
ATA DA 10ª Sessão Ordinária realizada aos 07 de abril 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, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. Ausente o vereador  CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. A Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao 

Vereador XXXX, 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 ALBERTO SARTORI: “Boa tarde a todos, 

Presidente, vereadores, funcionários da casa, internautas, todos aqueles que nos assiste nesta tarde 

de quinta-feira, eu primeiramente gostaria de trazer também boas notícias, que na audiência que eu 

tive no dia sete de março com deputado federal Carlos Sampaio eu levei algumas novas 

reivindicações das quais eu hoje já tive resultado positivo, a Márcia que a responsável pela seção de 

convênios já informou que a emenda já estava, já que podia ser já executada, então é uma emenda 

no valor de, uma de 100 mil que é para reforma do Centro Comunitário da Vila de Eleutério e uma 

outra no valor de 100 mil para reforma também do telhado e mais algumas outras coisas que são 

necessárias na sede da Banda, na antiga lanchonete do parque, então ali também necessita de 

alguma melhoria, é uma reivindicação da Banda Lira Itapirense, eu fui atrás de buscar esses 

recursos e tão logo o deputado federal Carlos Sampaio nos atendeu o pedido mais uma vez, então a 

gente fica satisfeito em trabalhar e poder ajudar Itapira né. Eu digo, honrar os votos que a confiança 

do povo em minha pessoa e também no deputado Carlos Sampaio, aquele que durante os quatro 

anos envia recursos para Itapira, que também hoje entrou também no sistema uma outra emenda de 

300 mil reais que é para iluminação pública e uma outra também que entrou no sistema na data de 

hoje no valor de 300 mil que é para recape. Então são em boa hora essas emendas já estão no 

sistema, hoje a Márcia trabalha no setor de convênios já ligou me informando, Carlinhos as emenda 

solicitada por você ao deputado Carlos Sampaio já estão no sistema. Hoje é mais moderno é aquele 

o sem papel que fala, então as coisas são mais fácil né, mas parabéns também a Márcia pelo 

trabalho, porque ela muito dedicada ao trabalho que faz lá e a gente tem que agradecer ao deputado 

Carlos Sampaio que durante todos esses anos ele sempre nos ajudou, sempre retribuindo os votos e 

a  confiança do povo de Itapira com emenda, seja elas na área da saúde, da educação, seja da 

cultura, seja na área de obras, então agente tem somente a agradecer. Eu também gostaria de falar 

aqui, o falecimento que é de um empresário, já foi alguns dias atrás, mas uma pessoa que eu tive 

oportunidade de conhecer, era o seu senhor Jainel Buzo Neves, é um dos sócios da Jampac, a pessoa 

muito querida, uma pessoa boa que veio também para Itapira para poder ajudar a alavancar esse 

setor e eu tive oportunidade de conhecê-lo na inauguração da empresa, ele estava muito satisfeito, 

muito feliz de estar em Itapira. E hoje eu tenho aqui um voto de pesar a seus familiares e um 

agradecimento por eles ter escolhido Itapira para trazer essa empresa que hoje gera muitos 

empregos aos itapirense, então deixar aqui o meu sentimento aos familiares do senhor Jainel Buzo 

Neves. Também na semana passada, o falecimento do Senhor Pedro Osvaldo Bertini, um dos né, 

que iniciou o transporte Bertini, juntamente com outros irmãos dele, seu Pedro é o pai do Camilo, 

da Silvana, do Sílvio, esposo da Dona Cândida Garlizoni Bertini, então deixo aqui meus 

sentimentos, uma pessoa que sempre também trabalhou na parte de transporte rodoviário né, são 

inovadores aqui em Itapira também uma empresa muito bem credenciada que dá um grande número 

de emprego aos itapirenses também pessoas não itapirense, então deixo aqui meus sentimentos aos 

irmãos do Seu Pedro, cunhados, sobrinhos, é uma família numerosa a família Bertini e também a 

sua esposa, família Garlizoni e aos seus filhos, genros, noras e netos, a todos a também os 

empregados lá da transporte itapirense Bertini, os meus sentimentos, meu voto de pesar à todos. E 

também eu gostaria de saudar a presença aqui do Carlão Jamarino que também foi vereador nessa 

casa de leis, o meu companheiro lá de trabalho no Hospital o Fran Marela, companheiro de Rotaract 



