
ATA DA 22ª Sessão Ordinária realizada aos 30 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e 

MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus 

declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito 

a Sra. Presidente solicita ao vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, para que ocupe 

"ad hoc" a 1ª Secretaria, visto que a 1ª Secretária MAÍSA GRACINDA FERNANDES 

participa remotamente da Sessão e passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como 

primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa tarde a todos! Nesse Pequeno Expediente de hoje, não tem como não 

regressar a um comentário que eu preciso concluir da semana passada. Na semana passada 

a gente votou aqui mais uma vez uma ZUE - Zona de Urbanização Especial e sempre aqueles 

jogos de palavras e tudo mais, sempre tentam jogar alguma coisa, já que o nosso voto é 

contrário a essas zonas de expansão, jogar como se nós fossemos um voto dizendo que somos 

contra pessoas pobres e aqueles terrenos. Eu quero esclarecer essas acusações infundadas. 

Quem é contra a população pobre não ter sua casa própria, é quem não apoia as ZEIS - Zonas 

Especiais de Interesse Social e 30% de Itapira é isso. Nós mostramos semana passada aqui, 

temos mais de 7.000 lotes novos na cidade, para serem vendidos e muitos deles não são 

vendidos por causa de um motivo só, porque não há condições econômicas de compra-los, 

a gente precisa de uma política pública, tanto municipal, estadual e federal, que contemple e 

muito essa população mais pobre. A gente sai na rua, tenho certeza que os vereadores aqui 

têm esse ponto, e esse momento que o Poder Executivo tem, inclusive hoje, durante o 

orçamento da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nós pegamos e interpelamos, que há 

no orçamento dois milhões para isso, e até agora em nenhum momento nada. Aproveitar esse 

momento aqui no Pequeno Expediente, para deixar claro, que política muitas vezes é 

narrativa, infelizmente até, e às vezes a gente perde o tempo na narrativa. O que fizeram 

com, e eu quero aproveitar Beth, e pedir desculpas por não ter endossado antes, é claramente 

público, porque eu já pedi desculpas pessoalmente, até pedi desculpas publicamente, porque 

nós temos muitas divergências, só você olhar as sessões de câmara, e sabe muito bem disso, 

mas nós temos uma afinidade e você colocou aqui nessa Casa para tramitar, um Projeto de 

Emenda Impositiva, e a gente foi se ocupando de outras e outras coisas, e não de debateu 

isso aqui. Eu quero deixar bem claro, que houve muita informação errada, repassada via rede 

social. O que é Emenda Impositiva? É quando o Poder Legislativo no caso Itapira, o vereador 

pode interferir no Orçamento Municipal. Ele pode pegar e colocar as suas prioridades no 

Orçamento Municipal. A impressão que deu, em muitas dessas narrativas era que o dinheiro 

iria vim para a câmara ia ficar no bolso do vereador. Não gente! O dinheiro não sai do 

orçamento da prefeitura, não sai do caixa da prefeitura. Nós somos o elo mais próximo da 

população, somos nós aqui dentro dessa Casa de Leis que ouvimos todo momento, toda hora 

reclamações, pedidos, e para esse orçamento impositivo seria de bom grado, para que a gente 

então atendesse a essa população, atendesse essa população que não procura a todo 

momento, porque política pública não se faz apenas pelo Executivo se faz também aqui pelo 

Legislativo. Beth, então novamente gostaria de deixar o meu pedido de desculpa 



publicamente em atraso, e reforçar nas minhas redes sociais, quem quiser debater comigo 

sobre isso, já estamos fazendo um trabalho lá dentro para tentar reverter um pouco essa 

narrativa, trocar uma ideia com vocês. Então nos procura no Facebook no Instagram, e troco 

uma ideia sobre esse tema com vocês. Obrigado e uma ótima Sessão a vocês!" Faz uso da 

palavra vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde Presidente, vereadores, 

internautas, funcionário da Casa, público aqui presente, Donizete representando os taxistas, 

o Walber e o Leandro representando Brinquedos Estrela, sejam sempre bem-vindos. Hoje 

eu tenho um requerimento na pauta, falando do sentido de voltar o funcionamento da Creche 

