
TA DA 3ª Sessão Ordinária realizada aos 17 de fevereiro de 2022. 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 a vereadora MAÍSA 

GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde, boa 

tarde a todos. Boa tarde senhora Presidente, mesa diretora, caros colegas vereadores, imprensa aqui 

presente, ao público aqui presente, os funcionários dessa casa e quem nos acompanha aí pela 

internet e toda a população itapirense. Eu venho usar hoje esse espaço da Tribuna para fazer um 

questionamento sobre a programação da roçagem que é feito dentro do município e tendo em vista 

que a gente tá no período chuvoso, quente, que a gente sabe que o mato cresce com mais facilidade 

e você roça hoje amanhã você tem que roçar de novo. Por outro lado, se você ficar mais tempo sem 

roçar ele vai crescer mais ainda. Eu tenho andado por aí, alguns bairros mais distantes né, mais 

rurais, alguns pontos da cidade, onde a gente está com o com certo, com essa falta de roçagem vão 

dizer assim, por que? Porque tem lugares, exemplo da ponte nova, lá a gente tem um roçador, uma 

pessoa que trabalha com a máquina de roçar, e essa pessoa ela não dá conta de roçar sozinha nesse 

período. Em Eleutério um roçador também não dá conta, Barão, hoje tem que entender que o Barão 

não é mais aquele bairro pequeno, Barão cresceu muito, só temos um lançador lá. Porém, o que que 

acontece, a eu queria entender a questão da programação porque eu venho cobrando desde 

dezembro para mandar uma equipe para roçar certos pontos e toda vez e me falando que tá na 

programação, tá na programação, tá na programação. Por outro lado, por outro lado, tem lugares 

que eu passo todos os dias desde dezembro para cá já foram roçado quatro, cinco vezes. Então eu 

gostaria de entender assim como é feita essa programação, o porquê que certo ponto roça quatro, 

cinco vezes dentro de 40 ou 50 dias outros pontos o mato tá passando alambrado. Eu acho que é 

uma questão assim, tem pouco funcionário, tem pouco funcionário, e o mato cresce muito, cresce 

muito, mas se tivesse essa parte da divisão mais organizada vamos dizer assim eu acho que que a 

gente não teria se pontos críticos e não levaria tanto a cobrança assim. Então meu questionamento 

hoje é sobre a questão como é feito essa programação, e por que alguns pontos né dentro de pouco 

prazo roça muitas vezes e outros estão aí perdidos no mato aí sendo que todos nós pagamos 

impostos né, todo mundo paga impostos e direito do cidadão e era isso que eu tinha para falar, uma 

boa tarde, uma boa sessão a todos." A seguir faz uso da palavra a vereadora MAÍSA 

FERNANDES: "Boa tarde a todos. Boa tarde público presente, Manuel Marques, Laís aos nobres 

vereadores, a mesa diretora, aos funcionários desta casa, imprensa que está aí presente. Hoje eu vou 

usar um pouquinho do nosso pequeno expediente para poder agradecer o deputado Alex de 

Madureira, que eu solicitei uma emenda parlamentar para ele para a causa animal e ele nos enviou, 

ele atendeu a Itapira no valor de cento e cinquenta mil reais, e amanhã ele estará aqui presente às 

14horas e eu convido aí os nobres vereadores para estar presente para nos acompanhar e 

agradecendo também o deputado estadual o Bruno Lima que também atendeu Itapira numa e 

solicitação de uma verba de 100 mil reais também para a área animal, e eu gostaria também de 

aproveitar a oportunidade para cumprimentar e elogiar aí o nosso querido Adolfo Bellini, o 

secretário de serviços públicos que têm atendido tenho certeza que todos os vereadores né, uma 

pessoa maravilhosa, que é merecedor de aplausos mesmo, ele, a nossa secretária da educação 

Regina Grassini e queria também parabenizar o Vladen Vieira por todo o trabalho, todo 

comprometimento que ele tá fazendo aí na área da saúde. Sem mais para o momento, agradeço, e 

que tenhamos uma excelente sessão. Boa tarde a todos." A seguir faz uso da palavra o vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde a todos, Presidente, vereadora, vereadores. Saudar 



aqui também o Manuel Marques, ex-presidente desta casa, sua filha Laís, funcionários da casa, 

internautas, imprensa. O assunto que eu venho falar o seguinte é com referência eu sei que o tempo 

tá chovendo muito mas a minha com referência as estradas rurais, que a gente que anda pelos 

bairros rurais, a gente tem muito pedido de melhorias, eu sei que a chuva acaba estragando, eu 

conversei com o secretário da pasta também, a gente sabe das né, o que é ocorre, mais a gente tem 

que deixar o pedido formalizado que assim que possível para que faça as melhorias que as estradas 

do Córrego do cocho, aquela que tem no meio do bairro dos Limas, também nos Gomes, Gominhos 

que dá acesso à Fazenda Fortaleza lá em cima, também aquela estrada ali que vai para o lado do 