Itapira, Parabéns pela presença e olha, desculpa é o Arizinho, meu companheiro no Rotary, 

confundi com o tio já, tá tudo igual barbudo que nem o São Pedro, então tá tudo igual, tudo a 

mesma família, obrigado a presença viu Ary, o Fran corinthiano e o Ari palmeirense.” A seguir faz 

uso o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde mesa diretora, boa tarde demais 

vereadores, boa tarde ao Ari e Carlão Jamarino que estão aqui presentes, boa tarde a você que está 

assistindo a sessão via redes sociais da Câmara Municipal de Itapira, boa tarde aos funcionários da 

casa. Eu hoje vou fazer o meu pequeno expediente muito rápido e singelo, pequeno expediente de 

agradecimento, primeiro lugar quero agradecer aos funcionários dessa casa de lei, aos demais 

vereadores que temos várias divergências, mas na passada foram muito prestativos e solidários com 

a nossa perda, agradecer especial, logicamente, ao Carlinhos Sartori por tudo o que aconteceu e 

transcorreu. Semana passada eu perdi a minha mãe Maria Clara, foi uma luta muito grande nesses 

últimos quatro anos, uma doença muito injusta, uma esclerose sem definição ainda, ela morreu sem 

o diagnóstico final dela, e ela teve uma vida muito tranquila e muito boa, eu sempre quando vou 

lembrar da Maria Clara, eu vou lembrar de um trecho de aula que eu dou, sempre que eu vou dar 

aula de Aristóteles, uma das perguntas que eu faço aos meus alunos, que Aristóteles fazia a eles, era 

como se pode, o que é necessário para ter uma vida boa. E a Clara teve essa vida, essa vida que foi 

compartilhar as suas decisões com as outras pessoas, foi ter uma vida ética, uma vida de ajuda ao 

próximo e nesse momento ainda muito pesado, muito triste, eu gostaria muito de agradecer a UBS 

Augusto Coraça, o PPA do Cubatão, a todo o setor de Transportes do Hospital Municipal, ao Samu, 

ao próprio hospital, é nós nunca tivemos sistema privado de saúde, sempre utilizamos o público e 

sempre foram muito bons com a gente, muito bons com a Clara, eu quero agradecer também, além 

aqui dos meus colegas, agradecer o poder executivo aqui da cidade, que esteve presente na figura do 

vice-prefeito Mário da Fonseca, o secretário de administração Rosário, agradecer também eles, 

agradecer às pessoas que passaram pela vida da Clara, espero não ter esquecido de ninguém, 

Regiane, Lazinha, Maria, Simone, Graciele, Carol, Rita, Ivone, Ângela, entre outras que 

comprometeram, que se conectaram, vivenciaram, choraram, riram, vocês foram incríveis nesses 

últimos quatro anos, dessa vivência com a Clara, é, as amigas, as irmãs, os parentes, a toda 

comunidade católica da Igreja Nossa Senhora dos Prados, principalmente ao Padre Ildefonso, é só, 

nesse momento é refazer tá, nesse momento a gente vai refazendo, paciência, as pessoas que nos 

procuram, estamos organizando nossa vida, organizando a nossas coisas, então esse momento um 

pouco só de paciência, a gente vai colocando as coisas no lugar e vivenciaremos a política 

novamente daqui a uns dias, ainda não tá fácil. De novo, esse agradecimento a todos pelo que 

fizeram e pelos que saudaram esta vida da Clara, que foi muito importante, muito crucial. Obrigado 

a todos aqui.” A seguir faz uso o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde 

Presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas vereadores, funcionários da casa, 

imprensa, a população aqui presente, que eu faço em nome do Carlão Jamarino, ex-vereador, 

amigo, o pessoal do Palmeiras, Ary, sejam todos bem-vindos, aos internautas, população itapirense, 

uma boa tarde. Hoje, eu quero iniciar meu discurso parabenizando mais uma vez nossa Secretaria 

da Promoção Social, em nome de todos, em nome da Regina, que o Creem encerrou no último dia 

31 o mês da mulher tá, o Crem, Centro de Referências Especializado à Mulher, pelo mês inteiro 

destinado às mulheres, com atividades, e em especial, eu gostaria também de agradecer ao trabalho 

voluntário da maquiadora Samara Brianti tá, que foi muito bom e prestativa para o Crem e para 

todas as mulheres que com ela passaram. E agora eu vou falar um pouco de uma conquista nossa, 

que fomos bastante no final do ano passado, no começo da nossa gestão, criticados e cobrados e 

tivemos agora semana esse mês recebendo um reforço policial tá, vieram aí o homens que vão 

integrar a nossa região e Itapira foi contemplada. Isso daí foi uma demanda, André que ainda fez 