Dia do Idoso, Eu Tenho recebido várias pessoas, que procura desse serviço, que os pais já 

tem uma certa idade e que necessita desses cuidados. A creche é um trabalho muito bom, é 

um idoso que não é necessitado de ser colocado em uma Casa de Repouso, e de cuidados 

diários só, e à tarde quando os familiares regressam do trabalho, ele regressa para o lar. Então 

o meu pedido de voltar o funcionamento da creche parou nesse período que teve a pandemia, 

mas a gente pede para o segundo semestre desse ano, que a procura das pessoas que utilizam 

daquele bom serviço tem sido bastante. Então eu fiz esse requerimento solicitando a volta 

desse serviço novamente. E um outro assunto que eu tenho para falar, é uma reclamação dos 

moradores da Rua Presidente Kennedy quanto ao esgoto. Eu até fiz um requerimento ao 

SAAE, porque ali o esgoto costuma voltar quando chove, ou se não tem um mau cheiro né? 

E cada caso a gente observa que tem um ladrão no asfalto do lado de fora nas pedras ali, é 

onde exala aquele mau cheiro. Então essas providências a gente pede ao SAAE para que 

verifiquem a rede de esgoto, porque tão logo quando aquele prédio lá em cima tiver 

moradores, funcionando tudo certinho, vai aumentar ainda mais essa questão do esgoto. O 

mau cheiro é terrível, em dia de calor o sol muito quente exala ainda um cheiro pior. Então 

esse é o meu pedido ao SAAE na Rua Presidente Kennedy, se for o caso a ampliação dessa 

rede de esgoto, porque o pessoal está reclamando demais lá. E também eu gostaria de falar, 

que essa semana eu tive conversando com o deputado federal Carlos Sampaio, e através de 

pedidos de emenda, já assinou positivamente uma emenda de R$ 150.000 (Cento e 

Cinquenta Mil Reais) para APAE de Itapira, e uma outra de R$ 250.000 (Duzentos e 

Cinquenta Mil Reais) para a reforma do ambulatório Onofre Batista no Bairral que fica 

localizado na Rua Ezequiel Pereira na Vila Pereira. São duas emendas que atendem a 

população carente, ali tem um atendimento médico, um atendimento tipo uma praxiterapia 

onde realizam os trabalhos manuais. É um atendimento muito bom prestado à população ali 

no Bairral. Então essa emenda é para uma reforma de parte daquele prédio que atende a 

população. Então mais uma vez o deputado Carlos Sampaio, amigo de Itapira ajudando. Boa 

noite a todos!" Faz uso da palavra vereador CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde 

Presidente, demais vereadores, funcionários dessa Casa, ao público aqui presente em nome 

do Donizete taxista, do Walber, do Leandro que representa a empresa Brinquedos Estrela. 

Hoje venho usar o meu Pequeno Expediente, começando a agradecer como é o meu primeiro 

mandato e a gente ainda está caminhando, começando agora e muito feliz, que essa semana 

que passou chegou uma Emenda Impositiva do deputado federal Capitão Guilherme Derrite, 

que se comprometeu e agora se concretizou. São R$ 150.000 (Cento e Cinquenta Mil Reais) 

que veio para Itapira, sendo R$ 100 (Cem Mil Reais) direcionados para a saúde do Hospital 

Municipal, e R$ 50.000 (Cinquenta Mil Reais) para APAE. Acredito sim, que esse é só um 

começo de uma grande parceria, e eu tenho fé que isso ainda vai gerar muitos frutos, porque 

a gente trabalha de forma honesta, séria e verdadeira. Então eu acho que quando a gente tem 

esse foco, a tendência é as coisas darem certo. Queria também agradecer ao Executivo, enfim 

foi sancionado um projeto de lei que nós fizemos de Programa Habitacional, que direciona 

5% de casa popular ao servidor público, essa semana que passou foi sancionado. Quero 



deixar aqui aos servidores públicos, que é uma vitória, espero que eles sejam contemplados 

com esse projeto de lei. Gostaria também de falar, que essa semana fui procurado por alguns 

pais da Escola Izaura dentro do Centro de Lazer, que precisa ser tomada alguma providência 

meio que urgente, mais necessariamente no horário de saída, porque foi aberta aquela rua 

que dá acesso a Rua Almirante Barroso, e na saída é uma loucura. O espaço é estreito, é 

carro, criança pais, então graças a Deus que não aconteceu nada, e a gente reza para que isso 