Camping da Dona Rosa ali, Adolfo Cintra. Então são estradas que ainda tem bastante moradores 

nesses bairros rurais, assim como a estrada do Recreio também né, algumas tem parte que tão boa, 

eu sei que nesse período é difícil, mas a gente deixa aqui registrado o pedido da população e que 

também levando ao conhecimento dos secretários. O outro assunto que eu tenho para falar é a 

questão da Rua João Brandão Júnior, lá no bairro dos Prados. O que ocorre? Tá tudo 

desbarrancando novamente lá já teve várias incidências e agora eles foram lá cortar o mato estava 

meio alto o mato lá, mas desbarrancou muito e tem lugar que você vai comendo assim até a parte do 

asfalto e o problema é que vai debulhando muito esses barrancos né, com essa chuva, muita água e 

as vezes tábua, pedaço de tábuas, de entulho vem entope ali a boca do bueiro aqui onde tem aquela 

rotatória, então aquelas casa ali que tem mais que no começo da Rua Lindóia nessas última chuva, 

três casas entrou água e ainda estragou várias coisas e eu tive lá no local então meu pedido é que se 

faça tipo de uma grade que são aquelas tubos muito grandes são os maiores que para proteger de 

entupir, porque entupiu a água saiu por cima da via pública e entrou nas casas, aquelas casas que 

passa o córrego atrás, mas ela veio pela frente também, veio pela rua também aquelas que fica, elas 

têm frente para a Rua Lindóia que é o fundo da antiga Fortaleza ali, perto da escola “Vereador José 

Francisco Martins”. É o meu pedido, eu se eu sei que ali é um problema já antigo, mas a gente tem 

que atender ali as melhorias, porque foi desbarrancando já não tem calçada mesmo, então ainda foi 

comendo até parte do asfalto mas é uma obra necessária, porque além do que está prejudicando 

aquele que mora ali por perto. É pedido da população que mora ali. Um outro assunto que eu tenho 

para falar é o seguinte, é a questão do agendamento de consulta nas unidades básicas de saúde, 

especialmente na semana passada foi no Figueiredo, a UBS Henrique Maciel, tinha uma fila 

quilométrica, sol quente, demora, eu acho que poderia ser mudado isso porque marcou todo mundo 

foi lá para marcar consulta, só que a consulta não é toda naquele dia, a gente poderia fazer de uma 

forma que não houvesse essa aglomeração, essa demora para as pessoas na fila, porque não vai se 

atendido naquele dia, consulta marcada mais para frente mesmo, então por que fazer o povo ficar no 

sol ali esperando, essa semana ocorreu na Vila Ilze também, então essa demora assim da consulta 

porque, para marcar, porque ela vai ser marcada lá mais para o final do mês, no começo do outro 

mês, agendamento então foi todo mundo num dia só, eu perguntei, a pessoa mais que eles 

mandaram a gente ir nesse dia, então formou fila grande, até a pessoa mandou fotos das filas, da 

ocorrência lá. Então a gente pede é que tivesse uma forma, como era anterior, que fosse marcada 

assim não todos, não convocar todos de uma vez para ir no PPA, que daí forma aquela multidão de 

gente, uma fila imensa e não vai resolver o problema né. Então acho que as pessoas já estão 

doentes, ainda ficar esperando na fila e difícil né. Então a gente tem que a nos organizar melhor, ter 

uma agenda para poder atender essa demanda e não expor essas pessoas tanto assim, mais gente na 

fila, no sol, eu acho meio difícil a gente precisa estar buscando essa soluções aqui para o secretário 

da saúde e reveja essa condição de agendamento porque há muita reclamação. Foram 2 PPA´s esta 

semana na Figueiredo, essa semana na Vila Ilze. Muito obrigado a todos." A seguir, faz uso da 

palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde mesa diretora, boa tarde 

demais vereadores. Boa tarde população que está assistindo a sessão virtualmente. Boa tarde 

imprensa, boa tarde os funcionários dessa casa e um abraço especial aí para Laís e ao Manuel 

