
ATA DA 43ª Sessão Ordinária realizada aos 09 de dezembro 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. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa 

noite mesa diretora. Boa noite demais vereadores. Boa noite ao público presente, aos funcionários 

dessa casa, imprensa, a você principalmente que tá aí assistindo na sua casa mais uma sessão da 

Câmara Municipal de Itapira. Quero começar hoje nossa fala de um evento que nós participamos 

que nós vimos uma excepcional palestra na última terça-feira, o lançamento dessa cartilha aqui 

Zalberto, não sei onde está a câmera, se tá pegando aqui certinho, agora sim, essa cartilha sobre o 

Autismo: conhecer para entender, entender para respeitar. E nessa cartilha você tem o que? Você 

tem os direitos das mães e das crianças autistas. Essa palestra foi feita na OAB, feita pela comissão 

de Direito da Criança e Adolescente, na figura da Vanessa Alves, também foi a equipe Entre Laços 

Autistas, na figura da Elaine Raso e toda equipe dessas duas em dois grupos que realizaram ela, e 

Andrea Werner que realizou a palestra, fez uma palestra excepcional, principalmente tocando no 

ponto do capaticismo, e vale a pena vocês conhecerem o trabalho da Andrea Werner e como ela 

deixa claro essa questão de direitos, tanto das mães quanto das crianças autistas. Uma conversa 

informal com as mães, com algumas mães já resultou em uma lei, ele tá trazendo aqui para Câmara, 

está tramitando, está no sistema já uma lei que inclui também o símbolo do autismo para vagas de 

estacionamento, pedido delas e só agradecer o convite e a tudo que nós conhecemos nessa palestra. 

Parabéns mesmo foi muito bom. Não tem como hoje falar de um segundo assunto né, não tem como 

hoje não falar um pouco da Saúde aqui na cidade, muitas pessoas aqui devem ter assistido uma 

reportagem de denúncia, de mau atendimento nessa semana, e eu não quero ficar polemizando nisso 

porque nosso trabalho aqui não é ficar polemizando essas questões, mas a gente precisa falar três 

coisinhas: Secretaria da Saúde, em primeiro lugar rever a terceirização da UTI da cidade. Essas 

terceirização, troca da empresa, sai empresa vem empresa e nada acontece. Precisa o que? Precisa 

ter médicos fixos concursados do próprio município na UTI, que cumpra horários, que não deixem 

a população na mão, então primeiro pedido. Segundo pedido, o próprio secretário na entrevista para 

a emissora, ele fala que precisa ativar, ativar, as pessoas contatar a ouvidoria e em setembro eu fiz 

um requerimento pedindo onde está ouvidoria do hospital municipal? Está atendendo só das nove 

horas ao meio-dia. Tem que ter um horário fixo ampliado, tá aqui o requerimento escrito tá gente, 

aqui, respondido, tem que ter horário ampliado dessa, dessa ouvidoria. Se quer que a população 

participe, se quer realmente, pegue e faça o quê, faça as suas reclamações, tem que fazer isso, tem 

que deixar a ouvidoria fixa, ouvidor lá para encaminhar e resolver os problemas. E o terceiro 

pedido, fomos muito desgastados pela Pandemia, os canais da Saúde foram os que mais sofreram, 

insegurança, acho que também precisa de uma conversa muito grande com alguns funcionários de 

orientação, de humanização, de voltar então porque vi, quando a pessoa vai hospital, vai no posto de 

saúde, ela vai porque tá no momento de insegurança. Então esse funcionário precisa ter 

humanização, olhar, ter um olhar mais humano para atender também, então a secretaria precisa de 

diálogo com os funcionários para que também consiga resolver essas questões de atendimento. 

