
ATA DA 20ª Sessão Ordinária realizada aos 20 de junho 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, realizando a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde Mesa Diretora, colegas vereadores, Viola 

que está presente, aos internautas que estão acompanhando a Sessão pelas redes sociais da 

Câmara Municipal, aos nossos estimados funcionários desta Casa de Leis. Vou começar no 

caso essa minha fala de hoje, pedindo desculpas em agradecimento bem atrasado ao Sr. 

Arlindo Bellini aqui na cidade. Sr. Arlindo, muito obrigado pelas palavras que o senhor 

direcionou a minha mãe no dia 24 de abril. Eu peço desculpas, eu não tinha visto, e agora 

então com eles em mãos agradeço não só em meu nome, em nome do meu pai, do meu irmão 

e toda a família pelas palavras que você colocou muito emocionante e tocante. Peço 

desculpas pelo atraso na leitura, mas agradeço de coração pelas palavras que o senhor teve, 

na inspiração que o senhor teve para fazer esse poema. Falando um pouco de política, eu 

quero começar há 11 dias desde a última Sessão quando tem feriado sempre se perde um 

pouco o “time” das coisas. Eu quero começar, no último dia 10 de junho recebemos aqui na 

cidade a deputada Federal Sâmia Bomfim para um belo debate, ela veio aqui para entregar 

as emendas que ela trouxe a cidade mais 600 mil reais. Ela participou de um debate com os 

enfermeiros aqui da cidade. Esse debate foi muito produtivo, já que a Sâmia lá em Brasília 

foi uma das pessoas que articulou o Piso Nacional de Enfermagem, então ela respondeu as 

dúvidas, arquitetou, conversou com os enfermeiros como vai ser e a luta não vai terminar. 

Quando o piso foi instaurado, que agora vai aprovar a fonte de renda, a luta ainda é pelas 30 

horas da enfermagem, sei que essa luta também é muito feita pela nossa Presidente aqui da 

Casa, que sempre se colocou a favor disso, e nisso ela continua aqui. Também gostaria de 

agradecer a presença do suplente deputado, que quando esteve deputado Raul Marcelo, ele 

direcionou 400 mil reais aqui para Itapira também, e também participou desses debates 

conversando com a militância do partido, com pessoas que foram lá recepcioná-lo. Então 

agradecer muito essa conversa frutífera que nós tivemos aqui em Itapira no último dia 10, 

foi muito bom, muito importante, muito relevante para a cidade os dois deputados que nós 

trouxemos a cidade. Esperamos que sempre estejam presentes, que voltem, tenho certeza 

que voltarão muito para cá, já que são apoiadores desse mandato e aparadores também da 

nossa cidade. Nós temos muita coisa para ser discutida hoje na Câmara, temos desde a última 

discussão sobre o TG... Mas vamos deixar isso para à Ordem do Dia para dialogarmos lá. 

Uma boa Sessão para nós, e um abraço a você que vai assistir a essa Sessão." Não havendo 

mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. 

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

solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. A seguir, a Sra. Presidente passa à leitura do Projeto de Decreto Legislativo. 1º) 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2022.- Em que o Sr.  Mino Nicolai submete à 

apreciação  do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 



de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. CARLOS ANTONIO TILKIAN. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto 

Legislativo, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 

0043/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a denominação do Complexo Esportivo do Bairro dos Prados, 

e dá providências correlatas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0044/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza  a  abertura  de crédito 

especial  no  valor de  R$ 1.283.530,09. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. A seguir, a Sra. Presidente passa a leitura do Parecer. 4º) 

PARECER nº 74/2022. ASSUNTO: Emenda Modificativa nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 

42/2022. RELATORIA: Maísa Gracinda Fernandes Senhora Presidente, Senhora e Senhores  

Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao  Emenda 

Modificativa nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Leandro Sartori, que 

“Altera o §1º do Projeto de Lei nº 42/2022, que Altera a Lei Municipal nº 5.549, de 24 de 

novembro de 2016", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

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

opinam pelo seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 15 de Junho 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 Leandro Henrique Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada.  DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos  20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Claudemir José Justino. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00372/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Guido 

Schiavon. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00376/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alexandre de Souza Brandão. 

Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00380/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. eila Maria Balbino de Melo. Autoria. 

Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00381/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Amélia Gallo Calvino. Autoria. Carlos 

Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00386/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Eduardo Longhi Lopes. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho 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. 11º) Requerimento nº. 

00172/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu 

83º aniversário de nascimento celebrado dia 14 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento nº. 

00173/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Ariovaldo Cavarsan, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado no dia 11 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento nº. 

00174/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. João Alves da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento nº. 

00175/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Anderson Rodrigo Sartori, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento nº. 

00176/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Cleonice Moreira de Carvalho, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento nº. 00177/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Antonieta Zago 

Guerreiro, pelo transcurso de seu  aniversário de nascimento celebrado dia 12 de junho. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 17º) Requerimento nº. 00178/2022.- Voto de Congratulação com o Prefeito 

Toninho Bellini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 00179/2022.- Requer oficiar o Departamento de Estradas 

e Rodagem (DER), visando a implantação de iluminação nos trevos de acesso aos bairros da 

Ponte Nova e Ponte Preta. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00180/2022.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Mansueto Cipola, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, celebrado 

dia 13 de junho. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00181/2022.- Voto de Congratulação 

com a loja Dubráz Elétrica e Hidráulica, pela rápida consolidação no mercado itapirense. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 00182/2022.- Voto de Congratulação com o médico 

veterinário itapirense Théo Coradi, por suas participações no Programa Vou te Contar, da 

Rede TV. Autoria. Beth Manoel.  Pela Ordem a autora, manifesta interesse em discutir a 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00183/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Benedita Maria Leonello Ribeiro, pelo 

transcurso de seu  aniversário de nascimento celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos 



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

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00184/2022.- Voto de Congratulação com o médico itapirense Dr. 

Gabriel Redondano de Oliveira, pelo recebimento do Diploma Europeu em Anestesia e 

Terapia Intensiva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: "Eu parabenizo o Dr. Gabriel, pelos grandes feitos como médico, se 

destacando até na Itália. É de grande importância ele trabalha no Hospital Vera Cruz em 

Campinas, assim como também extensivo aos seus familiares, seus pais a Cristina 

Redondano, seu pai José Alair de Oliveira, irmãos, tios, primos, avó a D. Nêga, a todos 

familiares e amigos, por essa conquista. E também levando o nome da nossa cidade Itapira, 

a tão longe. Parabéns Dr. Gabriel!" Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: 

"Também não posso deixar de parabenizar o Gabriel por esse feito maravilhoso. Como o 

Carlinhos disse, que além de tudo levar o nome da nossa cidade, dos familiares, e pela sua 

competência que todos nós sabemos o quanto ele é capaz, competente e está atuando em 

vários hospitais aqui do nosso país. Então que Deus ilumine, que ele possa continuar nessa 

caminhada salvando muitas vidas e ajudando os necessitados. Parabéns Gabriel, grande 

abraço de todos nós aí." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 00185/2022.- Voto de Congratulação com a atleta 

itapirense de fisiculturismo Bruna Sabino Sanches, Tri-Campeã Paulista Wellness Sênior e 

Overhall, disputado entre os dias 04 e 05 de junho em São Paulo. Autoria. André Siqueira.   

Justificativa de voto vereador André Siqueira: "Mais uma vez parabéns a Bruna, seu esposo 

que está sempre ao lado dela em todas as competições, mas já está bom Bruna três vezes já 

acho que já... (risos) então parabéns mais uma vez, sucesso, e vamos em frente. Obrigado 

por apresentar nossa cidade para fora. Parabéns de coração viu?!" Justificativa de voto 

vereadora Maísa Fernandes: "Parabéns também Bruna, é um ato que tem que ter muita 

força de vontade, muita determinação. Parabéns, louvo à Deus pela sua vida, por estar 

levando aí o nome da nossa cidade tão longe. Parabéns!" Justificativa de voto vereadora 

Beth Manoel: "Parabéns a você, ao seu esposo, que também te dá um apoio, e que tá na veia 

né? Sucesso sempre! Peço que você fique até o final para fazer foto. Obrigada pela presença 

sua aqui hoje." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00220/2022.- Sugere a criação de um estacionamento rotativo defronte o 

Hospital da Solidariedade "Dr. Luiz Otávio de Barros Vieira", antiga linha férrea da Fepasa. 

Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00221/2022.- Sugere implantação de faixa elevada para pedestres na avenida 

Siqueira Campos, próximo a Papelaria Rispel. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00222/2022.- Sugere melhorias 

no sistema de iluminação pública, pintura, instalação de gradil e recapeamento asfáltico nos 

viadutos do Cubatão, Rodoviária, rua Sílvio Galizoni, Reinaldo Zeferino (antigo 2º distrito) 

e de acesso ao bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria. André Siqueira.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00223/2022.- Sugere estudos 

para implantação de câmeras de segurança na estrada rural "Osvalter Cricco", mais 

precisamente no bairro dos Cardosos. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) 



Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00224/2022.- Sugere estudos 

para implantação de câmeras de segurança nas principais estradas rurais de Itapira, acesso a 

bairros rurais e divisas de municípios. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00226/2022.- Sugere 

implantação de um Instituto Federal na cidade de Itapira. Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 00227/2022.- 

Sugere reforma de lombada na rua Alan Kardec, defronte o Lar Gracinda Batista, Vila 

Bazani. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 32º) Indicação nº. 00228/2022.- Sugere sinalização de trânsito, de solo e 

vertical, na rua Japão, Jardim Raquel. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00229/2022.- Sugere poda de 

árvore na rua Hortêncio Coraça, defronte o numeral 06, no Parque Felicidade. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00230/2022.- Sugere serviço de varrição na rua Santa Terezinha, Prados. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00231/2022.- Sugere implantação de redutor de velocidade 

tipo lombada na rua Dionísia Rocha Serra, São Vicente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 00232/2022.- 

Sugere poda de árvore na rua Francisco de Paula Ferraiol, São Vicente. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 20 de junho 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: 37º) Ofício SNJ 190/2022. Resposta ao Requerimento 128/2022. - Informar que 

conforme o ofício SEAD nº 066/2022 todos os servidores investidos nos cargos de Agentes 

Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias (Antigo Agente de Saúde) já 

recebem o adicional de insalubridade.  DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Ofício de 

Agradecimento Ref. Ofício 377/2022 e Req. 902022. - Voto congratulação com o Sr. José 

Francisco Felippe pelo transcurso do seu 91º aniversário nesta Casa. DESPACHO: 

CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 39º) Ofício Mirage Transportes Coletivo Ltda. Reposta ao Ofício 

495/2022 e Req. 149/2022. Informando em anexo as tabelas de horários que estão 

vigorando. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. 

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

a Sra. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. A Sra. Presidente declara encerrado o 

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

Complementar nº 008/2022.- Autoriza o Poder Executivo a subvencionar a empresa Hook 

do Brasil sistema de pesagem, indústria, comércio, importação e exportação. Autoria: 

Prefeito Municipal. A seguir, não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em segunda votação o projeto de lei. Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: "Na primeira 



votação a gente pediu um adiamento, não conseguimos e votamos contra para entender 

melhor. Conseguimos conversar com a empresa, conseguimos entender como vai ser essa 

subvenção. Então hoje nós mantemos esse voto favorável a essa subvenção. Obrigado 

Presidente!" DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", em 20 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 009/2022.- Cria Zona de Urbanização Específica, para fins de implantação de 

parcelamento do solo, com lotes, predominantemente, residenciais. Autoria: Prefeito 

Municipal.  A seguir, faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

"Boa noite novamente a todos aqui presentes. Se não me falha a memória, é nossa sétima 

votação de ZUE nesse um ano e cinco meses, que começamos aqui dentro dessa legislatura. 

