aqui nessa Casa, acredito que, que terá 

muito força para isso, muito mais forte que eu, mas o importante é que se dê ao servidor aquilo que 

é direito dele, independentes se é A ou B ou C, o importante é que se resolva. E eu quero deixar 

aqui também, um carinho né, um abraço de carinho e respeito muito grande a comunidade de São 

José lá do bairro do Barão, que comemorou no último dia cinco agora de Setembro, 84 anos da 

construção da sua igreja. E ali tem uma curiosidade, que foi uma terra cedida pela família do senhor 

José Gomes da Cunha né, um fazendeiro grande da época, que ele doou sua terra, em cima dessa 

terra existe uma cadeia, e em 1934, para ser mais exato, no dia trinta de dezembro de 1934, foi 

criado uma, foi instituída uma comissão para pensar na construção de uma capela ali. E a frente da 

igreja, da cadeia, lembrava uma capela. Eles aproveitaram toda a estrutura da cadeia para que se 

fosse construída essa igreja. E como essa comissão foi formada em 34, passou-se o ano de 1935, 36 

e em 37 eles começaram a obra e finalizaram no dia cinco de setembro. Então, assim agradecimento 

aí a família do senhor José Gomes da Cunha né, que até foi a sua esposa Maria Josefina Gomes da 

Cunha e filhos que fizeram a doação do terreno para essa construção, então eu deixo aqui um 

grande abraço a toda a comunidade de São José, em meu nome, em nome da minha família né, que 

me recebeu, recebeu a minha família há 40 anos, é uma terra que eu amo, que eu quero cuidar por 

ela, e só tenho gratidão. Obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos!" A seguir, faz uso da palavra o 

vereador LEANDRO SARTORI: Olá, boa tarde. Boa tarde mesa diretora, boa tarde demais 

vereadores, boa tarde ao público que está online assistindo essa sessão. Boa tarde a imprensa e os 

demais funcionários dessa casa. Nessa breve fala de hoje, eu tenho três temas para conversar com 

vocês, para quê né, fazemos o debate e conversarmos aqui nesse momento. Primeiro né, cada vez 

mais, já começamos a falar, igual semana passada, cada vez mais a vacinação vai avançando, e 

nisso nós temos uma coisa interessante, a escola, cada vez mais o retorno dos alunos. Essa semana, 

a Secretaria Educação Municipal deu recesso dois dias aos professores, de recesso merecido, porque 



quem é professor sabe muito bem como aumentou o nosso trabalho online, é horripilante, nunca, 

você pode ter certeza de uma coisa, nós preferimos muito mais o ao vivo, presencial, do que online, 

porque é demais, e né, esse recesso de dois dias veio depois que a secretaria tirou né o recesso de 

Julho, colocou esse recesso em abril de maneira abrupta. Ajuda, não substitui, mas ajuda. Eu 

gostaria de nesse momento, pedir uma fala, falar em nome de outro grupo, de outros grupos da 

educação que foram esquecidos nesse recesso: os funcionários da secretaria, os funcionários da 

limpeza. Esses grupos também são fundamentais para a escola, na busca ativa de alunos, mantendo 

o distanciamento entre eles, durante as refeições, fora da sala de aula, então a próxima vez a gente 

pede também para que se lembre desse funcionários, lembre porque a equipe escolar inteira 

mereceria esse recesso, esse dois dias para recuperar o fôlego, para voltar bem, que depois né, que 

voltar segunda-feira, vai até o final do ano diretasso sem parar. Então fica esse pedido para a 

próxima. É, o segundo ponto que gostaria de falar hoje é sobre o meio ambiente né, legal que em 

quinta-feira aparece muita recordação no Facebook, no Instagram, e a um ano atrás, uma ação né, 

da sociedade civil, do nosso partido, de pessoas comuns, impediu o que, impediu o corte de uma 

área de proteção, de APP lá no Morro do Gravi. Do nada, no dia sete de Setembro 2020, chegou 

máquinas da Prefeitura e queriam fazer uma rua no meio de uma área de APP, e ação da sociedade 

civil, com apoio de várias pessoas, conseguiram parar, até que a CETESB travou aquilo ali. Isso é 

polícia na prática, e nesse momento Itapira né, todo mundo vem para essa Câmara hoje, passa por 

um momento né, de queimadas novamente, de agressão ao meio ambiente, e a gente pede 

consciência à população, que a população não coloque fogo e denuncie quem faça isso. A Defesa 

Civil, os bombeiros voluntários então ativos, são poucos, mas estão ativos, então eles estão ali para 

tentar ajudar. Então fica aí que a qualidade do ar está horripilante, e que venha uma chuva para 

salvar um pouquinho essa qualidade do ar. Não posso deixar de comentar que na política nacional 

continua debate sobre o Marco Temporal e nós né defendemos não, não deve ter Marco Temporal, 

os indígenas não podem ter o controle do seu tempo e isso também é agressão à natureza. Para 

encerrar, o terceiro tema de hoje, dessa minha, meu Pequeno Expediente, não tem como não citar, 

citar mesmo rapidinho, as manifestações que tiveram pelo país durante esse Sete de Setembro. Nós 

temos que pensar nos problemas reais desse Brasil, problemas reais. Parar de pensar em fantasma 

do Comunismo, parar de pensar essas coisinhas desse tipo. Geração de emprego, combate à 

inflação, continuidade da vacinação. Itapira não tem vacina hoje da Pfizer para continuar porque o 

Ministério da Saúde não mandou até agora a segunda dose. Então tem que ter atenção para os 

problemas reais desse país, e o país só tá melhorando por causa que a vacinação tá sendo em massa. 