Então só três coisinhas aqui, por enquanto é só, daqui a pouco nós temos algo mais uma discussão 

sobre orçamento e lá nós voltamos a falar. Obrigado a todos nós, uma ótima sessão.” A seguir faz 

uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde 

vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas vereadores e imprensa aqui presente, funcionários da 

casa, internautas, público aqui presente, população itapirense. Hoje eu inicio minha fala 



parabenizando a nossa Secretaria da Promoção Social, na pessoa da Secretária Regina Ramil tá, e o 

nosso prefeito, que com, a gente sabe muito bem aqui, que foi um pedido da filha dele e nosso, da 

base, que em conversa nós apoiamos e até incentivamos a criação do Crem - Centro de Referência 

Especializado da Mulher. Na última terça-feira passada, dia sete de dezembro, a nossa cidade foi 

premiada no programa parcerias municipais do Governo de São Paulo como a verba de 400.000 

reais, tendo em vista o trabalho. Isso aí foi um prêmio a tendo em vista o trabalho que é feito para 

nossa promoção social e para a política voltada às mulheres vítimas de violência. Isso daí é um, um 

trabalho essencial que a mulher precisa entendeu, até porque toda e qualquer vítima de agressão, 

ameaça que seja, sabemos que fica psicologicamente abalada e demais sentidos, e a mulher 

principalmente, porque além dessa violência, é dentro de casa. Então isso daí demonstra a nossa 

preocupação para com a saúde da mulher, a saúde da população itapirense e que nosso incentivo, 

tanto dos nossos nós aqui vereadores mas do nosso prefeito principalmente continue nessa batalha. 

A promoção social estão, está toda lá a equipe e mensalmente sendo treinada para estar dando 

amparo para essas mulheres. Então parabéns aí a toda a secretaria da promoção social, Regina e o 

prefeito Toninho Bellini, isso daí é um exemplo na nossa região, o Crem. Bom, isso, eu gostaria 

também de comunicar que a população que pediram uma resposta para mim, e eu vou falar 

simplesmente assim: eu fui vítima de uma montagem de um vídeo e infelizmente de políticos que 

não têm decoro tá. Isso daí foi uma covardia, pegar a minha imagem, sem a minha autorização e 

usá-la. Então isso daí é política velha, que para nós é ultrapassado, se essa pessoa achar que ele vai 

ganhar frutos com isso parabéns, parabéns, porque você conseguiu, como a gente escuta bastante, 

enojar os eleitores, porque o que eles falaram, pô a gente, vocês batem lá uma política sabia, sem 

massacre, e a pessoa vai lá e faz isso daí. É meu povo, infelizmente eu sou político, vou ter que 

passar por isso daí, a minha, o meu trabalho, a minha consciência, a minha moral tá garantida tá. 

Tem hora que você prefere não falar, mas eu tenho dó, porque foi covardia e não é assim que se faz 

polític,a e eu deixo aqui para vocês eleitores de Itapira, a população itapirense tá, que eu estou 

sempre aberto a conversa, ao diálogo, sou advogado prezo isso na minha profissão, vamos ter uma 

conciliação, vamos ter uma conversa sem covardia, sem fazer coisas que a outra pessoa não precisa 

passar, nem a pessoa nem a família dela, então fica aqui o recado. Muito obrigado a todos, quem me 

conhece sabe quem eu sou, e filho de quem eu sou e tenho a honra de ser. Muito obrigado.” A 

seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTRO SARTORI: “Boa tarde Presidente, 

vereadores, público aqui presente, internautas, funcionários da casa. Gostaria de fazer uma saudação 

especial também ao Doutor Elias Orsini, funcionário da casa aposentado, seja bem-vindo Doutor 

Elias. Eu também gostaria de falar nessa oportunidade, é do falecimento na semana passada de um 

grande amigo, do Eliezer Jonas Stringuetti, do qual tive o privilégio da amizade, de trabalhar junto 

no Fórum, no Cartório de Execuções Fiscais, onde ele exercia cargo de chefia e diretor, também nós 

começamos a faculdade na mesma época em Pinhal, o Elias Orsini também junto, isso. Eliezer uma 

pessoa muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, infelizmente veio a falecer aí tão cedo, 

próximo da sua aposentadoria. Tivemos a triste notícia, uma pessoa muito boa, conheci os pais dele, 

seu Lili Stringuetti, já falecido, conheço a Dona Maria Cesária Stringuetti, tudo pessoas queridas, 

pessoas que nasceram em Itapira, viveram em Itapira, e o Eliezer uma pessoa extraordinária, bom 

colega de turma, colega de trabalho, um cidadão assim de caráter impoluto, uma pessoa que 

praticava o bem, uma pessoa de bons amigos, todos aqueles que o conheceram, todos, eu gostavam 

muito do Eliéser, também da sua esposa, da Ângela Maria Boscaro, também ex-servidora do 

