
ATA DA 39ª Sessão Ordinária realizada aos 11 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 MINO NICOLAI, 

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

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

palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde! Boa tarde mesa diretora, 

boa tarde demais vereadores. Boa tarde você que está assistindo a sessão da Câmara via online. Boa 

tarde aos funcionários da casa e hoje a imprensa não está aqui, mas deve também estar assistindo 

via online. Eu quero hoje dedicar no meu pequeno expediente para falar um pouquinho sobre o 

turismo aqui na cidade. O turismo ele sempre, sempre Itapira foi um assunto deixado de lado. E há 

duas semanas atrás, a secretaria de turismo em viagem Estado de São Paulo divulgou um ranking 

né, divulgou um ranking que Itapira ficou em décima quarta colocada dentre 146 cidades do Mit, do 

Município de Interesse Turístico. Esses números são de 2020, portanto, da administração anterior 

aqui na cidade e não tá gente, isso não é um elogio a administração anterior, disso pelo contrário é 

uma cobrança. Eu quero primeiro, e tentarei não ser injusto e peço perdão desde já se eu esqueci o 

nome de alguém, quero agradecer os esforços individuais de algumas pessoas que fizeram isso 

acontecer. A Wanella Bittencourt, o Eric Apolinário, Júnior Simão, Ezequiel Barrel, o Ricardo 

Pêssego, porque não, Thiago Fontolan também e a SAMI, a Sociedade Amigos dos Museus de 

Itapira. Eu quero falar o quê, que sem apoio das lideranças aqui da cidade, eles conquistaram esses 

índices, esforços pelo Turismo aqui na cidade, resultando uma Rota 32, em projetos de apoio para 

reformas dos museus, uma festa de maio lucrativa para cidade, e falta muito, mas quem conquistou 

isso foram esses atores membros do controle da sociedade civil e não foi feito diretamente pela 

administração. E por quê eu tô falando isso. Porque nesse pequeno expediente estamos aqui pedindo 

uma coisa, precisamos de políticas públicas municipais, polícias públicas municipais para o turismo 

na cidade, precisamos que o município realmente invista em turismo. Há um mês atrás mais ou 

menos, eu fui recebido pelo prefeito de Socorro, Ricardinho, eu visitei a cidade, ele mostrou com 

muito orgulho duas coisas de Socorro. A saúde e o turismo. Interessante saber que o carnaval de 

Socorro é inspirado no modelo de Itapira. Só que lá, no último carnaval que existiu, em 2020 não 

houve né por causa da pandemia, não houve nesse ano, gerou para Socorro mais de 25 milhões em 

arrecadação, circulação no comércio é, a rede hoteleira, empregos, porque lá o turismo é levado 

como uma política pública. E a gente tá olhando né, nós vereadores estamos aqui há mais ou menos 

né, duas semanas olhando o orçamento, olhando o orçamento de Itapira, nós pegamos a pasta 

Turismo, tá dentro da pasta de Cultura, olha orçamento da Cultura, 2,2 milhões para custeio, pagar 

funcionários, outros serviços, e você tem 1.7 de investimento, você diz pô legal, 1.7, sendo que só 

200 mil desse investimento vai ser feito diretamente pela Prefeitura de Itapira, só 200 mil. Esse 

índice do MIT garantiu para a cidade pelo menos 400 mil em verbas do Estado. Se Itapira 

dedicasse, tivesse políticas públicas para levar isso e se transformasse no futuro em uma Estância, 

só de verba do Estado chegaria a 4 milhões, e isso é mais que o orçamento total na Cultura, e o mais 

importante, é 20 vezes mais que a Prefeitura vai investir na Cultura no ano seguinte, segundo 

orçamento que está tramitando aqui na casa. Então a gente pede, que ainda dá tempo, dá tempo da 

gente olhar o orçamento, dá tempo da Prefeitura olhar com mais carinho a vocação turística aqui da 

cidade e que ela tem um dedicação melhor, não só o turismo, como também a Cultura aqui Itapira. 