não aconteça, mas que faça algum estudo, alguma coisa que de uma solução para essa 

situação. E como um caminhoneiro que já fui, e tenho orgulho em dizer que fui antes mesmo 

de ser eleito, eu exerci a função de caminhoneiro e hoje comemora-se O Dia do 

Caminhoneiro. Então eu gostaria de deixar aqui com meus parabéns, todo meu respeito, meu 

carinho a essa classe que move o país, que traz o alimento até à nossa mesa e a maioria das 

vezes ela não é ela não é reconhecida como tem que ser, mas eu tenho muito orgulho em 

dizer que tenho um pouco de caminhoneiro na veia, gosto, tenho muitos amigos 

caminhoneiros, e como eu disse, antes de ser eleito eu exerci a função. Então a todos os 

caminhoneiros do Brasil, de Itapira em especial o meu grande abraço, todo meu respeito e 

carinho, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter a proteção divina, de 

poder estar indo e vindo, e voltar com segurança a seus lares. Boa tarde a todos, e boa 

Sessão." Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Quando você falou em Emenda 

Impositiva, e também o Leandro veio na minha defensiva, eu não posso deixar de esclarecer, 

porque foi um foi um projeto que eu coloquei em pauta, sobre a Emenda Impositiva. Ficou 

muito mal explicado pelas redes sociais, por outras vias. A Emenda Impositiva nada mais é 

do que você pegar 1,2% do orçamento da cidade, para cada vereador, e isso não vai para o 

bolso do vereador, nós não temos nem noção de pôr a mão nesse dinheiro, é um dinheiro que 

fica locado em algum lugar lá da Prefeitura, e nós fazemos as nossas indicações. Cada 

vereador teria 50% para ser obrigatoriamente usado na saúde, os outros 50% seria para usar 

nas associações, entidades. E hoje o vereador aqui em Itapira é muito atrelado ao prefeito, 

nós não temos voz de muita coisa. Nós só podemos fazer indicações disso, e daquilo ou 

outro, e eu entrei com esse projeto, e hoje vem acho que para votação na Ordem do Dia, eu 

aceito qualquer decisão que seja tomada aqui dos meus companheiros de bancada, e da 

oposição também. Vou aceitar, mas quero deixar bem claro a toda população itapirense, que 

foi um projeto meu, vereadora Beth Manoel, e se alguém tem que tomar alguma coisa sou 

eu, mas eu queria em benefício da população, e não de cada vereador. Eu queria aproveitar 

esse momento também para dar uma boa tarde ao Dionísio Coradi Filho, que é o pai do Théo, 

que é o veterinário da Mina, da Dori, sejam bem-vindos." Continua o orador: Só para 

endossar o que a Presidente falou sobre a emenda. Se pensarmos em 4.000.000,00 (Quatro 

Milhões de Reais) igual falaram, 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) seria da saúde 

automaticamente. Ele vai ser gasto com a saúde, diferente do que do que foi falado nas 

mídias, mas é um país democrático, nós estamos aqui para ouvir, para falar..." Aparte 

vereadora Elisabeth Donizete Manoel: "Sem contar também, que nas cidades Mogi Mirim, 

Campinas e região, todas andam muito bem com a Emenda Impositiva do vereador da 

cidade. Obrigada pelo tempo. Obrigada Briza." Continua o orador: "Obrigado, boa tarde 

Dionísio, seja bem-vindo. Boa Sessão a todos!" Faz uso da palavra vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, demais colegas 

vereadores, público aqui presente, Dr. Leandro, Dr. Walber, nosso ex-vereador Dr. Dionísio, 

Dr. Théo, Donizete, Astrogildo que está aí também, toda a população itapirense, bem como 

os internautas que nos assistem e a esposa do funcionário da Casa a Luana." Aparte 

vereadora Elisabeth Donisete Manoel: " Queria cumprimentar também a esposa do nosso 

funcionário aqui da Casa Isaías, a Luana." Continua o orador: "Vou iniciar a minha fala, 



focando ainda na segurança. Semana passada nós comemoramos o Jubileu de Prata da 

Guarda um dos alicerces aí da nossa administração, e querendo ressaltar aqui, que tive a 

notícia que está aberta a licitação para aquisição da Muralha Digital. Isso daí é muito 