Judiciário, aposentada, uma pessoa muito querida, seu filho Felipe, do qual tenho amizade com 

todos, o privilégio da amizade dessa família que são pessoas dignas, pessoas honradas. O Eliéser 

deixará muita saudade porque um grande amigo, uma pessoa do bem, que o pessoal também na 

família forense, o pessoal do Judiciário muito entristecidos, a classe de advogados Itapira também 

manifestar a sua solidariedade ao ocorrido e eu como aqui cidadão que representa o povo deixo aqui 

meus sentimentos à família, os irmãos, irmãs, sobrinhos, o filho, a esposa, a mãe, a todos aqueles 

amigos que participavam da vida do Eliéser. Que Deus o tenha, deixou uma lacuna que jamais será 

preenchida. E eu também gostaria de falar o seguinte, que o convênio da compra do caminhão 

daquela emenda que eu busquei junto ao deputado Carlos Sampaio, nessa semana passada já foi 



feito a parte burocrática pela Márcia que é responsável pelos convênios, esse caminhão vai ser ficar 

no setor de planejamento, é uma boa aquisição, porque eu perguntei aonde, que setor necessitava 

desse caminhão, é um caminhão três quartos, no valor 250 mil reais, então foi indicado que o setor 

de planejamento necessitava desse, desse veículo, então, tão próximo o setor de planejamento terá 

esse veículo para dar melhor condições de trabalho, e com certeza agilizar mais né acho que a 

gente, o Antônio Carlos falou que da necessidade e a gente tem que buscar aquilo que é bom para a 

cidade, bom para o serviço, e com certeza bom para o povo de Itapira né, a gente tem que sempre 

está buscando que for melhor para nossa cidade. Eu gostaria de falar também é com relação à saúde, 

eu tive, recebi algumas reclamações do posto “Dr. Décio Galdi” no Istor Luppi, que por alguns dias 

lá ficou sem médico e eu até busquei algumas informações, mas não foram muito precisas e o 

médico não veio trabalhar e alguns dias e as pessoas precisando, eu só fiquei sabendo mesmo da 

questão do médico também porque uma pessoa que tá com problema sério, infelizmente acometida 

com câncer na garganta, necessitava do médico lá para uma medicação e quando procurou foi 

informado que desde a quinta-feira da outra semana um médico não tinha vindo trabalhar e não 

tinha um outro para substituição. Então gente pede a Secretaria da Saúde que nesses casos né tem 

que ter substituição que é um bairro distante, um bairro muito populoso, e é difícil para as pessoas 

que às vezes nem tem veículo para se deslocar a vida até o hospital, e às vezes com atendimento no 

posto já resolve o problema. Então deixo aqui meu pedido, em nome da população de Itapira, 

especificamente do bairro Istor Luppi e José Tonolli. 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 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de 

dezembro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de dezembro 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 Ofícios: 2º) Ofício Especial: Apresenta ao plenário o balancete dos 

recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de outubro e novembro de 2021. 

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

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 0012/2021.- Ata da 

Audiência Pública realizada no dia 02 de Dezembro de 2021, para apresentação e debate aberto ao 

público do Projeto de Lei nº 74/2021 que "Dispõe sobre o Plano Plurianul para o quadriênio de 

2022/2025 e dá outras providências, Projeto de Lei nº 75/2021 que Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício de 2022. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Decreto Executivo nº 227/2021.- Abre crédito extraordinário no 

orçamento vigente no valor de R$ 676.500,00 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. 