Marques que estão presentes aqui na Câmara acompanhando a sessão aqui também. Eu queria, 

quero no caso falar três coisas, quero endossar Brisa o que você falou, quero endossar a questão da 

roçagem na cidade. Ano passado inclusive houve contratação terceirizada para fazer esse trabalho e 

nós que visitamos os lugares mais distantes da cidade você ouve muito assim porque meu bairro tá 



com a grama desse tamanho, eu endosso o que você falou aqui, ainda sua fala e acho extremamente 

relevante tem acesso a isso, e logicamente, cobrar em relação esses bagulhos que eles têm menos 

favorecimento em relação a outros bairros e fica muito latente visualmente aqui na cidade, então 

esse é um ponto. Eu hoje trouxe também para a sessão 4 né duas, dois requerimentos e duas 

indicações do pessoal do bairro da Morada do Sol, bairro novo, bairro que está crescendo a cada dia 

e gostaria muita atenção da prefeitura, principalmente a questão da Rua José Maria de Campos, na 

hora que desce lá, saindo do Bráz em direção esse bairro, chega ao final em cima de um córrego 

você não tem guard rail, você não tem roçagem se não tem calçada e tem acúmulo de muita terra, 

então atenção especial a esse local que pode infelizmente proliferar acidentes terríveis lá devido ao 

grande movimentação do bairro que tá sim sendo construído novas escolas, novos apartamentos, 

então essa atenção nós pedimos. E, principalmente, a gente pede atenção da prefeitura, do 

Educandário, da secretaria de educação, da secretaria de promoção social, do prefeito, do Conselho 

Municipal da Criança, dos direitos da criança e do adolescente, o que está acontecendo na escola 

municipal Cônego e Educandário aqui na Vila Bazani. Historicamente, é isso não é lei em si não é 

algo na base fria da lei, mas historicamente são escolas, a escola Cônego fica próximo 50 metros do 

Educandário e eles levavam na escola, o Educandário levava as crianças para fazer o contraturno do 

Educandário e o contrário as crianças do Educandário fazia o contra turno no Cônego e do nada foi 

cortado. Há mães saindo de outros lugares de Itapira, perdendo o salário, perdendo, contratando van 

para fazer 50 metros, então a gente pede uma atenção especial, a gente passou a semana, e também 

tô conversando com tudo que é setor aqui da municipalidade, a gente sabe muito bem que isso não 

tá na lei fria, mas esses acordos existiam, eles podem ser colaborados e podem ser mantidos para a 

população que precisa, é uma travessia de 50 metros, então é importante que essas crianças sejam 

levadas de um lugar a outro para que os pais consigam trabalhar e conseguiu manter sua renda não 

contrate uma van para fazer 50 metros de distância escola outra. Para finalizar minha fala eu quero 

assim deixar a população que nós terminamos o ano 2021 é, para trazer uma emenda da deputada 

Federal Sâmia Bomfim, uma emenda aqui de 570 mil reais e nesse momento a gente conseguiu 

também outras três emendas de três deputados do PSOL, do meu partido, quero agradecer 

profundamente a Mônica Seixas, a intermediação da emenda feita pelo deputado João Marcelo de 

400 mil reais, o deputado Giannazi que também está trazendo para a cidade 150 mil, e a deputada 

Érica Malunguinho com 160 mil, a gente vai descrever depois com o tempo quais são as áreas 

atingidas por essas emendas e tudo mais, então a gente fecha a esse primeiro ano de mandato e 

começamos este segundo ano com 1 milhão 260 mil reais em emendas trazidas aqui na cidade. 

Então a gente fica muito feliz, agradecer a parceria com esses deputados do PSOL, meu partido. 