por escrito aqui, minha, de todo o grupo nosso que cobramos muito e muito Prefeito tá, e ele no seu, 

no que podia fazer, também levou a nossa demanda para São Paulo, e graças a Deus fomos 

contemplados, estamos junto com as cidades que foram contempladas, mas o prefeito recebeu um 

telefonema falando em especial, aqui prefeito é um pedido seu, dos vereadores aí, tanto que fomos 

procurados que conseguimos mandar uma parcela e virão muito mais reforço. Nossa Guarda 

também tá concluindo aí o concurso, ou seja, estamos sim trabalhando diariamente e com afinco 



para melhorar nossa segurança, até que o prefeito conseguiu para nós a instalação do corpo de 

bombeiro, que era, toda vez que nós iremos pedir pro policial ele fazer esse pedido também e fomos 

contemplado tudo der certo ainda esse mês inaugura né André, só posso tiver algum probleminha na 

adequação do prédio, então é um esforço nosso que eu parabenizo a todos. Gostaria também de 

comentar que a nossa defesa civil iniciou o curso operação estiagem, também é uma preocupação 

nossa com a natureza e o foco vai ser como sempre a conscientização, que é o melhor remédio né, 

prevenir, então foi mais uma procura da nossa administração para evitar tais coisas. E para encerrar, 

eu gostaria aqui de fazer um apelo que já foi feito aí pelo nosso secretário de saúde, nós como 

representantes do povo também precisamos pedir, caiu a procura da vacina do Covid, por favor 

população, se hoje estamos aqui podendo circular sem máscara, podendo ter nossa vida de volta, 

vamos, não vamos deixar de vacinar não, se tá na sua dose procure vacinar, porque a vacina ainda 

cura, trata e as vidas para nós são muito importantes. Então vamos procurar levar nossos entes 

queridos a tomar a vacina. Hoje é só, muito obrigado presidente.” A seguir faz uso o vereador 

MINO NICOLAI: “Boa tarde senhora Presidente, vereadora Maísa, vereadores, funcionários dessa 

casa, aos internautas, aos companheiros aqui, ex-Vereador, os palmeirenses juntos aqui e vou falar 

para você Ari, pode até te confundir com Fran, mas não com a camisa do time, pelo amor de Deus 

viu, essa camisa verde aí, essa verde aí tem que manter, que disse que agora os Palmeirenses só 

anda assim né, no mínimo é 4, 4, 4, 4, então deixa a turma que morra de, até a presidente corintiana 

não queria que falasse muito do Palmeiras, mas, então vamos ter o nosso requerimento aqui né, 

capitaneado aí pelo Carlão né, o Ari, todos os palmeirenses aí que é da embaixada né, Embaixada 

do Palmeiras que está correndo já em muitos municípios né, tem aí quase 170, 180 municípios e 

depois de lido aí o requerimento a gente fala mais sobre isso, então agradeço a presença de vocês 

aqui certo, é muita honra recebemos aqui Carlão. O Carlinhos já citou, não podemos deixar de citar 

né o Seu Pedro Bertini, pai do Camilo, amigo da gente e a gente já tinha comentado a respeito do 

Hélio né, do alfaiate, tantos outros que partiram, então também o seu Pedro que partiu e com certeza 

eu lembro da loja do meu pai ainda de bermudinha, sentado no degrau lá com 56 anos de idade, um 

caminhãozinho velho que descia, velho nos dias de hoje, na época era novo né, quando demorava 

muito para vir pela estrada de terra, descia a José Bonifácio, que hoje ela sobe, mas ela descia e o 

seu Pedro vir então, e foi com certeza o pioneiro né das entregas de Itapira. Então que Deus abençoe 

toda a família também né. E não poderia deixar de citar aqui um grande amigo do meu pai e da 

minha família seu Zé Turcatti, também que faleceu, foi um acidente aí, mas já aos 93, 94 anos né, 

uma fatalidade pelo acidente, mas que foi com certeza m homem também que foi o pioneiro junto 

com o Seu Menezes, Aldo Piva, o Janjoi, e tantos outros do Banco do Brasil, seu Zé Martelli, eles 

foram, se possível dizer assim, os fundadores né, junto com o seu Schmidt né Carlinhos, aonde o 

Banco do Brasil ainda era onde é a Caixa Econômica hoje, eles eram, eles eram e foram né as 

pessoas que marcaram com certeza assim um uma época de prosperidade né, foi quando agência do 