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

Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0030/2021.- Em que o Sr. Mesa da Câmara 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reajusta os vencimentos dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela Ordem o vereador Mino Nicolai, requer, após acordo 

entra as Bancadas que os projetos de lei de nºs 98, 99, 100 e 101/2021, por se tratarem de repasses 

financeiros a Entidades do município sejam encaminhados às Comissões na presente sessão, para 

que as mesmas emitam seus competentes pareceres e sejam posteriormente encaminhados à Ordem 

do Dia de hoje para a discussão e votação. A seguir a Senhora Presidente coloca em votação o 

requerimento do vereador Mino Nicolai, aprovado por unanimidade. Momento que a Senhora 

Presidente inverte a pauta dos trabalhos e solicita à primeira Secretaria para que proceda a leitura 

dos projetos de lei de nºs 98, 99, 100 e 101/2021. 6º) Projeto de Lei nº. 0098/2021.- Em que o Sr. 

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

Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2022, recursos financeiros a 

ASCORSI. A senhora Presidente despacha o Projeto de Lei às comissões ainda na sessão de hoje. 



DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0099/2021.- 

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

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional 

Protetora dos Animais - UIPA. A senhora Presidente despacha o Projeto de Lei às comissões ainda 

na sessão de hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei 

nº. 00100/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores a Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo. A senhora 

Presidente despacha o Projeto de Lei às comissões ainda na sessão de hoje. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00101/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Mnicipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira, e dá providências correlatas. A senhora Presidente despacha o Projeto de Lei às comissões 

ainda na sessão de hoje. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Projeto de Lei nº. 0094/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza as Instituições da Administração Pública Direta e Indireta a 

receberem créditos de natureza tributária e não tributária por meio de cartões de débito e crédito. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0095/2021.- 

Em que o Sr. Beth Manoel submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina vias públicas localizadas no "Condomínio Búbula - Bairro do Gravi". DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0096/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e Fundo Municipal do Trabalho, nos termos 

da Lei Federal nº 13.667/18 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 0097/2021.- Em que o Sr. Carlos Alberto 

Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Izidoro 

Carmona Neto, a estrada de acesso às propriedades das famílias Pereira, Durante e Carmona, com 

início na estrada municipal Antônio Gonçalves Fontes (IPI 040). DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 00102/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o Centro de 

Acolhimento aos Animais do Município de Itapira – CAAMI, e dá providências correlatas. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 

00103/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a redação do artigo 3º caput, §2º e revogar o paragrafo único do artigo 

4º da Lei nº 3.375, de 14 de Dezembro de 2001. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º)PARECER nº. 141/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 029/2021. 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 Complementar nº 029/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre 

Concessão de Direito Real de Uso de terrenos pertencentes ao Município de Itapira, localizado no 

Parque Industrial Juvenal Leite, para fins empresariais nas condições que específica", 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", 08 de dezembro 

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 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

17º) PARECER nº. 142/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 089/2021. RELATORIA: André 

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 089/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00", 

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

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

acolhimento pelo Colendo Plenário, uma vez que se tratar de convênio com o Governo Federal para 

aquisição de viatura para a Guarda Civil Municipal. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 08 de dezembro 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 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) PARECER nº. 143/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

090/2021. 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 

090/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 50.204,76", 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, uma vez que se tratar de repasses do 

Governo do Estado de São Paulo, para aquisição de kits de alimentação destinados às famílias em 

vulnerabilidade social em virtude da COVID-19. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 08 de dezembro 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 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 19º) PARECER nº. 144/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

091/2021. 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 

091/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, que "Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 

de maio de 2013 que dispõe sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de 

mercadorias em motocicletas e motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 

29 de julho de 2009, 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", 08 de dezembro 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, À PROCURADORIA JURÍDICA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) PARECER nº. 145/2020.- ASSUNTO: 



Projeto de Lei nº 092/2021. 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 nº 

092/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina Praça existente entre as 

ruas Natálio Bianchesi e Stélio Lima Penante, de Praça Raul Seixas", acordaram por exarar parecer 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 08 de dezembro 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 Carlos Alberto Sartori 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 08 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) PARECER nº. 