A ZUE é uma Zona de Urbanização Específica, é mais ou menos a ideia, tentando ser mais 

didático possível, é uma zona que está fora do plano Urbano. É transformar uma zona rural, 

em uma parte Urbana. E essa discussão nós já fizemos seis outras vezes, então estamos 

fazendo pela sétima vez. É o seguinte, toda política Urbana, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade Urbana. E sempre 

lembrando a propriedade sim é privada, isso é constitucional Art. 5º da Constituição, mas 

ela sempre tem que ter uma função social. Seguindo esse raciocínio, quando a gente fala de 

ZUE ele tá levando a cidade sempre mais longe. Nós aprovamos na última vez, já faz no 

final do ano passado de novo se não me falha a memória uma ZUE após as escolas Ativa e 

Objetivo plantada novamente no meio de uma zona rural. E agora essa, levando mais ou 

menos 2 Km do penúltimo loteamento Urbano que ali está. Essas áreas isoladas gente, 

modicará para sempre essa área Rural. Então esse é um ponto, e podemos sempre discutir 

que o crescimento da cidade pode ser feito em áreas mais próximas, não deixando esses 

vazios quando a ZUE é feita. Um exemplo, quando foi feito a penúltima, poderia ser feito 

uma ZUE próxima aonde já existe o loteamento, mas não, foi levada longe, e aí quando leva 

para longe você tem essas áreas isoladas, você tem uma segregação muitas vezes, porque 

muitas vezes fazem lotes apenas populares em áreas isoladas, muitas vezes fazem 

condomínios e vai segregando a população da cidade, entre pobres e ricos. Então tem esse 

problema seríssimo reprovar a ZUE. Eu lembro da última vez, foi muito falado fora daqui 

do ar, não aqui dentro da Câmara de Vereadores, deixar bem claro, dentro de departamentos 

da prefeitura, mais gente teve diálogos e outras pessoas fizeram esse diálogo, que iriam 

segurar um pouco a ZUE, e meio ano depois estamos aqui aprovando, votando mais uma. 

Nesse um ano e meio eu gostaria muito, que a gente pensasse no caso não nós, que nós não 

temos esse poder, mas a administração municipal aprovasse e trouxesse para cá ZEIS (Zonas 

Especiais de Interesse Social) que são áreas literalmente populares, literalmente que serão 

feitas e também serão usadas para o benefício da população em geral. Então isso tem que ser 

também pensado pela administração, que é o poder restrito ao Executivo. Então a gente 

sempre vai deixar nosso voto contra a ZUE aqui nessa Casa, e pedindo logicamente sempre, 

quem puder acompanhar, essa ZUE, e no caso sempre discutir ela com vocês e se necessário 

na segunda votação a gente aprofunda um pouco mais. Obrigado e boa noite!" A seguir, não 

havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o projeto de lei. Aprovado menos um (01) voto vereador Leandro Henrique 

Sartori. Tendo havido voto contrário, a Sra. Presidente despacha a matéria para à Ordem do 

Dia da próxima Sessão. DESPACHO: ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0038/2022.- Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a criar um tiro de Guerra no Município de Itapira, Estado de São Paulo 



e da outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra vereador 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa noite novamente. Vamos falar um pouquinho 

agora do Tiro de Guerra em Itapira. Quero antes de começar a minha fala, agradecer quem 

é favorável ao Tiro de Guerra e veio dialogar comigo esses últimos 11 dias desde a última 

Sessão. Tem pessoas que o diálogo foi muito bom, foi muito legal mesmo ouvir o que vocês 

tinham a favor, contrapor ouviram o que eu coloquei contra, acho que é isso é interessante e 

sempre necessário. Então isso é muito bom. E de novo, acho que a gente sempre, por favor, 

tem que fazer um debate aqui sendo favorável ou contra o debate dentro do que é o Tiro de 