importante para a segurança de uma cidade, que não só para a nossa cidade, mas para 

qualquer tipo de segurança. É a famosa inteligência da polícia. O prefeito ordenou e está 

aberta licitação para a compra de 16 (dezesseis) câmeras de segurança para ser colocado em 

pontos estratégicos. E também não vamos esquecer, como o Briza ressaltou, e não vamos 

esquecer da área rural não Briza, vamos focar sim lá. Então estamos focados para melhorar 

nossa segurança, ressaltando também que essa semana o prefeito entregou mais uma viatura 

para a Guarda Municipal, com o aporte da prefeitura também tem uma Emenda Parlamentar, 

só que a prefeitura teve que complementar. E ontem também com a gestão do vereador Luan 

Rostirolla aqui, o prefeito foi uma buscar também uma caminhonete para a ronda da zona 

rural para a nossa Guarda Municipal. Parabéns Luan, mais um reforço para a nossa 

Segurança Pública, isso daí mostra que o trabalho que a gente tá fazendo da nossa gestão 

com apoio dos vereadores sim para a nossa segurança. Gostaria também de ressaltar a 

educação. Essa semana o prefeito junto com a secretária da educação, a Regina Lago Gracini, 

entregaram os kits de uniformes para todos os alunos da Rede Municipal de Educação, desde 

a creche ao ensino fundamental. Os kits eram compostos por uma camiseta, uma calça, uma 

bermuda, um par de tênis, e um par de meia, ainda faltou os casacos, devido ao atraso da 

empresa, mas se tudo der certo ainda no começo dessa semana aqui do mês, iremos entregá-

los. Isso daí para mim é um grande orgulho, porque eu lembro que na época minha de ensino, 

a gente nem casaco ganhava, e camiseta então quando saiu a gente tinha que comprar. Então 

parabéns ao prefeito, que é outra base sim na gestão dele, que é a educação. Então eu tenho 

orgulho de estar aqui falando. Continuando na educação, ontem entregamos, inauguramos o 

campo da Univesp, quem imaginou um dia a cidade de Itapira ter uma faculdade gratuita? 

Como a vereadora Beth falou no discurso da vontade de voltar a estudar, porque eu tive que 

parar o meu estudo, e agora você vê essa oportunidade do estudo gratuito. Isso daí é fruto do 

trabalho da Regina com o nosso prefeito, e eu inclusive na época por um amigo meu só me 

enviou esses arquivos, e eu também acabei enviando para eles, falo que também tem um 

pouquinho de trabalho meu aí, mas fiquei mesmo hoje com orgulho ontem, e tá bem bonito 

lá né Beth?" Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Muito bonita! E você vê a 

facilidade hoje, é trazer a faculdade para dentro da casa do aluno." Continua o orador: 

"Disse tudo! Sem precisar sair de casa, inclusive computadores novos, o prédio recebeu uma 

boa reforma. Parabéns a Regina, ao nosso prefeito, hoje é tudo, muito obrigado. Boa noite a 

todos!" 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 

Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata 

da 20ª e 21ª Sessão Ordinária,  realizadas nos dias 20 de junho de 2022 e 23 de junho de 

2022. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a 

Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 2º) Ofício Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de maio de 2022.  Autoria. Beth 

Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 007/2022.- Ata da 

Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 10 de junho de 2022, 

às 10:00 horas, na Sala de Sessões "Vereador Antonio Caio" da Câmara Municipal pelo 

FMAP – FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES de ITAPIRA – 1º 



Quadrimestre de 2022. Autoria. Com. Obras, Serv. Pub. e Meio Ambiente. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0010/2022.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Estabelece a Taxa de Administração do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de 

Itapira – FMAP e autoriza a concessão de empréstimos pelo FMAP. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0046/2022.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza permuta de imóveis do Patrimônio Municipal e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

0047/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina as vias 02, 05, 06 e 07 do loteamento Jardim Levatti. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0048/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a Lei Municipal nº 6.109, de 10 de dezembro de 2021. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Emenda Modificativa de 

nº. 001/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as 

diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o 

exercício de 2023 e dá outras providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Emenda Modificativa de nº. 002/2022.- 

Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as diretrizes a serem 

observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá 

outras providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30  de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 10º) Emenda Modificativa de nº. 003/2022.- Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá outras 

providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) Emenda Modificativa de nº. 004/2022.- Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá outras 

providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30  de junho  de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 12º) Emenda Modificativa de nº. 005/2022.- Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá outras 

providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 13º) Emenda Modificativa de nº. 006/2022.- Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 39/2022 que "Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá outras 

providências”.. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30  de junho  de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº 81/2022. ASSUNTO: Comemoração aos 

25 anos da Guarda Civil Municipal de Itapira. RELATOR: André Luís Siqueira. Sra. 