146/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 093/2021. RELATORIA: André Siqueira. Senhora 

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

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 093/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera a 

redação do artigo 1º e paragrafo único da Lei nº 5.936, de 10 de Agosto de 2020", acordaram por 

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

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 08 de dezembro 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 08 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

PARECER nº. 147/2020.- ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021. RELATOR: 

Maísa Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, de autoria do vereador Luan dos Santos Rotirolla que 

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. MARCO ANTONIO 

SCARASATI VINHOLI", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

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

vez que se trata de justa homenagem. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 08 de dezembro 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 08 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00573/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Josefina Cezaria Gomes, mais conhecida como Zefa. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 2021. 

a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00574/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elieser Jonas Stringuetti. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 2021. 

a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00575/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena de Lima Oliveira. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 

2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 26º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00576/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Deimes Eduardo Rezende. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 



2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 27º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00577/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Amarildo Macedo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00578/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adriano Aparecido Lourenço. Autoria. Beth 

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

Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00579/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ronaldo Baptista de Moraes, mais conhecido 

como Nardo Pedroso. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 09 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 30º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00580/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Andressa 

Alves Farias. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 

de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 31º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00581/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito 

Gardinalli. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 

de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 32º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00582/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Iolanda Duzo 

Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

09 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 33º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00583/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ignez Lantin 

Straforini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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. A seguir pela ordem do vereador Minco Nicolai, requer e a Casa 

aprova por unanimidade que a Sessão seja suspensa por 10 minutos para que as comissões se 

reunam e exarem os competentes pareceres. Momento que a Senhora Presidente suspende a Sessão 

por 10 minutos. ...(SUSPENSA)... reiniciada a sessão após verificação de "quorum" a senhora 

Presidente solicita a primeira Secretária para que proceda a leitura dos Pareceres exarados pelas 

comissões. 34º) PARECER nº. 148/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 098/2021. RELATORIA: 

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 098/2021, de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2022, 

recursos financeiros a ASCORSI", 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 Douto Plenário. É este o parecer.Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de dezembro 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 09 de 

dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) PARECER nº. 149/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 099/2021. 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 nº 099/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA", 

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 Douto Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 

de dezembro 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 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 36º) PARECER nº. 150/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

100/2021. 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 

100/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores a Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São 

Vicente de Paulo. Autoria. Prefeito Municipal", 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 Douto Plenário. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de dezembro 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 09 de 

dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) PARECER nº. 151/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 101/2021. RELATORIA: Carlos ALberto Sartori. Senhora 

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

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 101/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Itapira, e dá providências correlatas. Autoria. Prefeito Municipal", 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 

Douto Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de dezembro 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 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotado o 

tempo regimental do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) 

Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0075/2021.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2022. Autoria: Prefeito Municipal. Emendas Modificativas de nº 01 a 

06/2021. Rejeitadas. A seguir faz uso da palavra o vereador LEANDRO SARTORI: Boa noite 

novamente mesa diretora, demais vereadores. Boa noite a imprensa, você que tá sentindo na sua 

casa sessão, as pessoas presentes nesse plenário aqui nesse dia nove de dezembro. A segunda 

votação do orçamento, ela foi puxada por nós, com voto negativo na semana passada, para uma 

semana de diálogo com a população, uma semana que nós dialogamos mais uma vez, a gente 

passou um mês dedicado ao orçamento, estudamos orçamento e algumas coisas que nós temos que 

deixar muito claro aqui nesse debate com vocês, tanto vereadores quanto população itapirense, a 

primeira coisa acho que nós temos que pensar que a política tem que ser didática, ela tem que ser 

muito didática, porque as pessoas não são obrigadas a saber das coisas, mas não somos obrigados a 

saber o que tá acontecendo, e nisso a gente tem que deixar muito claro que assim, as emendas aqui 

na cidade são emendas sugestivas, são ementas que nós vereadores nesse momento discutimos o 

que, discutimos orçamento sugerindo mudanças dentro desse orçamento, essas emendas são 

votadas, se aprovadas vão para o prefeito que pode também vetá-la, se rejeitadas elas não vão ser né 

colocadas dentro orçamento. Sempre deixar muito claro esse dinheiro é do povo itapirense, dinheiro 

do orçamento são dos nossos impostos, o dinheiro é de você que contribui e tem toda uma carga em 

torno disso. A gente sempre defendeu aqui dentro e peço uma licença falar um minuto, nenhum 

minuto, 10 segundos disso, defendemos a ideia de emendas impositivas, que não existe dentro da 



Câmara Municipal de Itapira.” Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Manifesta à 

Presidência para que o orador fale sobre a matéria” Continua com a palavra o o vereador Leandro 