Guerra, dentro do que ele vai ser ou não. E nesse caso gente eu vou falar algumas coisas 

repetidas da primeira, e dentre esses diálogos inclusive com pessoas que são vulneráveis 

trazer outros pontos de vista que foi criado devido esses diálogos tanto com que é contra, 

quanto com quem foi a favor nesses últimos 11 dias. Em primeiro lugar para você jovem 

itapirense, é o fim da dispensa automática do jovem itapirense. Antes você fazia o 

alistamento, que é obrigatório, você tem 18 anos completados no ano X, você vai e faz o 

alistamento. Agora uma porção desses jovens, vão ir ao Tiro de Guerra. E a gente sempre 

fala né? Vamos pegar fonte oficial. Entra lá em Exército Brasileiro, lá tem bem claro que o 

jovem é obrigado a fazer o Tiro de Guerra se convocado, se durante o Tiro de Guerra tá lá 

no site do Exército foi convocado para um concurso público, não pode assumir. Está no site 

do Exército Brasileiro que é responsável pelo Tiro de Guerra e tudo mais. Então isso é um 

ponto crucial para você atrasar os seus estudos, e até mesmo a garantia do emprego. Então é 

um probleminha sim, esse fim da dispensa automática para você. Segundo ponto, é uma 

coisa muito interessante que deu para ampliar o debate, foi que ouvi muito a questão do 

civismo, que só no Tito de Guerra vai ter civismo como se as nossas escolas municipais não 

trabalhassem isso. Como se outros lugares não trabalhassem isso. Ouvi muito a ideia de que 

o Tiro de Guerra vai afastar os jovens das drogas. Eu queria muito que você pegasse a 

estatística lá do Tiro de Guerra de Mogi Mirim e ver se a criminalidade, uso de drogas e 

outras coisas são tão diferentes por ter o Tiro de Guerra estabilizado a tanto tempo. Então 

são argumentos que a gente vai ouvir muito e vai debater. De novo gente, sim há custo para 

município, eu já falei isso semana retrasada e esse é um dos menores pontos, mas tem cinco 

municípios, depende do tamanho que vai ser o Tiro de Guerra, o que ele vai bancar. Esse 

custo do orçamento em Mogi Mirim, tá em torno de cento e poucos mil reais, e em Mogi 

Guaçu em torno de duzentos mil reais. Itapira também terá o seu custo, esse é um ponto que 

também que é sim, uma coisa aqui que a gente fica muito chateado. Vou deixar claro eu no 

caso, não sei os outros vereadores, eu acho que a administração poderia ter esperado a 

votação final, eu sei que tá ganho, e a questão não é essa de ganhar ou perder, mas já começar 

a fazer todos os estudos, começar a fazer depois que o projeto votado, acho que é o 

legislativo, ele tem o seu direito ao contraditório, vereadores podem aprovar ou não, e cada 

um tem o seu voto e consciência. Mas já com o local definido é muito triste, porque lá a 

gente achava que ia ser a sede de outras coisas que estavam sendo ventiladas e vai ser a sede 

do Tiro de Guerra. E outra vez a juventude, e gente dialogou, sempre falo por mim, pelo que 

está em torno do mandato e 91% das pessoas que a gente dialogou são contras. Não é 90% 

da população, mas sim das pessoas que estão em torno do nosso mandato, elas são contra e 

a juventude pediu oportunidade de emprego, educação de qualidade, aí despertou eu uma 

indicação hoje pela questão do Instituto Federal que é uma das coisas mais legais que existem 

de ensino médio, e logicamente curso técnico e universitário. Eu sei que não é fácil, mas não 

custa nada tentar, quem sabe consegue. Isso também é uma coisa que a gente vai tentar, mas 

é um papel bem do executivo, e programas de incentivo à cultura, são o que as pessoas, os 

jovens dessa cidade buscam. Então esses são os nossos argumentos a gente nunca escondeu, 



e nós votaremos de novo contra esse Tiro de Guerra na cidade, e esperamos convencer mais 

alguém para estar junto com a gente aqui nisso. Muito obrigado a todos!" A seguir, não 

havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

segunda votação o projeto de lei. Aprovado em segunda votação menos um (01) voto 

vereador Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0042/2022.- Altera a Lei 