Presidente, Srs. Vereadores: A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto-Legislativo nº 07/2022, de autoria do 

vereador André Luís Siqueira, que "Dispõe sobre a realização de Sessão solene em 

comemoração aos 25 anos da Guarda Civil Municipal de Itapira".. Após minuciosa análise, 

o referido Decreto não possui quaisquer óbices que impeçam a sua tramitação. Quanto ao 

mérito, opinam pela aprovação, uma vez que é legítimo a comemoração tendo em vista o 

inestimável serviço prestado ao Município de Itapira. Pela aprovação. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 29 de Junho de 2022. a) Comissão de Ética. 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: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER 

nº 82/2022. ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2022. RELATOR: André Luís 

Siqueira. Sra. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2022, de autoria do 

vereador André Luís Siqueira que "Dispõe sobre a a realização da Sessão Solenee em 

comemoração aos 25 anos da guarda Civil Municipal de Itapira", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

Quanto ao mérito, opinam pelo seu acolhimento, uma vez que se trata de justa homenagem. 

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 29 de Junho, 2022. a) 

Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 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: 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 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: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos  30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) PARECER 

nº 83/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 045/2022. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. 

Sra. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram 

a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 045/2022, de autoria do Prefeito Municipal que “Revoga 

o § 2º do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.084, de 04 de novembro de 2021, que dispõe acerca 

do Programa Municipal de Transferência de Renda – PAS (Programa de Apoio Social)”, 

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", 29 de 

Junho, 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: 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. 

Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00402/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zilda 

Baggini Baptista. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00403/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Aparecido Silvério. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00404/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Agenor Gerolin. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00405/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Evilásio Moino. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00406/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Georgina da Rosa de Souza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00407/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedicto Núncio Sígolo. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. Maísa Fernandes DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00408/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera 

Lúcia de Andrade de Toledo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00409/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Nair dos Santos Vaccaro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) 

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

00410/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Rute Cima. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 

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

00411/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecido Emiliano. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00412/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto. 

Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

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. 28º) 

Requerimento nº. 00189/2022.- Voto de Congratulação com a diretoria, colaboradores e 

funcionários da Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, pelas comemorações dos 80 anos de 

fundação, celebrado dia 27 de julho. Autoria. Mino Nicolai. Faz uso da palavra vereador 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa noite senhora Presidente, Maísa que está aí ainda está 

meio distante, mas presente, senhores vereadores, funcionários públicos presentes aqui, 

todos que nos assistem. Eu, conforme o Regimento da Casa, é rapidinho né? E aqui com a 

presença do Walber Garcia da Silva que é o Gerente Fiscal Tributário, e Leandro José 



Mantelatto Gerente de RH da Estrela. E como amanhã a gente vai ter a entrega do título para 

o Sr. Carlos Tilkian, então eu queria já nessas palavras aqui, que vocês Leandro e Walber 

levasse aqui dessa Casa, o comprimento de todos nós sabendo que nesses 85 anos, e desde 

2003 em Itapira tantas coisas aconteceram. Tantas que envolveram a Manufaturado Estrela 

né? E tudo isso foi suportado durante todo esse tempo, e hoje a gente sabe que tem tantas 

coisas que acontecem com a pandemia, parece incrível mas a estrela conversando com Sr. 

Carlos  em reunião, junto com o prefeito, Walber e ele disse que parece incrível, mas  foi a 

alavanca para que pudesse reagir muito a empresa, por conta das pessoas que ficaram dentro 

de casa, os pais com os filhos, e com isso houve muita venda de brinquedo, e a China por 

estar lá com a sua pandemia também tudo fechado para exportação, tudo isso veio a ajudar. 

Então em poucas palavras aqui Walber, a gente quer agradecer por tantos empregos 

fornecidos à Itapira, e que a gente possa amanhã, na hora dessa concessão desse título ao Sr. 