Banco do Brasil ela poderosíssima na mão deles, principalmente do Seu Menezes que foi, acho que 

o carro-chefe de tudo né, com a construção do novo prédio e tantas coisas e eles trouxeram muito 

benefícios na época né, então deixar aqui o sentimento também para a família do Seu Zé, para 

Marisa, pro Léo que é um grande amigo, tá sempre junto com a gente né, para que eles, a Salete 

também, desculpa né, que sempre junto com a gente no dia a dia da gente aí, que com certeza 

estavam sempre junto com eles, sentiram muito essa passagem do Seu Zé, então fica aqui um 

abraço de todos nós, da nossa família também. E rapidinho dizer né, o agito que deu né, os 

comentários em relação a passagem de ônibus vereador Fausto, que realmente isso foi uma coisa 

inédita e que a gente sabia que iria repercutir com tanta, com tanto ímpeto, né, mas só 

agradecimento ao pessoal sabe, aí atendendo e agora também vendo né as possibilidades de cada 

vez mais utilizar o ônibus coletivos e eu falei então que fica aqui aquele sonho né, que se todos os 

utilizarem mais ônibus e a empresa tiver, puder ter com seu subsídio melhores condições, quem 

sabe em três ou quatro anos a gente chega numa taxa zero, que eu fui ver parece que só tem um 

município que é de Florianópolis, um prefeito eu não lembro o nome da cidade, aonde ele 

conseguiu esse feito, que ele arrecadando, diminuindo e arrecadando ele aumentou a frota 

absurdamente e conseguiu uma qualidade de transporte maravilhosa e tudo subsidiado pela 



Prefeitura, em ônibus de escola, tudo o que pode imaginar, então que Itapira possa caminhar nesse 

sentido, unidos e acreditando que a gente pode fazer realmente políticas diferenciadas certo, 

direcionada ao povo que é o que interessa né, o tempo é curto, então Obrigado e um abraço 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 8ª Sessão Ordinária,  

realizada no dia 24 de março de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Em discussão e votação a Ata da 9ª Sessão Ordinária,  realizada no dia 31 de março de 2022. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril 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. 3º) 

RELATÓRIO Nº. 004/2022.- Ata da Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública 

realizada no dia 29 de março de 2022, às 14:00 horas, na Sala de Sessões "Vereador Antonio Caio" 

da Câmara Municipal pelo FMAP – FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES 

de ITAPIRA – 3º Quadrimestre de 2021. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

4º)PARECER nº. 024/2020.- Assunto: TC. 001906/026/12. Município de Itapira Exercício 2012. 

Responsável: Prefeito Antônio Hélio Nicolai . Presidente da Comissão Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Esporte e Lazer: André Luís Siqueira. 

Relatoria: André Luís Siqueira. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 

Itapira, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 34, inciso VII da Lei Orgânica do 

Município passa a emitir o seu Parecer quanto à revogação do Decreto Legislativo nº 283/2015, 

subscrito pelo Presidente à época Sr. Décio da Rocha Carvalho, que "Dispõe sobre apreciação das 

Contas do Senhor Prefeito Municipal relativo ao Exercício financeiro-econômico de 2012", 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria possui impedimento de ordem judicial, 

visto a decisão judicial, datada de 10.04.2019, exarada nos autos do Processo Digital nº 10011957-

23.2016.8.26.0272 – Procedimento Comum: Matéria de Direito Público, tramitado na 2ª Vara do 

Foro de Itapira. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 30 de Março de 2022. É este o 

parecer. a) Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer. DESPACHO: À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos  07 de Abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 001/2022.- Em que o Sr.  Comissão de Finanças e Orçamento submete à 

apreciação  do Colendo Plenário propositura supra que “Revoga, por força de decisão judicial, o 

Decreto Legislativo nº 283, de 15/07/2015, que “Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito 

Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2012”. DESPACHO: À COMISSÃO 

DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2022.- Em que o Sr.  

Beth Manoel submete à apreciação  do Colendo Plenário propositura supra que Institui homenagem 

ao Educador do Ano da Rede Municipal de Ensino de Itapira e dá outras providências. 

DESPACHO: À COMISSÃO COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0016/2022.- Em que o 

Sr.  Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 

Poder Executivo a criar o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede de ensino 

municipal de Itapira no âmbito do Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0017/2022.- Em que o Sr.  Prefeito 

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

autorização para custeio de despesas da Equipe Sub-15 de Futebol da Sociedade Esportiva 

Itapirense na disputa do Campeonato Paulista de Futebol 2022 e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0018/2022.- Em que o 



Sr.  Beth Manoel submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 

calendário do Município de Itapira 'Abril Laranja' para prevenção contra a crueldade animal e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  10º) Projeto de Lei nº. 

