
ATA DA 38ª Sessão Ordinária realizada aos 09 de novembro 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 LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, 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. MINO NICOLAI: "Boa tarde senhora presidente 

da mesa, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos assisti. Eu 

estou subindo aqui hoje, em primeiro lugar aqui, agradecer já o Dr. Frederico pelo empenho junto 

com os funcionários dessa casa a um pedido que eu recebi de vários itapirenses, que é em relação a 

carteirinha de uso de deficientes físicos e idosos. Então, depois de muito estudo aí, reuniões, até 

gostaria de pedir a todos os vereadores que assinasse para que isso tenha um peso legal aí né, e aqui 

tem a gente mandando aqui o requerimento né, o diretor do departamento de trânsito do município 

Luiz Gustavo Pereira. Senhor diretor, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, 

solicitar os seus habituais préstimos para que o departamento de trânsito do município de Itapira 

(SP) passe a emitir duas credenciais especiais de estacionamento para idosos acima de 60 anos com 

deficiência e ou dificuldade de locomoção. A emissão dos documentos segue determinação da lei 

federal nº 10.741/2003 bem como as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito Contran nº 

303/2008 para idosos e número 304/2008 para portadores de deficiência ou dificuldade de 

locomoção conforme documento em anexo. Além disso, importa observar que outros municípios já 

adotaram tal postura. Vejamos como, por exemplo, município de Blumenau (SC), cujo CETERB 

disponibiliza duas credenciais especiais de estacionamento para idosos com deficiência conforme 

documentos em anexo. Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos 

de estima e distinta consideração. Atenciosamente Luís Hermínio Nicolai, vereador e outros 

vereadores. Então, isso aqui para que a população entenda, que havia uma dúvida, a pessoa se ela 

era deficiente física ou com dificuldade de locomoção, mas não tinha 60 anos, ela tinha a carteirinha 

de deficiente e a pessoa que não era desse motivo deficiência ou locomoção, mas era idosa ela tinha 

a carteirinha de idosos obviamente acima dos 60. O que acontecia? Na hora que o deficiente passa a 

ter 60 anos, ele tinha que optar por uma ou por outra certo, e isso é uma coisa inadmissível tá, 

porque da situação uma pessoa ele é deficiente, ele tem 60 anos mas ele é um optou pela carteirinha 

de deficiente ele chega, que são pouquíssimas vagas infelizmente, ele chega no consultório médico, 

a vaga de deficiente está ocupada, ele não pode mesmo tendo 60 anos parar numa vaga de idoso 

porque ele teve que optar por um ou por outro. Então, esse erro foi corrigido, já foi conversado com 

o Gustavo, já foi levado a conhecimento do pessoal da Zona Azul, já autorizaram, então, muito em 

breve, todos aqueles itapirenses que estão nos assistindo, isso vai ser publicado depois é lógico, que 

tiverem nessa condição, dificuldade de locomoção, deficiência e com mais de 60 anos, a partir de 

acho que já do mês que vem, eles vão poder optar ou ter as duas carteirinhas para poder optar para o 

uso de qual delas for ou como deficiente ou com idoso, não pode usar, obviamente, as duas junto no 

mesmo horário, no mesmo local né. Então vai ter um tempo mínimo de uso de duas horas, ele pode 

até mudar de lugar depois que isso aí já é uma lei que está instituída. Então como nós fomos 

procurados para que isso fosse resolvido, chegou aqui uma ótima notícia para todos nós e para todos 

os itapirenses que se encontram nessa situação então aí em relação à idade e deficiência física. Tá 

bom? Sem mais a falar hoje, agradeço muito obrigado senhora Presidente." A seguir faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde senhora Presidente, vereadores, 

internautas, funcionários da casa. Hoje eu venho falar aqui também de um falecimento já na outra 

semana, de uma pessoa muito querida Mino, amiga até particular que era dona Ilze Ribolde 