Muito obrigado a todos, uma ótima sessão para nós." A seguir faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente. Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde 

demais colegas vereadores, funcionários da Casa, a imprensa aqui presente, internautas, população 

itapirense. Hoje eu gostaria de, de, vamos dizer assim, repassar um pedido feito pela Secretaria da 



Educação, o que gostaria de comunicar para a população, não deixar para última hora a matrícula 

das crianças para a pré-escola tá, lembrando que a criança deverá ter no mínimo 4 anos de idade até 

dia 31/3 de 2022, o ano letivo obviamente 2022, que até o dia 22/11 será realizada no CVT e nos 

dias 23 e 24 também de novembro, desse mês, do 11, das 8 às 11horas e das 13:30 as 16:30 aqui na 

Secretaria Municipal de Educação em frente à Câmara na Rua XV de Novembro 255. É um pedido 

que a secretaria está fazendo para a população não deixar para última hora e também se programar 

porque a procura até então está baixa e provavelmente para evitar tumulto, aglomeração e demais 

coisas. Outra coisa que gostaria de mencionar, é a nossa vacinação que como podemos acompanhar 

em toda a rede social está andando, não deixamos de vacinar praticamente nenhum dia, inclusive 

amanhã iremos realizar a 2ª dose dos adolescentes nascidos em 2009, estamos antecipando esta 

vacinação também e com o objetivo de imunizar também nossos adolescentes pela volta às aulas, e 

desde já, reiterando, pedindo para evitar aglomerações, fazer o uso da máscara e todos os protocolos 

sanitários. E o outro pedido também, do departamento da nossa Prefeitura, referente ao 

Departamento de Habitação, pediram para gente tá comentando aqui também, que como sempre 

existe os seres humanos que eu costumo falar que não é ser humano, para mim não gosto nem de 

tentar falar o nome aqui, que estão fazendo golpe na população, ainda mais a população, eles estão 

usando cartas de cobrança em nome da CDHU, pegando via de regra o coitado do, do habitante que 

tem o seu financiamento pela CDHU, e que via de regra pode estar ou não atrasado e acaba caindo 

nesse golpe. Então pessoal, vamos propagar a isso daí, que a CDHU não envia pedido de depósito 

bancário, transferência bancária, pixs ou mesmo boleto. É tudo uma negociação que é feita, a 

CDHU via de regra disponibiliza o telefone, e-mail, estudei hoje a gente pode procurar pela 

internet, a gente vai achar o e-mail, e eu vou passar para vocês o 0800 da CDHU. Bom, então é 

0800-000-2348, por favor, não caiam nesse golpe, porque são via de regra os bandidos que estão 

fazendo isso mal ao outro. E para finalizar, gostaria aqui de repassar para a população itapirense, 

vai passar hoje aqui para nós que a nossa Prefeitura junto com e o setor da Promoção Social fez o 

estudo e vamos prorrogar o Auxílio Social de Itapira, vai até o fim do exercício de 2021. Esse daí é 

mais uma conquista, graças aos esforços dos trabalhos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da 

Promoção Social, do nosso Prefeito olhando com carinho aos necessitados, procurando sempre o 

bem-estar do seu povo. Então, tem, vai ter o apoio nosso aqui tenho certeza, o projeto vai dar 

entrada hoje e assim será aprovado com certeza. Obrigado Presidente, desculpa." A seguir faz uso 

da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: "Boa tarde Presidente. Boa tarde os demais 

vereadores. E hoje nosso Prefeito está em São Paulo, Presidente, vereador Mino, cada vez que ele 

vai para São Paulo ele vem com novidade boa né. E acabou de me mandar aqui que tá recebendo de 

um deputado uma verba de 1 milhão para hemodiálise. Então, com certeza a promessa dele de 

campanha vai dar certo, a gente tá torcendo para isso, e que venha muitos, porque o pessoal 

realmente precisa, é muito importante, então parabenizar o Prefeito, o Deputado que não mediram 

esforços para estar mandando esse dinheiro, e só vou dar uma fala aqui, vou ver se dá para escutar. 