Então, eu tenho que pensar nos problemas reais desse país, é necessário e urgente. Obrigado a 

todos, uma ótima sessão para todos nós! 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, solicita à primeira Secretária para proceda a a leitura das matérias 

constantes do Expediente: 1º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00402/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Alcides Scarpioni. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00403/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Plácido Coraça. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00404/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leonilda Pavinatto Recchia. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00405/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Mayate. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00406/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jair Palomo, 

mais conhecido como Calú. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00407/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Ruth 

Caversan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de 



setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00408/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Denise Aparecida Modonezzi Lima. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00409/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Armando Ranzatto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00410/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

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

09 de setembro 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 e Indicações. 10º) Requerimento 

nº. 00211/2021.- Voto de Congratulação com a comunidade de São José de Barão Ataliba 

Nogueira, pelo aniversário de 84 anos da construção da igreja, comemorado dia 5 de setembro. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Requerimento nº. 00212/2021.- Voto de Congratulação com todos os Veterinários da cidade pela 

passagem do "Dia do Veterinário", celebrado dia 9 de setembro. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Indicação nº. 00349/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, instituir o adicional de insalubridade aos Fiscais de Postura e todos os fiscais 

de Meio Ambiente. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

Indicação nº. 00350/2021.- Sugere manutenção e melhorias no campo de futebol e no parque 

infantil localizado no Morro do Macumbê. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Indicação nº. 00351/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria 

da Agricultura e Meio Ambiente, campanha para destinação correta de resíduos sólidos (lixo) na 

Av. dos Italianos. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) 

Indicação nº. 00352/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito e Departamento de Trânsito, estudos para melhor 

disciplinar o tráfego de veículos na estrada municipal "Orlando de Andrade". Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de 

setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Indicação nº. 00353/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Esportes e Lazer, a instalação de tabela e aros de basquete nas 

duas quadras existentes no bairro do Istor Luppi. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 17º) Indicação nº. 00354/2021.- Sugere implantação de redutores de 

velocidade tipo lombada na rua Thimóteo Soares, no José Tonolli. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Indicação nº. 00355/2021.- Sugere a 

substituição de uma tampa de bueiro na rua Tiradentes, na altura do numeral 51, defronte a Ótica 

Menina dos Olhos. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Indicação nº. 00356/2021.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua 

Visconde de Ouro Preto, defronte o numeral 208, Nova Itapira. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Indicação nº. 00357/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito e Secretaria de Educação, que promovam um senso (levantamento) da real necessidade de 

vagas em creche no período integral em todo o município. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Indicação nº. 00358/2021.- Sugere ao Sr. 



Prefeito, estudos visando a implantação de uma base da Guarda Municipal no bairro do Istor Luppi. 

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

Caio", 09 de setembro 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: 22º) 

Ofício nº 785/2021 Conselho Municipal de Saúde.- Convite para participar da XIII Conferencia 

Municipal de Saúde, que será realizada no dia 18/09;2021, às 08:00 horas, no Centro Universitário 

de Itapira (UNIESI). DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de setembro 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 primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 00108/2020.- Denomina o Cemitério e Crematório para animais domésticos de pequeno e 

médio porte com criação autorizada pela Lei Municipal nº 5970, de 14 de outubro de 2020, de 

“Cemitério e Crematório Municipal da Amizade”. Autoria: Bancada da Situação ano 2020. Nenhum 

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

Lei nº 108/2020, Rejeitado menos 1 voto do vereador Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto 

vereador Luan dos Santos Rostirolla: "Bom, o projeto de lei número 108/2020, projeto o qual até 

eu assino junto com a bancada da situação anterior. Só que infelizmente é um projeto que não foi 

colocado em prática. Então existe, o que agente reprovou aqui hoje foi a denominação do nome de 

um lugar que não existe. É mais que claro que não tem como a gente dá seguimento a esta situação, 

enquanto não existir um projeto definitivo, uma discussão definitiva em torno desse assunto. Não 

tenha a possibilidade essa Câmara aprovar um projeto denominando um lugar que não existe. Então, 

acho que é a consciência dos vereadores, é a minha consciência de falar que assinei junto com a 

bancada passada, porém é a minha consciência falar que o projeto não foi para frente. Então, apesar 

das fotos, dos anúncios que foram feitos na gestão passada, parou nisso aí, parou nesses 

lançamentos de uma pedra no local, e apenas isso. Então o marketing foi feito e o projeto não 

andou. Então cabe a essa Câmara agora, nessa legislatura, fazer o seu papel e votar contra a 

denominação, e começar uma discussão em torno do assunto, que eu acho que aqui ninguém é 

contra o assunto, ninguém é conta criar né, um cemitério dos animais. Nós somos contra atropelar 

as etapas que tem que ter um processo legislativo. Então é esse minha justificativa vereadora. 

Obrigado presidente!" Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: "Muito bem explicado pelo 

vereador Luan Rostirolla, o voto contrário da denominação de nome para o cemitério que não 

existe, com a explicação do vereador, assim fica, não havendo necessidade de outros vereadores do 

passado vir as redes sociais e falar de uma coisa que não existe, que foi só fantasia para ganhar 

votos na eleição anterior." DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 09 de 

setembro 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. 

 

 

 