Guerreiro, a esposa do saudoso Miguel Guerreiro, mãe também do saudoso e amigo companheiro 



do Rotary Sebastião Guerreiro e da Rogéria Guerreiro, também minha companheira lá de Rotary e 

deixa também netos né, bisnetos, uma pessoa muito querida Dona Ilze, eu tive oportunidade da 

amizade por longos anos, ainda quando eles moravam ainda na Rua da Penha, depois foram lá 

morar definitivamente na Fazenda São Joaquim. Dona Ilze uma pessoa muito prestativa, uma 

pessoa ética, uma pessoa muito boa, eu assim, aprendi muito com ela, uma pessoa que eu gostava 

muito e sempre as conversas eram muito proveitosas, uma pessoa culta, ela gostava muito da cidade 

de Itapira, apreciava meu trabalho e era uma amiga assim que partiu, foi para morar com Deus, uma 

pessoa que deixou grandes ensinamentos. Deixo aqui a minha solidariedade a toda a família 

Riboldi, a família Guerreiro, porque uma pessoa que deixou a sua marca né, deixou aquilo de bom 

que foi feito em prol das pessoas e de nossa cidade e eu senti muito falecimento, o passamento dela, 

mas hoje ela está junto de Deus e rezamos pelo descanso dela, assim como dos demais falecidos que 

consta na pauta desta sessão. Eu vou ler aqui um trechinho só, que é uma coisa bonita: “Aqueles 

que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós”. Esse é o Saint 

Exupéry que escreveu, autor do Pequeno Príncipe, então ele tem essa, isso tem muito a ver com a 

gente, com as pessoas que é do nosso carinho, nosso respeito, então eu dedico também de coração 

para Dona Ilze Riboldi Guerreiro. E eu gostaria também de falar que tem uma indicação minha queé 

para uma melhoria numa estrada rural, que é a que liga o Bairro da Ponte Nova ao bairro da Ponte 

Preta, Ponte Nova passando pelo Recreio. Então eu pedi algumas melhorias na estrada haja visto 

que ali tem a passagem de ônibus escolar que transporta as crianças e com essa chuvas a gente sabe 

que a chuva ocasiona danos né, eu pedi, eu tô pedindo então essa melhoria na estrada visando pela 

pelas providências que não aconteça nenhum acidente, nenhum problema ou até mesmo o ônibus, o 

motorista até uma certa cautela de medo de passar porque lá em frente o homem da uva lá, onde eu 

falei o sítio da uva, tem uma valeta assim meio grande, eu até pedi para verificarem para evitar né 

algum acidente que eu lembro que no passado assim nem tão longe, houve um problema com 

ônibus com criança então a gente tem medo de um acidente, de vir aí acontecer algumas coisas, mas 

é um pedido para os moradores daquela região da Ponte Preta, bairro do Recreio e Ponte Nova. E 

também o transporte escolar, agora voltando né, então a gente tem que ter cuidado aí com nossas 

crianças aí que estão sendo transportada para a escola, é só isso que eu tenho para dizer, muito 

obrigado!" Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

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

Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 37ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 28 de outubro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Lei. 2º) Projeto 

de Lei nº. 0077/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina vias públicas do Loteamento "Chácaras San Pedro". 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0078/2021.- 

Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens 

públicos de uso especial uma parcela da Praça José Soares Soares, incorporando-a ao Centro de 

Educação Infantil Sebastião Olbi Neto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

4º) PARECER nº. 113/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 067/2021. RELATORIA: Luan dos 

Santos Rostirolla.. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria da vereadora Maísa 

Fernandes, que "Institui o Programa “Cão Comunitário”, no âmbito do Município de Itapira e dá 

outras providencias.", após analise do Parecer Jurídico da Procuradoria da Casa, que conclui não 

haver óbice para a tramitação da propositura não versando sobre matéria de iniciativa exclusiva do 

Poder Executivo, acordaram por exarar parecer favorável, a sua tramitação. Quanto ao mérito, 

opinam deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 



"Pedro Lopes", 27 de outubro de 2021.a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, a 

Vereadora Maísa Fernandes 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 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER nº. 114/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

069/2021. RELATORIA: Maísa Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As 

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

069/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, que "Denomina Via Pública localizadas no 

loteamento Jardim Levatti, de "José Carlos Sartori, "Campeão", 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 presta justa homenagem póstuma. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 27 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, a 

Vereadora Maísa Fernandes 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 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 115/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

071/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As 

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

071/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

prestação de socorro aos animais atropelados por condutores, no âmbito do município de Itapira e 

dá outras providências", acordaram por solicitar parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de 

iniciativa, para melhor analise da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do mesmo à 

Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu 

recebimento, emita o competente parecer. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 27 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº. 117/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 073/2021. 

RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 073/2021, de 

autoria do vereador Leandro Sartori, que "Cria a Lei Municipal de Incentivo de Agroecologia 

Urbana Comunitária 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", acordaram por solicitar parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de 

iniciativa, para melhor analise da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do mesmo à 

Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu 

recebimento, emita o competente parecer. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 27 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 118/2020.- ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 008/2021. 

RELATORIA: André Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 008/2021, de 

autoria da vereadora Beth Manoel, que Institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "SALA 

DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA “PAULO PEREIRA DE GODOY 



– PAULINHO DA CÂMARA”., 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 se tratar de 

homenagem perpetua ao ex-servidor à esta Casa de Leis, onde fez e deixou grandes amigos. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 03 de novembro de 2021. a) Comissão de 

Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mino Nicolai 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 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 

119/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 076/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. 

Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 076/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que 

"Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira – SAAE, a realizar acordo de 

pagamento de indenização de consumidor prejudicado por rompimento de tubulação.", 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 se trata de indenização de consumidor. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 03 de novembro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, 

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

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, pela ordem o vereador 

Luis Hermínio Nicolai requer a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. A seguir a Senhora 

Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Sessão SUSPENSA... 

Reiniciada a Sessão após verificação de "quorum" o vereador Luis Hermínio Nicolai, pela ordem, 

requer que seja suspensa a sessão por 15 minutos, para que as comissões exarem o devido parecer 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 026/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que 

"Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos municipais, titulares 

de cargos efetivos; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 

de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de 

benefícios de previdência complementar; e dá outras providências.", e que o mesmo venha para a 

leitura em Plenário ainda no Expediente e posteriormente encaminhado à Ordem do Dia, por se 

tratar de projeto que necessita ser aprovado até o dia 12, pois é o dia limite para a entrada em vigor 

da Lei. A seguir a Senhora Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado por 

unanimidade. Sessão SUSPENSA... Reiniciada a Sessão após verificação de "quorum", a senhora 

Presidente solicita a primeira secretaria para que proceda a leitura do Parecer nº 120/2021. 10º) 

PARECER nº. 120/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 026/2021. RELATORIA: 

Mino Nicolai. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 026/2021, de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal, que "Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores 

públicos municipais, titulares de cargos efetivos; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 

autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar; 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 seu 

acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

05 de outubro de 2021. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio 



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

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

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00485/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vilma Aparecida Franco da Silva . Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

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

00486/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Bianou Francisco de Siqueira. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00487/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Décio Aparecido Haro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00488/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria de Lourdes Barrel Torrete. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00489/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Ângelo Jó Lazari. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00490/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Carlos Gutierrez, mais 

conhecido como Dunga. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00491/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Célia 

Aparecida Camilo Michelini. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00492/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Frederico 

Osmar Bittar. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00493/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Flora Cezaretto Soares. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00494/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geraldina da Costa Silva. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

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

00495/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdemir Bernardo, mais conhecido como Vá. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

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

nº. 00496/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauro Mancini. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00497/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Pedro Luiz de Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00498/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Heitor Manoel da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00499/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Vaccaro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00500/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Fray 

Scholl. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00501/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jonathan Henrique Guaiume. Autoria. Beth 



Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00502/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ilze Riboldi Guerreiro. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00503/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Olinda da Silva Modesto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Transladado para São 

João da Boa Vista. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00504/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geni Bairral. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00505/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Divina de Oliveira Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00506/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Leonardo Arruda. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00507/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana 

Tenório Felício. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00508/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Didir Ribeiro Tenório Basiloni. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00509/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Darcy de Barros. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00510/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Nilza Aparecida de Souza Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00511/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Donisete do Couto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00512/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Luíza Riberti Topan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00513/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Margarida 

Siqueira de Oliveira Brevis. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00514/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ribeiro da 