Muito obrigado, boa tarde a todos." A seguir, faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS 

SIQUEIRA: "Boa tarde Presidente, boa tarde demais vereadores. Boa tarde imprensa, boa tarde 

Manoel Marques, ex-presidente, sua filha, prazer tá aí Mané. Hoje eu venho falar um pouquinho da 

parte da roçagem, chegar aqui cobrar, meter o sarrafo, criticar é fácil, mas vamos acompanhar bem 

o serviço que está sendo feito, procurar dar uma volta, pegamos aí almoxarifado sucateado, tanto de 

roçador lá profissionais, ficaram oito anos aí sem concurso, é difícil trabalhar, ser funcionário, mas 

eles tão fazendo o quê pode, principalmente agora nessa época de chuva, eu ando acompanhando o 

dia a dia principalmente a parte da roçagem e hoje, a prioridade era as escolas para poder estar 

voltando as aulas aí tudo preparadinho, roçadinho e eu tô acompanhando, infelizmente para 

desespero de alguns, eu tô na cola e o Adolfo tá fazendo o quê pode, tá com a equipe boas, 

funcionários bom, não estão medindo esforços, estão trabalhando sábado, eu tô acompanhando 

gente. Então querer subir aqui, querer criticar que está fazendo, atendendo um lugar o outro não, 

vamos dar uma olhadinha melhor, vamos sair para os bairro aí. Aparte vereador Carlos Briza: "A 

questão de escolas, PPA´s, isso você tá sim coberto de razão, a questão é que eu não entendo a 

programação, e eu não fiz crítica, quero o entendimento da programação, bairro x de dezembro para 

cá roçou cinco vezes, eu passo lá todo dia, inclusive roçou essa semana de novo. Bairro do Barão, 

Eleutério está perdido no mato, o mato que tá no alambrado da Cargill tá passando alambrado. 

Agora, é falta de funcionário, tudo bem, a gente sabe disso, a gente aqui tem acompanhado, mas que 

programação que essa que ela vai cinco vezes num lugar e não vai nenhuma no outro. Aí já não é 



falta de funcionário, aí já é falta de programação." Continua com a palavra o vereador André 

Siqueira: "Eu acho que esse tempo de chuva aí você tem que pegar os bairros mais críticos onde que 

é que tem risco de dar enchente, tem que fazer essas áreas entendeu. Não é desfazer de nenhum 

bairro, de ninguém entendeu." Aparte vereador Carlos Briza: "Eu tenho andado os bairros rurais, 

tenho andado aí nos bairros da cidade e realmente está acontecendo, você tem a sua opinião, o seu 

argumento eu tenho meu. Obrigado pelo espaço viu. Obrigado." Continua com a palavra o vereador 

André Siqueira: "Mas vamos acompanhar um pouquinho mais, porque chegar aqui só criticar fica 

difícil né. E você sabe ficou bastante tempo aí parada aí, e eles estão fazendo o que podem, estão 

trabalhando bastante, vamos dar um pouquinho de atenção. Agora, sobre o pedido aí do Carlinhos, 

aí para tá olhando a parte das galerias lá Carlinhos, você sabe que eles estão trabalhando lá, eles 

estão lá roçaram, esse serviço de estaca que faziam com madeira, esse negócio aí para mim não 

funciona, isso aí eu, minha opinião, não sou engenheiro, não sou nada, mas qualquer chuva que dá 

já desbarranca tudo, e tão fazendo uma licitação aí para fazer um, realmente fazer um serviço sério 

lá naquele bairro lá tá, eu vi lá que desbarrancou várias partes lá, é galerias que vai soltando lá com 

a chuva, vai detonando e tenho certeza que você passou lá e viu que eles estão trabalho lá, estão 

empenhado no trabalho lá, você tá fazendo uma indicação para o prefeito aí, eles já estão, já estão 

trabalhando lá tá. Então a gente tá olhando para tudo lado, eu parei com o meu serviço que eu fazia 

a parte de pintura, eu tô atrás, eu tô correndo o dia todo, você vai achar eu para tudo bairro aí, se 

você andar aí você vai ver que eu tô para tudo lado, e eles estão trabalhando viu, tá trabalhando, 

então subir aqui só para criticar fica difícil." Aparte vereador Mino Nicolai: "O Carlinhos, ele sabe, 

a gente tá sempre junto, só essa semana passada e essa três pessoas que o senhor, vossa excelência 

conversou, você sabe da onde era, eles me ligaram e imediatamente as máquinas estavam indo e 

foram todos atendidos, é que tá uma dificuldade enorme. Em relação a roçagem Briza, essa a gente 

comenta, você falou um ponto chave tá, lá da Nutron, quantas casas tem em frente ao alambrado da 