Sartori: “Então nesse caso, a gente defende esse tema, defende aqui essa ideia dentro do 

orçamento. Aparte Beth Manoel: “Eu só queria alertar o senhor, que nós já estamos vendo a emenda 

impositiva e é da ciência do Senhor. Isso não está no contexto, eu vou peço que o senhor se 

mantenha e se atenha ao seu texto ai.” Continua com a palavra o vereador Leandro Sartori: “Sim, 

estou me atendo ao meu texto e dentro do orçamento e dentro da questão das emendas, eu quero 

deixar claro gente, que nesse caso, quando o vereador faz uma emenda sugestiva, ele não quer ser 

prefeito, não quer ser secretário, ele tá no momento dele fazer o que, está no momento dele de fazer 

literalmente uma aplicação do dinheiro público. Quem faz, quem faz tá gente, quem vai colocar em 

prática é o prefeito e o secretário, não é o vereador. Vereador vai pegar e vai ter um momento dele 

de sugerir essa política pública, não é ele que vai aplicar essa política pública, quem aplica é o 

prefeito e os secretários. Nós temos aqui seis emendas que nós discutimos.” Pela ordem o vereador 

Mino Nicolai. ”Me desculpa vereador, está em discussão o projeto de lei, as emendas foram 

rejeitadas, a emenda está fora vereador. Presidente, tá fora, tá fora, as emendas foram rejeitadas, 

elas não fazem parte da segunda discussão do orçamento. As emendas, como o Senhor acabou de 

falar, para aqueles que não têm a noção de como se conduz, as emendas não estão em questão mais, 

se eu tiver errado gostaria que a diretoria da casa se manifestasse.” Momento que a Presidência da 

Casa Solicita ao Diretor da Casa Osmar Gomes para que se manifeste sobre o assunto. A seguir o 

Sr. Osmar Gomes esclarece que, o Regimento Interno determina que terá apenas uma discussão a 

matéria rejeitada em primeira votação. Portanto como as emendas foram rejeitadas em primeira 

votação as mesmas não entram em segunda discussão. “Continua com a palavra o orador Leandro 

Sartori. “Eu peço então, a gente vai aprendendo também, é muito importante isso, agradeço, e além 

disso, a nossa aprendizagem também nisso, isso então, a gente vai para nossa última parte aqui do 

orçamento, o orçamento, o orçamento então, ele deve ser sempre participativo, o orçamento 

itapirense, ele deve no caso atender as demandas da população, ouvir mais essas demandas como 

nós fizemos e tentamos colocar aqui dentro dessa ideia, dessa política pública. Então nesse caso, o 

orçamento municipal ele não deixa claro, a não ser o que nós questionamos em audiência pública, 

onde estão as coisas, e aí, a coisa, no caso o orçamento, ele fica sem estar transparente e por isso 

pedimos a população que participe mais, que questione mais, que venha participar da vida do 

legislativo e cobrar essas mudanças que são necessárias no seu dia a dia. Obrigado.” A seguir faz 

uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: Boa noite mesa diretora, demais 

colegas vereadores, público aqui presente, internautas. Gostaria só de relatar sobre o orçamento, 

ouvimos sim a população, eu opinei o orçamento ao prefeito, André opinou, Luan opinou, Mino 

opinou, a Beth opinou, a Maísa opinou, César, o Carlinhos, o Briza. O senhor teve também a sua 

chance de opinar. O prefeito ouviu todas as partes sim e destinou o dinheiro, inclusive foi suscitado 

na audiência porque o valor de 10 milhões de reais para obras, porque há a necessidade de deixar 

um dinheiro de reserva para obras. Hoje ouvimos duas cidadãs e elas vieram aqui pedir obra né. Aí 

todo mundo, lógico o dever é nosso, nossa obrigação de falar se vamos levar isso daí, é com esse 

dinheiro que vai ser feita essa, se Deus quiser essa obra essa população. Referente aos dados do 

orçamento, teve audiência pública, foi debatido exaustivamente, o nosso diretor respondeu todas as 

perguntas, então não tá, não tem nada não ciente para a população, ouvimos a população, a própria 