Silva Filho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00515/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vânia Maria Aparecida Nascimento. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00516/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laurindo José de Barros. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00517/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Geraldo Zordan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00518/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dezilda 

Narciso Pedro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00519/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Marcelina dos Santos Marcondes 

. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 



de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00520/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Lopes de Jesus, mais 

conhecida como Cida Lopes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

47º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00521/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Genésio 

Ribeiro da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00522/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Wilson 

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

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00523/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Raphael Sobrinho. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00524/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Estelita Maurício. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 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. 51º) Requerimento nº. 00307/2021.- Voto de Congratulação com 

a Sra. Shirley Cavallaro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de 

outubro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

52º) Requerimento nº. 00308/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Sebastiana Cavalaro 

Teodoro, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) 

Requerimento nº. 00309/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Sheila Moreno Gerolin 

Domingues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 23 de outubro. Autoria. 

Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) 

Requerimento nº. 00310/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Vivian Nicolai Daher 

Rodrigues Ferreira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 24 de outubro. 

Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) 

Requerimento nº. 00311/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 24 de outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Requerimento nº. 

00312/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Requerimento nº. 

00313/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Diva Gagliardi de Menezes, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Requerimento nº. 

00314/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Ignez Aparecida Serra Sequeira, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Requerimento nº. 

00315/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Mary Latuf, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 27 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Requerimento nº. 00316/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 28 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Requerimento nº. 00317/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Odilon Pereira, pelo transcurso de seu 82º aniversário de nascimento 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 62º) Requerimento nº. 00318/2021.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Helena Gonzales Ferro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 63º) Requerimento nº. 00319/2021.- Voto de Congratulação com o 

estimado casal Sr. Hortêncio Cavenaghi e Sra. Mirian Ramonda Cavenaghi, pela comemoração de 

71 anos de casamento (Bodas de Zinco), celebrado dia 24 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Requerimento nº. 

00320/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José Catinelli e Sra. Lourdes Setti 

Catinelli, pela comemoração de 72 anos de casamento (Bodas de Aveia), celebrado dia 16 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 65º) Requerimento nº. 00321/2021.- Requer oficiar o DER - Departamento de Estrada 

de Rodagem, solicitando estudos para implantação de iluminação no trevo localizado na SP-147, 

defronte o novo campus do UNIESI. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 66º) Requerimento nº. 00322/2021.- Voto de Congratulação com a 

empresa Charles Móveis, pela comemoração de 20 anos de atividades no município, celebrado dia 

26 de outubro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

67º) Requerimento nº. 00323/2021.- Requer oficiar a Viação Mirage, para que retome a linha de 

transporte público Cubatão x Vila Figueiredo, conforme necessidade da população. Autoria. Maísa 

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

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Requerimento nº. 

00324/2021.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago Galenbeck de 

Menezes, pelo pré-lançamento do livro "Galenbeck, a saga de uma família", ocorrido no último dia 

20 de outubro na cidade de Mogi Mirim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 69º) Requerimento nº. 00325/2021.- Voto de 

Congratulação com a Prof. Therezinha Pupo Cintra, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 28 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Requerimento nº. 00326/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Romilda Cardoso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 2 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 71º) Requerimento nº. 00327/2021.- Voto de Congratulação com o 

empresário Sr. Sebastião de Souza Neto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 72º) Requerimento nº. 00328/2021.- Voto de Congratulação com a 

Prof.ª Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 



02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 73º) Requerimento nº. 00329/2021.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Aparecida Fracarolli Rizola, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 04 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 74º) Requerimento nº. 00330/2021.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Fernando Pinto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 75º) Requerimento nº. 00331/2021.- Requer oficiar o Sistema Brasileiro de Televisão - 

SBT, para que o mesmo instale antena repetidora de sinal em nossa cidade. Autoria. Fábio Galvão 

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

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 76º) Requerimento nº. 

00332/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José Roberto Ambrozini e Sra. 