Nutron, nenhuma Briza, então, não podemos apartar, você já falou, tô pedindo uma aparte, a partir 

do momento que tem uma lembrado para ser roçado, a preferência é onde tem casa, então a gente 

não pode criticar. O André está completamente certo, eu não ia nem falar, mas a gente tem que falar 

as coisas com bom senso. Obrigado." Continua com a palavra o vereador André Siqueira: "Agora 

sobre as estradas rurais oh Carlinhos, os cara também estão trabalhando bastante, é que choveu, vai 

lá e passar a máquina complica, eu tive aí vários pedidos, os caras foram lá e atendeu, mas já fez, a 

tarde choveu já complicou tudo entendeu. Mas estão trabalhando, estão correndo bastante tá. Uma 

boa tarde, obrigado." 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, 

imprensa aqui presente, ao público aqui presente que eu faço em nome do ex-vereador e Presidente 

dessa casa também Manuel Marques e imprensa, internautas, população itapirense. Só endossando 

um pouco a fala dos meus colegas aqui, a roçagem tá certo, não vou discordar, mas vamos ser 

sinceros, um ano graças a Deus chuvoso no início de ano, tomara que ele seja mais, não tá dando 

conta, foi o que o André falou, eu tenho amigos da área rural, você passa a máquina de manhã à 

tarde não tem, já choveu de novo, mas nós vamos remendando, não vou mais parar muito nesse 

assunto aqui, mas a roçagem como a Maísa veio aqui parabenizar o Adolfo, tenho certeza que todos 

os demais parabeniza assim o Adolfo, ele tá procurando atender a todos, é só um parente aqui, 

referente a fala do vereador Carlinhos Sartori sobre a fila da saúde, eu particularmente não recebi 

nenhuma crítica, mas vou pegar assim a posição do vereador aqui, vou encaminhar para o secretário 

da saúde bem como o nosso prefeito para apurar isso daí e ver assim e se houve mesmo isso daí a 

gente vai consertar, eu também não sou a favor de ninguém fica esperando. Aparte vereadora Beth 

Manoel: "Quanto à reclamação do Carlinhos, eu também tenho recebido sim, eu tenho as fotos aqui 

no meu Zap, a paciente falando, ela fotografou mandou o vídeo, tá tudo aqui e é uma questão que o 

Carlinhos falou que na gestão anterior já existia esse tipo de problema e que a gente batia muito e 

eu tenho certeza é da minha alçada, eu quero que mude isso para o melhor, porque afinal de contas 

é saúde, e a saúde todos nós temos direito. Continua com a palara o vereador Fábio Galvão dos 

Santos: "Prioridade, o que eu sempre falo, uma pessoa doente não pode passar por isso, já é difícil 

estar doente, ainda passar por isso. Mas Presidente, a senhora não encaminhou para mim, eu tô 



falando, no meu WhatsApp no meu hall, não chegou nenhuma reclamação, o André aqui também já 

falou, eu também corroboro com a senhora, também nós vamos levar isso daí para o prefeito, para o 

secretário, queremos sim arrumar isso daí, pelo amor de Deus, saúde em primeiro, um dos primeiros 

lugares. Na Brandão Junior, gostaria de só de falar que eu fui no final do ano também vereador, vi 

que o senhor foi, acho que coincidiu né, porque o senhor foi lá e até praticamente entrou dentro do 

córrego, tem até foto, mas vamos sim com certeza fazer um trabalho decente né, é isso aí que eu tô 

cobrando, também já fui no final do ano e por que a população lá já sabia, a vereadora Maísa 

inclusive mandou um vídeo para mim na época, dos colegas dela, amigos, mas nós queremos 

arrumar isso daí. Agora, já que as críticas foram aqui, vamos parabenizar, acho que aqui ninguém 

viu o esforço também que o nosso prefeito, novamente eu vou falar da Secretária de Educação 

Regina Gracini, não deixaram de medir esforços para aplicar o piso aqui para Educação, nós já 

iniciaremos os pagamentos do piso aí aumentando 33%, fora os 11% que já tínhamos aprovado para 

o funcionalismo público, isso para os nossos professores da nossa rede de Educação, além de lhe 

pagar os retroativos, então praticamente em março, eles irão receber tudo. Então isso daí é sim um 

empenho, porque poderia prorrogar um pouquinho mais se ele quisesse, não tiver respeito, ele 

poderia ter prorrogado, ia ter crítica, mas ele poderia. Só que não, priorizamos os nossos 

profissionais da Educação. Ah, e por fim, gostaria de passar a última mensagem que o Prefeito 

pediu hoje, que é referente ao nosso bombeiro. Já iniciou-se às obras no prédio a Defesa Civil, no 

trabalho dele perante ao governo estadual, no máximo e meados de abril o nosso bombeiro estará 

funcionando aqui em Itapira para assessorar, auxiliar a nossa Defesa Civil. Então parabéns ao 

prefeito, é mais uma conquista, sempre foi falado que a gente não tinha Corpo de Bombeiros em 