Regina me ligou no outro dia falando, Faustinho parabéns você, porque o dinheiro para o material 

da Maria da Penha já está empenhado, o material já está pronto e vai ser distribuído, já vai ser pago 

no ano que vem, ou seja, vimos sim o material, é só chover no molhado, porque o material já está 

pronto, então foi direcionado, obrigado Regina por falar, contribuir com a nossa legislatura aqui, 

então foi sim destinado para todas as partes, o orçamento tá assim bem didático também tá, lógico 

tem muitas coisas que não vou discordar não que também é difícil de interpretação, mas ele foi feito 

sim com a destinação para população, ouvimos sim a população, dialogamos sim com o prefeito e 

dialogamos também com o diretor da fazenda, então é um orçamento de 396 milhões de reais, que 

na minha opinião sim tentamos eu acho que iremos atender a todas as áreas. Depois tem a 

modificação, tem o artigo que libera o prefeito a fazer essas adaptações. Então, só para cientizar a 



população que a gente procurou deixar o dinheiro na parte que provavelmente irá usar mais, mas 

nada impede o prefeito de alterar essas destinações. No mais Presidente, era só isso. Muito 

obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra. Presidente, coloca 

em 2ª votação o Projeto de Lei nº 75/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 007/2021.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. 

MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI. Autoria: Luan Rostirolla. Nenhum vereador para 

fazer uso da palavra, a Presidente de acordo com o artigo 84, parágrafo único, do Regimento 

Interno, solicita à primeira secretária para que proceda a chamada dos edis, para que cada um de per 

si pronuncie seu voto "favorável" ou "contrário" a concessão do título de cidadão. Momento em que 

a Primeira Secretária procede a chamada dos Edis: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA - FAVORÁVEL; 

CARLOS ALBERTO SARTORI - FAVORÁVEL; CARLOS DONISETE BRIZA - 

FAVORÁVEL; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA - FAVORÁVEL; ELISABETH DONISETE 

MANOEL - FAVORÁVEL; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS - FAVORÁVEL; LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI - CONTRÁRIO; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA - FAVORÁVEL; 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI - FAVORÁVEL e MAÍSA GRACINDA FERNANDES - 

FAVORÁVEL. Isto feito, a Presidente constata a aprovação do presente Projeto de Decreto menos 

o voto do vereador Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0029/2021.- Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso de 

terrenos pertencentes ao Município de Itapira, localizado no Parque Industrial Juvenal Leite, para 

fins empresariais nas condições que específica 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 029/2021. 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 029/2021. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0089/2021.- Autoriza a abertura 

de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação 

o Projeto de Lei nº 089/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0090/2021.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.204,76. Autoria: Prefeito 

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

em única votação o Projeto de Lei nº 090/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0092/2021.- Denomina Praça existente entre as ruas Natálio Bianchesi e Stélio 

Lima Penante, de Praça Raul Seixas Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 092/2021. 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 092/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

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

Caio", em 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única 



discussão o Projeto de Lei nº 0093/2021.- Altera a redação do artigo 1º e paragrafo único da Lei nº 

5.936, de 10 de Agosto de 2020. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

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

093/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0098/2021.- Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2022, recursos financeiros a 

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

palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 098/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. 

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

Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0099/2021.- Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 099/2021. Aprovado por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Maísa Fernandes: “Eu me abstenho da votação vereadora e peço 

justificativa, por eu ter sido Presidente dessa entidade por um longo tempo e por eu ter me afastado 

recentemente do cargo e da direção da entidade. Obrigado!” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de dezembro 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00100/2021.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores a Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo. Autoria: Prefeito 

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

em única votação o Projeto de Lei nº 100/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 00101/2021.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira, e dá providências correlatas. Autoria: 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 090/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de 

voto vereador Mino Nicolai: “Gostaria de agradecer a todos os vereadores, sem exceção, por terem 

concordado aí com a mudança de pauta, o acolhimento, para que pudéssemos aí votar o projeto de 

todas as entidades com a necessidade de pagamento de 13º. Então queria agradecer a todos os 

vereadores aí que puderam colaborar com essas votações. Obrigado Presidente.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de dezembro 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. 

 

 

 