Cibele Aparecida de Oliveira Ambrozini, pela comemoração de 16 anos de casamento (Bodas de 

Turmalina), celebrado dia 29 de outubro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 77º) Indicação nº. 00418/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar 

ao SAAE, que faça estudos para construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto no 

bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 78º) Indicação nº. 00419/2021.- Sugere a manutenção de uma grade de bueiro 

na rua Mauro Simões, próximo à Praça José Cássio Nogueira, no Jardim Galego. Autoria. Carlos 

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

04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 79º) Indicação nº. 

00420/2021.- Sugere construção de ETA - Estação de Tratamento de Água em Barão Ataliba 

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

Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 80º) 

Indicação nº. 00421/2021.- Sugere reforma do alambrado na Escola "Vereador Francisco Martins", 

bairro dos Prados. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

81º) Indicação nº. 00422/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento de trânsito, 

melhorias no cruzamento entre as ruas Duque de Caxias e Major David Pereira. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 82º) Indicação nº. 00423/2021.- 

Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine a realização de melhorias na estrada rural 

"Vicente Scarioto", que liga os bairros da Ponte Preta à Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 83º) Indicação nº. 00424/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para correta destinação final de vasilhames, tambores e outros tipos 

de materiais utilizados no acondicionamento de agrotóxicos. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 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: 84º) Convite APAE.- Convida os Edis para o 

13º Leilão Beneficente no dia 21 de novembro corrente a partir das 13:00 horas, no Recinto 

Agropecuário Carmem Ruette de Oliveira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 85º) Convite Câmara 

Municipal de Mogi Guaçu.- Convida os Edis para o 1º Encontro Regional das Mulheres na 

política, a realizar-se no dia 11 de Novembro de 2021, na Câmara Municipal de Mogi Guaçu. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de novembro 

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 

Resolução nº 008/2021.- Institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "SALA DA 

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA “PAULO PEREIRA DE GODOY – 

PAULINHO DA CÂMARA”. Autoria: Beth Manoel. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto. Aprovado por 

unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: "É uma homenagem sem precedentes, 

por tudo que o Paulo fez para essa Casa e infelizmente ele foi acometido pela Covid. Merecia talvez 

muito mais que isso, mas é o que podemos fazer. Que essa homenagem vai se perpetuar aqui nessa 

Casa e que ele possa ser sempre lembrado por nós que hoje estamos aqui, uns que já passaram, mas 

no futuro também venham saber o funcionário, o amigo, o companheiro de todos os dias que passou 

por aqui. Então fica aí a nossa homenagem a ele. Também sempre parabenizando os que estão aqui 

hoje cobrindo também toda a parte que o Paulinho deixou, para poder ser feito o serviço dessa Casa, 

que realmente aquilo que ele fazia, deixou uma lacuna muito grande. Então Parabéns pelos que 

estão aqui fazendo tudo o que o Paulinho fazia e que ele seja então sempre lembrado Muito 

obrigado!" Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: "Eu também não poderia 

deixar de falar, talvez uma das pessoas que eu mais convivi, talvez por ser o assessor especial da 

presidência aí, e da gente conversar, da gente dialogar, da gente brincar e da gente brigar algumas 

vezes, mas é uma singela homenagem dessa Casa, mas muito merecido. Paulinho uma pessoa que 

mora no coração e faz muita falta. Aquela pessoa alegre, aquela pessoa brava, aquela pessoa que 

puxava a orelha, mas dava risada né Thiagão. Então agora tá uma sala com Thiago, Osmar e o 

André que está com o seu nome, que sempre seja lembrado, ele conviveu com meu avô aqui nessa 

Casa, depois agora como seu neto, então Paulinho queria muito, muito que você tivesse aqui do 

nosso lado, brincando com a gente, nos auxiliando. Mas infelizmente você deve estar aí do lado, lá 

em cima, assessorando também e fazendo seu departamento de compras como fazia aqui. Muito 

obrigado Paulinho por tudo, Parabéns presidente, mesa diretora e demais vereadores, homenagem 

justa e merecida ao nosso querido Paulinho." Justificativa de voto vereadora Beth Manoel: "Eu 

também me sinto bem à vontade para justificar essa, esse pedido né, foi atendendo a um pedido de 

todos os funcionários da Casa e acolhida por todos nós vereadores. Fico muito feliz por ter uma sala 

aqui com o nome do Paulinho, uma pessoa que trabalhou aqui há muito tempo, trabalhou também 