0019/2022.- Em que o Sr.  Comissão de Finanças e Orçamento submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Revogam-se os incisos "I", "II" e "III", do artigo 1º da Lei nº 5.983, 

de 02/12/2020, e fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais a 

partir de 1º de maio de 2022. DESPACHO: À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Projeto de Lei nº. 0020/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera a Lei Municipal nº 4.817, de 18 de novembro de 2011, 

alterada pelas Leis Municipais nº 4.887, de 05 de abril de 2012 e 5.916, de 16 de julho 2020, que 

trata do Conselho Municipal de Política Cultural. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0021/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do artigo 2º e inciso II da 

Lei Municipal nº 6.104, de 10 de dezembro de 2021. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 12º) Emenda Aditiva de nº. 001/2022.- "Acrescenta a nomenclatura 

"Homens" à Ementa e ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 06/2024." . Autoria: Beth Manoel. 

DESPACHO: RETIRADA PELA AUTORA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  07 de abril de  

de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) PARECER nº. 25/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei Complementar nº 04/2022. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões 

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

04/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o 

Incentivo Financeiro Adicional, recebido do Ministério da Saúde, aos servidores ocupantes do cargo 

de 'Agente de Saúde', e dá providências correlatas", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 

ao mérito, pois, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 de março de 2022. 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  07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº. 26/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei Complementar nº 05/2022. 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 05/2022, de autoria da Mesa da Câmara, que 

"Acrescenta cargo à estrutura administrativa (Anexo I) e altera-se escolaridade exigida de cargo 

comissionado (Anexo II) da Câmara Municipal de Itapira. Autoria", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 de março de 2022. 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  07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER nº. 027/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 14/2022. 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 14/2022, de autoria da Mesa da Câmara, que "Revoga a Lei nº 5.863, de 27 de 

dezembro de 2019", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam 

por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 30 de março de 2022. 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  07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 16º) PARECER nº. 028/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 15/2022. 

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 15/2022, 

de autoria do Prefeito Municipal, que "Afeta Bem Público Municipal alterando sua classificação 

para Bem Público de Uso Comum e dá outras providências", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 de março de 2022. 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  07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00226/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Maria Moisés, mais conhecido como Pirulito. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

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

00227/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lígia Regina Germano de Souza. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 

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

00228/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Paschoa Faccioli Leonello. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00229/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hélio Castilho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Dante Ghezzi Neto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00231/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Angelo Florisvalto Rodrigues. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00232/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Rosa. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00233/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Bitencourt. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Donisete Palmeira, mais conhecido por Vozinho. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00235/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Turcati. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00236/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Cristina Helena de Ulhoa Cintra Pereira Campana. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00237/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Jainel Buzzo Neves. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00238/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Luiza Guerra Barozzi. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00239/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Agenor Mantovani. Autoria. 

Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00240/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Oswaldo Bertini. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00241/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Albino de Paula. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00242/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Márcia Helena Lopes Bueno Cardoso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Laura Adolfi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00244/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Lino da 

Silva. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00245/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elquides Aparecido dos Santos. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00246/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Silveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00247/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Luiza Helena Boretti. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00248/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Euzébio. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00249/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Oliveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00250/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Valter Aparecido Amabile. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00251/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Luiz. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00252/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria das Dores Cavarzan Pinheiro. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00253/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido de Moraes. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Clara Garlinzoni Sartori. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00255/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Antônia Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 47º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Aparecida Damasceno. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de abril 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. 48º) 

Requerimento nº. 0061/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Aparecida Ruete de 

Oliveira e família, pelo transcurso do aniversário de nascimento do saudoso Comendador Virgolino 

de Oliveira celebrado dia 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento nº. 0062/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Liliana de Andrade Nogueira, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 13 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento nº. 0063/2022.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Rhaife Briante, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 16 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 51º) Requerimento nº. 0064/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Antônio Carlos Icassatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 

18 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 52º) Requerimento nº. 0065/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Armando Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no último dia 

18 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 53º) Requerimento nº. 0066/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Peretta, pelo transcurso de seu 96º aniversário de nascimento celebrado dia 19 de março. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) 

Requerimento nº. 0067/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Luiz da Rocha, o 

Toninho Finelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 26 de março. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) 

Requerimento nº. 0068/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Nancy Riberti Young, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de março. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Requerimento nº. 