Carlos, que a gente possa falar bem mais e contemplar junto com todos o assunto Estrela, 

aqui para Itapira a gente espera que continue aqui, que aumente cada vez mais, que dê mais 

empregos cada vez mais, porque é isso que a gente necessita. Então peço aqui já 

antecipadamente o voto dos companheiros vereadores para que nos ajude a aprovar o 

requerimento, e que amanhã então nós unidos aqui, também quero convidar a todos que estão 

presentes aqui, e vamos torcer para que seja uma noite de comemoração, e que a gente possa 

juntos ajudar a homenagear e alavancar cada vez mais todo esse trabalho feito pela Empresa 

Estrela de Itapira capitaneada pelo Sr. Carlos Tilkian. Então agradeço vocês Leandro e 

Walber, por estarem aqui. Conte sempre com a gente, e estaremos juntos aí. Já gostaria de 

deixar o pedido Presidente, para que terminando antes da gente ter início a Ordem do Dia, 

para que se eles tiverem compromisso, se aprovado o requerimento, que possamos depois 

fazer uma foto para podermos antecipar um pouco, e trocar a ordem das coisas hoje, para 

liberá-los. Boa noite, um abraço!" Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: 

"Eu também parabenizo Brinquedos Estrela pelos 85 anos de existência, e também Itapira 

há 19 anos, lembro do dia da inauguração, estive lá presente, nessa época eu trabalhava no 

jurídico da prefeitura. Então foi um trabalho grandioso para trazer essa empresa para Itapira. 

Me recordo bem dos diretores, que tinha o Sérgio Trigo, o Sr. Gomes, Sr. Manollo, que 

infelizmente há pouco tempo faleceu, e hoje estão aqui o Walber, o Leandro, também 

conheci e tive reunião com o Sr. Carlos Tilkian, fui conhecer o Parque Novo Mundo, A Casa 

dos Sonhos. Então foi uma época muito boa trazer a indústria para Itapira, porque Itapira 

hoje sente-se agradecida e privilegiada de ter um Parque Fabril da Estrela em nosso 

município, porque sabemos dos projetos sociais, sabemos de tudo de bom que a Estrela faz. 

Lembro que na época em 2003 o prefeito era o Barros Munhoz, hoje deputado estadual. Eu 

lembro que foi um esforço muito grande para trazer essa grande indústria para cidade. Eu 

até tenho alguns brinquedos, não atuais, mais antigos, um trem, um avião, nem para os meus 

sobrinhos quando eram pequenos não dei. Não, isso aqui é da Estrela, não pode eu falei. Até 

em uma época ele precisou de uma manutenção, eu levei na Estrela foi feito a manutenção 

deles, e a gente guarda com muito carinho. E de parabéns ao Sr. Carlos Tilkian, por receber 

esse título, é merecedor desse Título de Cidadão Itapirense pelos bons feitos. Não só em 

Itapira, como em toda esfera. Ele como Diretor Presidente da Empresa, é bastante merecedor, 

Itapira se sente lisonjeada em tê-lo também como um filho de Itapira. Parabéns, e leve o 

nosso abraço a todos funcionários, diretores, e os colaboradores da Brinquedos Estrela. 

Muito obrigado!" Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: "Antes de mais 

nada, pedir desculpas, esqueci de cumprimentar o Dionísio, e também dizer que tem o 

companheiro meu Renan de Engenheiro Coelho, que trabalha com o prefeito de lá e está 

aqui nos assistindo hoje, e agradecer a todos vocês pelo voto, pela nossa aprovação e 



aguardar então para que amanhã a gente possa estar aqui para concretizar tudo isso juntos 

aqui. Obrigado a todos!" Justificativa de voto vereador Carlos Donisete Briza: "Boa noite 

a todos mais uma vez. Como morador do bairro há 41 anos, eu me recordo que salvo engano, 

foi 05 de março de 2003, que foi inaugurada e eu não vou esquecer essa data, porque eu 

estava com o pé quebrado, e fui lá apoiado por muletas e acompanhei. Falar depois do 

Carlinhos é até difícil, porque tudo que tinha que falar foi falado né Carlinhos? Mas eu tenho 

muito orgulho, porque é um bairro afastado, e ver uma empresa dessa proporção, onde criou 

esperança, criou sonhos de muitas pessoas e através da empresa Manufaturados Estrela, 

conseguiram os seus objetivos. Como o Carlinhos bem diz na oportunidade, o prefeito era o 