Luan como você disse com seu avô foi na mesma época do meu pai, e eu também peguei um bom 

tempo trabalhando com ele e pude conhecer a pessoa assim bem de perto, a pessoa maravilhosa, do 

coração imenso que só fez para nos ajudar, me ajudar, então eu agradeço a todos vereadores, por ter 

passado isso aqui por unanimidade e para família do Paulinho vai ser uma honra que o nome dele 

perpetue aqui nesta Casa por muito tempo. Obrigado a todos!" DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 04 de novembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0067/2021.- Institui o Programa “Cão Comunitário”, no âmbito do Município de Itapira e dá outras 

providencias. Autoria: Maísa Fernandes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 067/2021. Aprovado por 

unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, 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 

067/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: 

“Eu gostaria de parabenizar a vereadora Maísa, que está cumprindo com seu mister corretamente 

vereadora, eu fui procurado para, pela lei aqui, para ser comentada e depois lendo também a fundo e 

conhecendo vossa excelência, parabéns pelo projeto, parabéns a todos os colegas aqui que votaram 

a favor e continue assim, porque é pensando nos seus animaizinhos que também será feita a justiça. 

Parabéns vereadora!” Justificativa de voto vereador Beth Manoel: “Eu também parabenizo a 

vereadora Maísa, porque eu sei o quanto é cobrado né, na, nos animais de estimação aí da 

vereadora, é visto que no governo passado teve muitas promessas e nada foi realizado, e o que foi 

realizado foi feito a meia coxa né vereadora, então por isso que tem muita coisa que tá empanada 



ainda, mas nas mãos da vereadora Maísa, com certeza coisa vai andar.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 07 de outubro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0069/2021.- Denomina Via Pública localizadas no 

loteamento Jardim Levatti. Autoria: Maísa Fernandes. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 069/2021. 

Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Luan dos Santos Rostirolla, 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 069/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0076/2021.- Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira – 

SAAE, a realizar acordo de pagamento de indenização de consumidor prejudicado por rompimento 

de tubulação. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 076/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 04 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0026/2021.- Institui o Regime de Previdência 

Complementar para os servidores públicos municipais, titulares de cargos efetivos; fixa o limite 

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 

40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar; 

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 Complementar 

nº 026/2021. 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 026/2021. Aprovado menos o voto do vereador Leandro 

Sartori. Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: “Antes mais nada né acho que é 

importante frisar que esse projeto de lei é uma covardia que o governo federal faz com os entes, 

porque ele literalmente coloca, sem aprovação disso, vários convênios serão encerrados, 

bloqueados, tudo mais, então primeiro ponto é esse. Segundo ponto que eu gostaria de pontuar, 

nenhuma reforma que venha da mão do Paulo Guedes é decente e essa é mais uma que com certeza 

vai estourar em um futuro breve também nas contas do Brasil inteiro. E terceiro, nós pedimos a 

Prefeitura que mesmo com os prazos que ocorreram de dois anos, não mande muito em cima da 

hora que a gente faça essas coisas correndo aqui na Casa, mesmo com toda boa vontade deles 

explicarem, tem que dar mais tempo para o vereador olhar, pensar, mas a gente vota pelo bem de 

nossa cidade, primeira votação para que nada seja bloqueado e tudo continue funcionando. 

Obrigado presidente!” Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Eu gostaria de agradecer até o 

Leandro aqui, nós todos os vereadores, nós tivemos aqui antes da sessão, foi tudo explicado, 

realmente é uma situação e que a gente se encontra com as mãos amarradas né Carlinhos, isso vem 

de uma forma do governo federal impondo prazos para que as coisas sejam feitas ou então se não se 

fizer isso a gente tem a punição em relação à transferência de Repasses federais, estaduais, então eu 

acho que vamos pedir a Deus que tudo corra bem, que isso venha funcionar tá. Eu agradeço todos 

os vereadores por terem votado junto conosco hoje já poder dentro do prazo regimental a gente 

conquistar essas verbas que estão por vir. Obrigado presidente!” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 04 de novembro 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. 