0069/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria José Soares Brandão, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 19 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Requerimento nº. 0070/2022.- Voto 

de Congratulação com o Promotor de Justiça e Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio 

(PSDB), pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 31 de março. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) 

Requerimento nº. 0071/2022.- Oficiar a Agência dos Correios de Itapira, sugerindo implantação de 

Caixa Postal no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: RETIRADO 



PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 59º) Requerimento nº. 0072/2022.- Voto de Congratulação com o Padre 

Everton Nucchi e Bispo da Diocese de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, pela criação da 

paróquia Santa Josefina Bakhita, no bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Requerimento nº. 0073/2022.- 

Moção de Aplausos e Reconhecimento com todos os integrantes do Consulado do Palmeiras em 

Itapira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Autoria. Mino Nicolai.  Faz 

uso da palavra o vereador Mino Nicolai: “Mais uma vez boa noite presidente, a todos os ouvintes, 

ao Júlio que chegou depois aí né, mas um Palmeirense aí no plenário, a presença do hoje 

aposentado ex funcionário Paulo Guilherme de Lima, agradeço a presença, nosso secretário de 

governo também o Sandrinho, junto com a gente né, e em poucas palavras, acho que o Carlão 

conhece bastante o regimento né Carlão, a gente não pode estender muito também, não podemos 

ceder a palavra pra vocês né, que é a norma da casa, então parabenizá-los realmente, porque a 

gente, todo mundo tá vendo que é um trabalho que vai tomar uma dimensão muito grande ainda 

acho, independente da cor da camisa ou da forma que seja, mais pela atitude que esse grupo que 

vem tomando e a gente sabe o apoio que vocês estão tendo da diretoria do Palmeiras né, pelo pouco 

que a gente conversou e eu acho que isso vai fazer uma grande diferença né, dessa ajuda realmente 

às instituições carentes que necessitam, então que Deus ilumine o trabalho de vocês, que vocês 

possam levar isso adiante para que prospere, que muitos municípios já de tanto citados aí, que esse 

trabalho venha trazer realmente o alento né a essa sociedade carente do nosso país, que 

independente hoje de ser o Palmeiras, que outras equipes possam vir também né direcionar o poder 

que tem essa massa né do futebol, de unir pessoas e que tenham também esse lado né de ajuda 

aqueles que realmente necessitam né, então que fique aqui dessa casa aqui o reconhecimento a 

todos vocês tá, que Deus ilumine e possa, que ilumine vocês, que possam levar adiante e eu gostaria 

Presidente e respeito a presença deles aqui e pelo hoje a extensão da nossa pauta, que vossa 

excelência pudesse, com apoio aí dos vereadores suspender por cinco minutos para que a gente 

possa tirar uma foto com eles para que possa ficar registrado aqui e depois se quiser Carlão fazer 

junto ao Zalber umas palavras tal que a gente possa pôr no nosso site, e aí a gente pode liberar 

vocês porque acho que a sessão vai ser meia longa. Então eu gostaria que a senhora passasse para o 

plenário o meu pedido, fazendo favor Presidente, Obrigado.” Justificativa de voto o vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “O pessoal do Palmeiras aí, eu gostaria de parabenizar vocês tá, eu vi na nas 

redes sociais e na imprensa, como palmeirense também que sou, fiquei orgulhoso mesmo, desde 

quando da criação que foi uma conquista suas aí, do Carlão que a gente sabe que tem contato lá com 

a sociedade mesmo né, com a diretoria e isso é um ganho para a cidade tá. Então parabéns, a gente 

fala trabalho voluntário todo mundo fala, mas são poucos os que fazem. Então fiquei orgulhoso 

mesmo tá, Parabéns e que Deus abençoe vocês, sempre dando força para continuar nessa luta.” 

Justificativa de voto o vereador Carlos Alberto Sartori: “Embora que eu não seja Palmeirense né, 

que eu sou corinthiano, mas eu parabenizo vocês pela belíssima ação social que vocês têm 

realizado, tenho acompanhado nas redes sociais a entrega de alimentos, dentre outras coisas que 

tanto as entidades necessitam né, é um trabalho voltado à população carente. Parabéns, acho que o 

esporte sempre, falou de esportes, esporte é vida né, e vocês estão fazendo bom uso dessa 

agremiação aí, de origem italiana né, o Palmeiras, Parabéns para vocês, o Carlão, o Júlio, agora to 

enxergando bem viu, o Ari, o William também, Parabéns pela ação de vocês aí no município e que 

os resultados são muitos bons, a gente tem contato com as entidades, sabe que os bons feitos que 

tem realizados, parabéns.“ Justificativa de voto o vereador  Beth Manoel: “Eu também gostaria de 

fazer o uso da palavra, como corinthiana que sou, meu parceiro aqui Carlinhos aqui, como todo 

corinthiano é muito simpático, é de bem com a vida, eu também parabenizo vocês pelo 

voluntarismo mesmo né, porque hoje tá muito em falta isso, tá faltando muito ao pessoal tá, botar a 

mão na massa, arregaçar as mangas e ir à luta né, para ajudar as pessoas. Então parabéns aí a vocês 