Gravação Deputado Altair Moraes: "Olá pessoal tudo bem, estou aqui com o Bellini, Prefeito de 

Itapira, grande homem. Gente, olha, boa notícia aí para Itapira, tá certo: Prefeito veio aqui na 

Assembleia Legislativa, estando nesse momento das emendas ai, e claro, mandando 1 milhão para a 

cidade de Itapira, para um trabalho seríssimo que vai ter com hemodiálise hein. Importante ter 

Prefeitos assim, parabéns Prefeito. Saiu da cidade, veio buscar recursos, está levando aí para 

Itapira." Gravação Prefeito Toninho Bellini: "Muito obrigado viu! Eu quero agradecer a recepção, 

o carinho aqui do Deputado Altair, está nos recebendo hoje aqui na Assembleia Legislativa de São 

Paulo, e principalmente atendendo a nossa demanda. Nós temos um trabalho muito sério sendo 

desenvolvido em Itapira, para que a gente possa ter a hemodiálise. temos hoje cerca de 50 pacientes 

que saem de Itapira hoje para se tratar em Mogi Mirim e nós estamos já com projeto pronto, temos 

o prédio, projeto pronto para que a gente possa é instalar a nossa hemodiálise. Já temos um caminho 

aberto junto ao governo do estado e essa ajuda aí, dessa emenda parlamentar do deputado no valor 

de 1 milhão de reais para que a gente possa tá fazendo o custeio deste trabalho na nossa cidade, vai 

ser de grande importância. Então, em nome de, da cidade de Itapira, em nome de todas as pessoas lá 

que passam por esse tratamento de hemodiálise, estou aqui representando a todos e agradecendo ao 



Deputado Altair por essa generosidade, vamos dizer assim, em conceder essa emenda para todos 

nós lá itapirense. Muito obrigado deputado e você vai ser sempre bem vindo em nossa cidade." 

Continua com a palavra o vereador André Siqueira: "É isso aí, Prefeito parabéns e continua 

fazendo esse trabalho que vem fazendo, um trabalho sério, isso é muito importante para nossa saúde 

e para nossa cidade. Outra coisa que tá para vir aí o projeto de lei que é o refis do SAAE, quem está 

com suas contas atrasadas, teve problema de contas 2022 e 2021 vai ter aí até 100% de desconto se 

for aprovada esse projeto de lei, que é muito importante para a população, infelizmente passou um 

momento difícil aí, e espero que lá na frente também aconteça isso na Prefeitura, tá bom. Uma boa 

tarde a todos aí, muito obrigado!" A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: "Mais 

uma vez boa tarde senhora Presidente. Boa tarde Maísa, membros da mesa, senhores vereadores, 

funcionários, imprensa e internautas. É, de fato uma notícia aqui de primeira mão do vereador 

André trouxe, que essa hemodiálise tão falada né Beth, que é um sonho de tanta gente e ninguém 

tem ideia da dificuldade que é romper barreiras né nesse país, porque não se consegue trazer a 

hemodiálise se não tiver todo um esquema, uma estrutura montada, é banco de sangue, é uma coisa 

absurda, tem que o pessoal de São João, eles que tem que liberar, eles que coordenam isso, Mogi 

Mirim já tem a um bom tempo que conseguiu ter lá o atendimento de hemodiálise que também 

salva muitas vidas né, mas se isso realmente agora com essa verba ver aí contemplar aqui com a 

promessa de campanha né, mas o apoio de todos nós aqui dessa Casa, que finalmente a gente 

consiga que, aqui em Itapira, vários amigos nosso que se encontra com a gente na rua a gente nem 

sabe que o cara tá com problema, Mino, como é que tá a situação, tão vendo isso, a gente tem que 

sair, pegar carro um dia sim um dia não e vou falar a verdade, são verdadeiros heróis. Por que uma 

pessoa um dia sim, dia não sair daqui, pegar o ônibus e ir para lá para passar um dia fazendo hemo, 

volta para casa, com toda dificuldade né, sem poder se alimentar direito, dificilmente pode-se tomar 