Municipal nº 5.549, de 24 de novembro de 2016. Autoria: Prefeito Municipal.  Faz uso da 

palavra vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa noite a todos novamente. Eu 

já deixei claro, inclusive um diálogo com nosso líder de Governo na Câmara sobre o projeto 

de lei. Ele veio um projeto de lei bem feito pela educação, e eu gostaria de contextualizar os 

cursinhos populares, os cursinhos públicos. Desde a pandemia eles enfrentam problemas 

seríssimos para completar as suas cargas. Isso não acontece só em Itapira. Isso acontece em 

outros lugares da região que também tem cursinhos populares, cursinho que são financiados 

de uma maneira ou outra pelo Poder Público Municipal. Eu vim aqui defender a minha 

Emenda. A minha Emenda é muito simples, é pedido de estudantes aqui da cidade, e ela não 

modifica a ordem de entrada, ela não modifica o que vai acontecer nessa lei. A secretaria fez 

a lei que abre além de estudantes de escola pública com ENEM são prioridades, essa 

mudança na lei a secretaria de educação coloca também estudantes de escola particular que 

tiverem bolsa, também poderão participar. Bolsa que eu digo em parte do seu estudo pago, 

também poderão participar desse cursinho Público Municipal. A lei veio com 50% e nós 

sabemos que em Itapira muita gente tem 40% desconto, 35% desconto e essas pessoas não 

passarão a frente de que tem 50% não passarão na frente de quem tem 60%, 70%, 80% a 

ordem de saudação a ordem das pessoas que se inscreveram, e isso faz com quem tem 100% 

em diante. Então só trouxe o valor lá embaixo, para que essas pessoas tenham acesso. Aqui 

em Itapira praticamente não tem nem cursinho pago, e a região também praticamente está 

sem cursinhos pagos, e para muita gente principalmente, esse cursinho vai ajudar muito, 

principalmente após ENEM e vestibulares que enfrentarão por aí. Então a gente defende essa 

Emenda elogia a lei, antes de mais nada e defende essa diferença só para desburocratizar já 

que essa Emenda não muda a questão de ordem e tudo mais. Obrigado vereadores!" Não 

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

única votação o Projeto de Lei. Aprovado em única votação por unanimidade. A seguir, a 

Sra. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/ 2022. Rejeitada 

menos três (3) votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori e 

Carlos Donisete Briza. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Vereador, 

a sua Emenda já foi discutida nas comissões, porém um estudo já feito pela secretaria e essa 

Emenda iria tumultuar a convocação. Eles possuem um estudo, que já com esse desconto as 

vagas praticamente estariam todas comprometidas. Então não era mais para aumentar a 

expectativa dos demais alunos aí vai chama, chama, não chega nem no 50% até pra não 

falarem que estão enganando. Então o estudo já foi feito e praticamente o 50% não vai nem 

chegar nos 50%. Então foi só uma justificativa nossa aqui, para não evitar também 

transtorno, tumulto, todo mundo pensando porque 10% já vai poder ser chamado e aí foi 

criado uma expectativa e via de regra a população. Nada depois impede novamente o 

executivo mexer no projeto. Mas pelo estudo que foi feito não vai chegar nem no 50%. Então 

essa foi a nossa opinião tomada, junto com a secretaria que foi realizado o estudo. Então a 

justificativa de voto para o senhor." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00171/2022.- 



Voto de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do Rotary Clube de Itapira, 

pelos 69 anos de fundação em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  A seguir, 

pela ordem, o autor requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

adiada para a próxima Sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.  

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00182/2022.- Voto de 

Congratulação com o médico veterinário itapirense Théo Coradi, por suas participações no 

Programa Vou te Contar, da Rede TV. Autoria: Beth Manoel.  A seguir, pela ordem, a autora 

solicita vistas da presente matéria. DESPACHO: VISTAS A VEREADORA 

ELISABETH DONISETE MANOEL.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de junho 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. 
 