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

07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Requerimento nº. 0074/2022.- 



Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso de seu 91º 

aniversário de nascimento celebrado dia 12 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Requerimento nº. 0075/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Miriam Ramonda Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 1º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 63º) Requerimento nº. 0076/2022.- Voto de Congratulação com a 

ex primeira dama do município, Sra. Maria Aparecida Grassi Rodrigues, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Requerimento nº. 0077/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria das Graças Santos Souza, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 65º) Requerimento nº. 0078/2022.- Voto de 

Congratulação com o Padre Ademir Bernardelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 07 de Abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 66º) Requerimento nº. 0079/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

da Glória Santos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de abril. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) 

Requerimento nº. 0080/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria do Carmo Cardoso, pelo 

transcurso de seu  aniversário de nascimento celebrado dia 06 de abril. Autoria. Carlos Alberto 

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

07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 68º) Requerimento nº. 0081/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Solange Vieira Sartori, pelo transcurso de seu  aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 69º) Requerimento nº. 0082/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Anna Benedicta Fracarolli Piani, pelo transcurso de seu 92º aniversário 

de nascimento celebrado dia 05 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Requerimento nº. 0083/2022.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. José Moacir Delalana e Sra. Leda Maria Mota Delalana, 

pela comemoração de Bodas de Ouro (50 anos de casamento) celebrados no dia 2 de abril. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) 

Requerimento nº. 0084/2022.- Voto de Congratulação com o restaurante Pintão, o Rei do Frango 

Frito, pela inauguração em novo endereço. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 72º) Requerimento nº. 0085/2022.- Voto de Congratulação com o 

atleta itapirense Ricardo Rocha Pereira, campeão do Desafio Aquaman de Travessias na categoria 

Master E (+40), realizado em Capitólio (MG). Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 73º) Requerimento nº. 0086/2022.- Requer oficiar a 

direção da CPFL Paulista, para que promova a retirada de um poste de madeira já inutilizado na 

calçada da rua Vergueiro, na Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 74º) Requerimento nº. 0087/2022.- Requer oficiar o 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que promova a instalação de uma torneira na 



Av. dos Italianos, próximo a casa da Sra. Abigail Pinto Guiraldelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 75º) Indicação nº. 00114/2022.- Sugere 

instalação de bancos no parque linear "José Maria Rostirolla", mais precisamente entre as ruas José 

Torres Peralta e Atilio Baston. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 76º) Indicação nº. 00115/2022.- Sugere pavimentação asfáltica de um 

pequeno trecho da rua Victório Cipola, no Parque Felicidade II. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 77º) Indicação nº. 00116/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, a aquisição de pistolas taser e gás de gengibre ou gás lacrimogêneo (gás de pimenta) para 

uso da Guarda Municipal. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

78º) Indicação nº. 00117/2022.- Sugere implantação de equipamento redutor de velocidade tipo 

lombada na rua Francisco Gabriel Pinola,  próximo ao Bar Floresta, no bairro Jardim Macucos. 

Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 79º) Indicação nº. 

00118/2022.- Sugere implantação de equipamento redutor de velocidade tipo lombada na rua 

Thimóteo Soares, no Istor Luppi. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente passa de 

imediato à Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2022.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o Incentivo 

Financeiro Adicional, recebido do Ministério da Saúde, aos servidores ocupantes do cargo de 

'Agente de Saúde', e dá providências correlatas. 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 004/2022. 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 004/2022. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2022.- Acrescenta 

cargo à estrutura administrativa (Anexo I) e altera-se escolaridade exigida de cargo comissionado 

(Anexo II) da Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Mesa da Câmara.  Não havendo nenhum 

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

Lei Complementar nº 005/2022. 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 005/2022. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 002/2022.- Ficam obrigados os 

estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais a 

inserção do símbolo mundial de conscientização do Transtorno do Espectro Autista – TEA – nas 

placas indicativas. Autoria: Leandro Sartori.  Faz uso da palavra o vereador LEANDRO 

SARTORI: “Boa noite novamente mesa diretora, boa noite demais vereadores, boa noite ao 

público que está assistindo esta sessão, no último sábado agora, dia dois de abril, foi o dia mundial 

da conscientização do autismo e segunda Opas, a organização pan-americana de saúde, a Tea 



transtorno do espectro autista se refere uma série de condições caracterizadas por algum grau de 

comprometimento no comportamento social, na comunicação, na linguagem e por uma gama 

estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e é realizadas de forma repetitiva. 