água, então se torna uma situação difícil. Então que Deus nos abençoe e que isso realmente venha 

acontecer Itapira, vamos ficar torcendo né, e parabéns ao prefeito Toninho Bellini. E está entrando 

hoje na casa aí né, o Projeto de Decreto Legislativo, que na seção das comissões aqui, acho que 

muita gente de Itapira conhece, mas da mesma forma, muitos não, pelo tempo né, em que se trata do 

excelentíssimo Senhor General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Aqueles que têm a 

lembrança, que estudaram lá para o idos de 75, 76 né, ele é filho do seu Clibas com a Dona 

Conceição Miné, tinha o irmão Francisco também que estudou no meu tempo né, e a gente está aqui 

tentando poder votar nessa Casa um título de cidadão itapirense, porque ele nasceu e veio para 

Itapira com um ou dois anos de idade, então nós ainda não sabíamos né, que com todo esse tempo e 

tudo que o pai e a mãe fez na educação do ESO, olha, uma grande população de Itapira, nos bons 

tempos do ESO, que a escola era respeitada no Brasil, desde o esporte até a cultura, tudo o que se 

fazia, o ESO de Itapira era um exemplo. E o Thomás veio, aqui cresceu, aqui estudou e hoje, depois 

a gente vai ter oportunidade de ler já com o título aprovado, a quantidade de títulos né, e do trabalho 

do nosso querido General Thomás, que realmente rodou o Brasil, e no Haiti sendo lá o general que 

comandou toda aquela força de ajuda de paz né, no Rio de Janeiro, quando houve todo aquele 

procedimento lá nas favelas, sempre ele como líder, então um orgulho para Itapira, uma honra para 

todos nós né itapirense. E que ele possa estar presente aqui conosco, que vai ser uma grande honra 

com certeza para todos nós, no dia em que ele possa receber o Título de Cidadão itapirense, uma 

honraria que para tanta gente que deseja e às vezes não existe essa possibilidade. Então peço ajuda e 

a colaboração de todos os vereadores dessa casa para que a gente aprove esse projeto por 

unanimidade. Está ok, obrigado Presidente. Obrigado 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) 

Em discussão e votação a Ata da 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 DE NOVEMBRO DE 

2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

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. 

2º)PARECER nº. 121/2020.- ASSUNTO: Biografia do Ilustríssimo General de Exército TOMÁS 

MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA. Autoria Mino Nicolai. RELATOR: André Siqueira. Sr. 



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

encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do Ilustríssimo General de Exército TOMÁS 

MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2021, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de 

analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta 

Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira 

pelo homenageado. Conforme a biografia, o mesmo desenvolveu seu trabalho profissional no 

Exército Brasileiro, comandou Batalhões, teve várias Condecorações, mais recentemente 

desenvolveu junto ao nosso município ações de solidariedade ao combate à pandemia e foi um dos 

idealizadores em batizar de “Itapira” uma das Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal Guarani 

no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Anhanguera é portanto merecedor do 

Título de Cidadão Itapirense. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 

Comissão pela maioria de seus membros, opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 06/2021. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 10 de novembro de 

2021. a) COMISSÃO DE ÉTICA. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 006/2021.- Em que o Sr. Mino Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo 

General de Exército TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 11 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0079/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos de Itapira – SAAE, a Conceder Benefício de Desconto de 100% no 

pagamento de multa e juros nas contas de água e esgoto vencidas em 2020 e 2021 e não pagas. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 11 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0080/2021.- 

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

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 11 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0081/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do § 

2º, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 6.015, de 26 de março de 2021, prorrogando o benefício do 

AUXÍLIO SOCIAL DE ITAPIRA.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 0082/2021.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera a redação do caput do artigo 2º e revoga o parágrafo único da 

Lei 4.383, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o registro e controle de serviço de 

transporte de escolares do Município de Itapira . DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 122/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 077/2021. 