Itapira, tinha que pedir sempre auxílio. Iremos ter. Então muito obrigado Presidente, uma boa 

sessão 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 1ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 03 de fevereiro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 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. 10/2022.- Ao Projeto 

de Lei nº 06/2022. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 06/2022, de autoria do vereador Leandro 

Sartori, que "Dispõe acerca de critérios para desembarque de mulheres, idosos, deficientes e 

travestis fora das paradas de ônibus em períodos noturnos, nos veículos de transporte coletivo 

urbano e rural do município de Itapira, e dá outras providências", acordaram por solicitar parecer 

Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, para melhor análise 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. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 17 de fevereiro de 2022. A seguir, a Sra Presidente coloca em votação o 

requerimento das Comissões Competentes para que o presente projeto de lei seja encaminhado à 

Procuradoria Jurídica da Casa. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 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. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 

indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0064/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Augusto da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0065/2022.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Olinda Boturi Bolsonaro, mãe do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República Jair Messias Bolsonaro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0066/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Salvador 



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

aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0067/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ademir Ferro. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José Paulino. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo 

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

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Apparecida Leme Sacramento. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ernesto 

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

aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0072/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedicto de Souza Filho. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0073/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Donisete Scoton. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0074/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Dorvalina Martins Rabechini. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0075/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Fernandes dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Tatiane de Oliveira Chagas de Almeida. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0077/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Aparecido Dorta. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0078/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Décio Artigiani da Costa. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0079/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Leonel Aparecido Guaiume. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Catarina Calil Landi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Benedita Pereira da Cruz. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Anna de Lima Inácio. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Leonirce Garvani Ambrosini. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Avelino de 

Toledo Filho, mais conhecido como Zé da Brahma. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Mílton Pedro Piardi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Neide Fernandes Pardim. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dolores Jermil 

Ghilardi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0088/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Bernardes da Silva. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0089/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Daniel Leite de Moraes. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0090/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Walter Pereira Machado. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Rebeca Vitória de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Joaquim Norberto Bayod. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Júlia Olbi 

de Godoy. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0094/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida de Oliveira Marques. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2022.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luiza Aparecida Pires de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Bento Martins. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0097/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Leontina Pereira Martins. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0098/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renan de Freitas 

Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0099/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edgar Gimenes. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Anna Correia da Silva Scarpioni. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Edna Lúcia Gomes Alves. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Anna Leão Nery. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento 



Voto de Pesar nº. 00103/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo Coelho. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Marcília de Oliveira Brevis. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Pedro Hespanha. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00106/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Davi Castilho. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Waldomiro Consorti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 47º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00108/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Osvaldo Casa De Dio. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00109/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vítor Moraes Machado. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00110/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Alice Faria Guerra. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00111/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Belmiro Cavallaro Ferreira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 51º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00112/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Ramalho Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 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. 52º) Requerimento nº. 008/2022.- Oficiar à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, para que inicie o serviço de entrega de correspondências no bairro Morada 

do Sol. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

53º) Requerimento nº. 009/2022.- Requer oficiar a empresa Cleanmax Ambiental, para que 

normalize o serviço de coleta de lixo no bairro Morada do Sol. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Requerimento nº. 0010/2022.- 

Voto de Congratulação com o servidor público Sr. Ronaldo Ramos da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 30 de janeiro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Requerimento nº. 0011/2022.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, para que determine estudos das secretarias competentes, visando subsidiar parte 

do valor das passagens do transporte público municipal. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: 

 APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Requerimento nº. 0012/2022.- Voto de 

Congratulação com a empresa Guerreiro Atacadista pelos seus 62 anos de atividades no comércio 

de alimentos em nosso município. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 57º) Indicação nº. 009/2022.- Sugere estudos para instalação de 

tubos e caixa para contenção de água de chuva no Condomínio de Chácaras Barreirinho, próximo a 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

58º) Indicação nº. 0010/2022.- Sugere estudos para instalação de tubos, canaletas e caixa para 

contenção de água de chuva em frente a chácara 18 no Condomínio de Chácaras Terrazan. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 0011/2022.- 