Sendo assim, as tradições para as pessoas com essa condição precisam ser acompanhadas por ações 

mais amplas, tornando ambientes físicos, sociais e atitudinais mais sensíveis, inclusivos e de apoio. 

Achei muito claro para todos, todos sabem aqui nessa câmara, o autismo não é uma deficiência 

visível, essa lei que nós colocamos hoje aqui para votação, foi uma lei que começou a ser pensada 

no sete de dezembro quando esse mandato participou do evento do Entre Laços Autismo, junto com 

a comissão de direitos da criança do adolescente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que 

lançou a cartilha “autismo, conhecer para entender, entender para respeitar”. Nessa ocasião, a gente 

dialogou com a palestrante, com Andrea Werner, dialogou com Eliana Raso, representante da (?) 

autismo, que inclusive está presente aqui na sessão, e surgiu a ideia então de colocamos esta lei, que 

foi colocando o número dois e dois mil e 22 que estabelece então que, serviços públicos e privados 

diz que disponibilizam vagas de estacionamento e coloquem, insiram o símbolo mundial de 

conscientização transtorno espectro autista. Essa lei gente muito importante porque ela vai garantir 

que, assim como já garantidos para o PCD´s, pessoas com deficiência que tem a prioridade 

estacionar em lugares que, sem esse direito pode ser de difícil acesso. Essa lei municipal então vai 

equiparar os autistas, as pessoas com deficiência, adequando a lei itapirense a lei federal 

13.146/2015 que é o estatuto da pessoa com deficiência. Temos a consciência que é uma lei 

simples, mas uma lei muito simbólica que vai garantir direitos, auxiliar a mães, pais, responsáveis e 

pessoas com Tea a um tratamento igualitário no trânsito. Se aprovada pelos demais vereadores, essa 

será a segunda lei dessa casa sobre isso, a lei 6.001 de autoria do vereador Faustinho, no começo do 

ano passado, aprovada a carteirinha do Tea no atendimento presencial no comércio e outras 

instituições. Deixamos claro né que esse mandato e imaginamos também que os demais vereadores 

dessa casa continuará lutando por outras pautas das Mães, pais, responsáveis pelos autistas, 

principalmente de tutores nas escolas, e maior agilidade no diagnóstico do Tea, que é muito 

importante para que o tratamento comece a ser feito e também dentro da escola. Agradeço a todos 

os vereadores e contamos com o voto de todos para esta lei.” Faz uso da palavra a vereadora BETH 

MANOEL: “Eu quero parabenizar o senhor Vereador pela atitude, porque é uma causa muito 

importante né, e nós temos várias crianças aí nas nossas escolas, nas creches com o problema de 

autismo e a gente assim, a gente pede o aceleramento para que coloque né as tutoras, porque temos 

muitas escolas, muitas creche aqui e tá com déficit de tutora né, porque tá tendo muita reclamação 

de mães que tem os filhos com esse, com a Tea né, então o senhor está de parabéns pela sua 

atitude.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 002/2022. Aprovado por unanimidade. A seguir 

pela ordem a vereadora Maísa Fernandes, 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 002/2022. Aprovado por 

unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Eu também queria 

parabeniza-lo vereador, como o senhor disse mesmo, é uma doença com deficiência oculta né, que 

quanto antes ser diagnosticada, pode ser que a cura, cura ainda não sabe se tem, mas o tratamento 

pode ter mais sucesso, e como a Beth falou mesmo, o déficit de tutor é mesmo grande, mas nós 

estamos aqui juntos para trabalhar em prol. Parabéns vereador.” DESPACHO: APROVADO POR 

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

em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0014/2022.- Revoga a Lei nº 5.863, de 27 de dezembro de 2019. Autoria: Mesa 

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

em primeira votação o Projeto de Lei nº 014/2022. 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 nº 014/2022. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0015/2022.- Afeta Bem Público Municipal 

alterando sua classificação para Bem Público de Uso Comum e dá outras providências. Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 015/2022. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de abril 

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. 

 