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 077/2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, que "Denomina vias públicas do Loteamento "Chácaras San Pedro", acordaram 

por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 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 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 



9º) PARECER nº. 123/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 078/2021. RELATORIA: Luan dos 

Santos Rostirolla. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 078/2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, 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", acordaram por exarar parecer 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. 

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 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 11 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. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00525/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauro 

Pressatto. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00526/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Macedo Camilo. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 

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

00527/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Romilson Garcia Rocha, mais conhecido como 

Flores. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00528/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Fortunato. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00529/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Benedito do Couto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00530/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

Lázaro da Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Pesar nº. 00531/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Setti Catinelli. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00532/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna Semolini Cyrino. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00533/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Dr. Edison Leme Tazinaffo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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 e Indicações. 19º) Requerimento nº. 00333/2021.- Voto de 

Congratulação com a empresa Comércio de Fios Oliveira, pela comemoração de 40 anos de 

atividades e pela abertura da segunda unidade em Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00334/2021.- Voto de 

Congratulação com o Supermercado Geoli, pelos 30 anos de atividades no município, celebrado 

recentemente. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 



21º) Requerimento nº. 00335/2021.- Voto de Congratulação com a Loja Bella Lua Moda e 

Acessórios, pelos 5 anos de atividades no município, celebrados no dia 9 de novembro. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00336/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José Benedito 

Vieira e Sra. Vera Lúcia Mariano Vieira, pela comemoração de 40 anos de casamento (Bodas de 

Esmeralda), celebrado dia 7 de novembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00337/2021.- Voto de Congratulação com o 

ex vereador Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00338/2021.- Voto de Congratulação com o 

Sr. José Maria Marconi, o Zezo Marconi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00425/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar 

ao Departamento de Trânsito, que promova melhorias na sinalização da rua Jacob Audi, próximo à 

antes da APAE. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

26º) Indicação nº. 00426/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, 

estudos para melhor disciplinar o tráfego de veículos nas ruas Santo Breda, Dr. Joaquim Gomes da 

Cunha, Júlio Recchia e Afonso Celso Vieira, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00427/2021.- Sugere 

vistoria e melhorias na ponte localizada entre a Cerâmica Canela e a Cerâmica Formigari, na estrada 

que dá acesso ao Bairro Machadinho. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00428/2021.- Sugere reforma e melhorias na Praça Pedro 

Maldi, no Flávio Zacchi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 29º) Indicação nº. 00429/2021.- Sugere poda de árvores, limpeza de bueiros e 

melhorias na rua de terra Eduardo Westenberg, no Cercado Grande. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00430/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito a instalação de enfeites natalinos ou árvore de Natal nos bairros de Barão Ataliba Nogueira, 

Eleutério e Ponte Nova. Justificativa vereador Carlos Alberto Sartori: "Não é bem a iluminação 

pública e sim uma iluminação de Natal, pelo menos em uma árvore de cada bairro, na praça central, 

é um pedido da população que eles costumam fazer também as comemorações, as novenas de Natal, 

então seria mais para ornamentação de cada bairro, assim como, com certeza será feito na cidade. 

Muito obrigado!" Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00431/2021.- Sugere poda de árvores no trajeto de caminhada 

existente às margens do Ribeirão da Penha, bem como da Avenida dos Italianos. Autoria. Fábio 

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

aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 

00432/2021.- Sugere construção de bueiros e recapeamento asfáltico na rua Aparecida Storari 

Bovo, no bairro Morada do Sol. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00433/2021.- Sugere melhorias em área verde situada na 

rua Aparecida Storari Bovo, no bairro Morada do Sol. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro 



de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 00434/2021.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Arlindo Momesso. Autoria. Mino Nicolai. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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: 35º) Ofício Pétalas de 

Rosa. Solicita aos vereadores da nossa cidade, o benefício para esta Associação e também para 

outras entidades, da verba impositiva no Orçamento Municipal. 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 0077/2021.- Denomina vias públicas do Loteamento "Chácaras San Pedro". 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 077/2021. Aprovado por unanimidade. A 

seguir pela ordem o vereador Mino Nicolai, 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 077/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de novembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0078/2021.- 

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. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

078/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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. 