Sugere manutenção e ampliação de praça existente na rua José Maria de Campos, no bairro Morada 

do Sol. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) 

Indicação nº. 0012/2022.- Sugere obras de calçamento e instalação de guard rail sobre o córrego 

que atravessa a avenida José Maria de Campos. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 0013/2022.- Sugere estudos junto ao 

SAMA e Patrulha Ambiental, para manter regime de plantão aos sábados, domingos e feriados para 

atendimentos de emergência. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 62º) Indicação nº. 0014/2022.- 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 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 0015/2022.- Sugere recapeamento 

asfáltico de um trecho da rua Simão Dias Bueno, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Indicação nº. 0016/2022.- 

Sugere poda de árvores na praça da Igreja de São José e no parque infantil na rua Santo Breda, em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

65º) Indicação nº. 0017/2022.- Sugere providências em relação a uma valeta que se formou com a 

água da chuva na Av. Ana Marangoni Padilha. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Indicação nº. 0018/2022.- Sugere estudos para 

instalação de playground em terreno da Prefeitura localizado na rua José Rosário, no bairro 

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

Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) 

Indicação nº. 0019/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, unificar as equipes de manutenção e serviços de 

roçagem e limpeza de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Indicação nº. 0020/2022.- Sugere a substituição do 

painel de energia do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 69º) Indicação nº. 0021/2022.- Sugere manutenção e 

melhorias nas estradas rurais que seguem. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Indicação nº. 0022/2022.- Sugere limpeza e 

manutenção do córrego na Av. João Brandão Júnior, no Jardim Camboriú. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) Indicação nº. 0023/2022.- 

Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Alaíde Zago Bianchesi. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) Indicação nº. 

0024/2022.- Sugere pavimentação asfáltica nas ruas Arlindo Mendes e Maria das Dores, no 

Loteamento Roberta Barricatti, no bairro Jd. Macucos. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 73º) Indicação nº. 0025/2022.- Sugere denominar rua ou 



logradouro público de nossa cidade de Comendador Onério Alves. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 74º) Indicação nº. 0026/2022.- Sugere 

operação tapa buracos na rua Pedro Baston, no bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 75º) Indicação nº. 0027/2022.- Sugere 

abertura e pavimentação de rua entre as ruas Aylton Brandão, na Vila Izaura e Jacob Audi, na 

Penha do Rio do Peixe. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

76º) Indicação nº. 0028/2022.- Sugere construção de almoxarifado e bebedouro próximo a quadra 

poliesportiva da EMEB "Gilmery Vasconcelos Pereira Ulbricht, no bairro Antônio Assad Alcici. 

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

Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais 

Indicações, a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que proceda a leitura dos Ofícios: 77º) 

Ofício nº. 161/2022.- SMS - Cientificar a Câmara Municipal sobre o convênio firmado entre o 

município e a Associação de Pais E amigos dos Excepcionais de Itapira - APAE, de acordo com o 

termo de convênio nº 025/2022. Autoria. Vladen Vieira – Secretário Municipal. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. 

Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. = ORDEM DO DIA = 1º) Veto Total ao Autógrafo 

nº 125/2021, ao Projeto de Lei nº 97/2021, 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). Autor. Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca única votação o Veto Total ao Autógrafo nº 

125/2021, ao Projeto de Lei nº 97/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 17 de fevereiro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o discussão o Projeto 

de Lei nº 0087/2021.- Estabelece a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar 

na aquisição de imóveis nos programas habitacionais do município de Itapira e dá outras 

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

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 87/2021. Aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que seja dispensada a segunda discussão e passe de imediato à segunda votação 

como dispõe os termos regimentais. Isto feito, a Sra. Presidente coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 87/2021. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o vereador Luis Hermínio Nicolai: "Só parabenizar a vereadora Maísa aí, que isso vem a 

complementar, porque hoje todo o programa da Caixa é baseado no holerite do marido, da mulher, 

toda a casa que sai hoje a Caixa ela vai deixar sempre o imóvel no nome da mulher. Já havia uma 

prioridade para mulheres separadas, com filhos deficientes, e assim por diante né, mas não vítimas 

de violência, também eu acho que isso venha contemplar o que hoje a Caixa já faz. Então tá de 

parabéns a vereadora." DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de fevereiro de 2022. 

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. 

 

 