Barros Munhoz, e foi uma conquista muito grande para o município. Eu tenho uma sobrinha 

que trabalha no faturamento, se não me falha a memória, a Letícia, faz 12 anos que trabalha 

na empresa. Ela tem muito orgulho em dizer que trabalha na Fábrica de Brinquedos Estrela, 

e mais uma vez como morador, a gente sente se sentiu feliz, se sente sempre feliz em ter, e 

tenho certeza que isso se perdure por muito mais anos, e que que Deus dê saúde, força para 

que vocês continuem cada dia mais gerando emprego, e com isso aumentando a economia 

do município e as pessoas que precisam do emprego, e mais coisas aí. Parabéns, o Mino foi 

muito feliz em fazer essa homenagem ao Cidadão Itapirense Sr. Carlos Tilkian. Parabéns 

Mino, eu acho que foi uma felicidade sua, e a todos que votaram a favor. Obrigado e boa 

noite." Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Gostaria também de 

parabenizar todos os funcionários e colaboradores em nome dos dois amigos aqui, Dr. 

Leandro e Dr. Walber, que levem o meu abraço para toda diretoria, e todos os colaboradores, 

ali tenho vários amigos. A Estrela como todos já disseram aqui, é uma grande empresa que 

homenageia nosso município. Então agradeço, parabéns a vocês todos, e muito sucesso a 

todos integrantes da empresa. Boa noite!" Justificativa de voto vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: "Não poderia deixar de registrar, primeiro Leandro e Walber sejam bem-vindos 

a nossa Câmara, Dionísio bem-vindo de volta. Parabéns vereador Mino, um grande 

requerimento de congratulação, um grande projeto para conceder o título para o Sr. Carlos 

Tilkian, realmente a empresa Estrela é um orgulho para Itapira, transmitam aos 

colaboradores é o mínimo que essa Câmara pode fazer. É uma empresa que gera tanto 

emprego, arrecada tanto ICMS para essa cidade, é um orgulho para Itapira. Parabéns Estrela, 

aos colaboradores." Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Em 

primeiro lugar parabenizando o Sr. Carlos Tilkian, de ser uma pessoa corajosa de diante de 

todas as crises que atravessou o nosso país, a nossa cidade, ele tá lá mantendo a Estrela firme 

e brilhando sempre né? Agradeço também aos empregos que ele acolhe a nossa população, 

que a maioria são jovens. E parabenizo também o Mino pela brilhante idéia, pelo 

reconhecimento, pelo pela pessoa grandiosa que é o Carlos Tilkian e também os funcionários 

Leandro e Walber. Então parabéns a todos os colaboradores, Deus abençoe, que a Estrela 

vai para frente, para cima sempre. Parabéns!" Justificativa de voto vereador André Luis 

Siqueira: "Parabéns pela iniciativa Mino. Ao nosso amigo Walber estamos sempre juntos 

na rodada do dia a dia, ao Leandro que continuam fortes os trabalhos da Estrela que é muito 

importante para a nossa cidade gerando empregos. Já participei de algumas coisas lá 

também, então que segue em frente aí, que comece a melhorar mais as coisas ainda para 

poder gerar mais emprego ali, porque estrutura para isso tem. Boa noite nosso amigo 

Dionísio, prazer tá de volta, o Astrogildo Secretário de Governo. Boa noite a todos. Obrigado 

viu?!" DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00190/2022.- Voto de Congratulação com a Igreja Presbiteriana Central 

de Itapira, pela comemoração dos 148 anos de fundação em nossa cidade, celebrado no dia 



26 de junho. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00191/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

José Sartori Braz, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00192/2022.- Voto de Congratulação 

com a jovem Patrícia Martinez Sanchez, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 27 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00193/2022.- Voto de 

Congratulação com a jovem Rafaela Santos de Oliveira, formanda em Odontologia pela 

Faculdade de Bragança Paulista. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00194/2022.- Voto 

de Congratulação com o Café Primavera pelos 70 anos de fundação e atividades. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o autor manifesta interesse em discutir a 

presente matéria.  DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotado o 

tempo regimental do Expediente, a Sra. Presidente suspende a Sessão por 05 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 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 Emenda a LOMI nº 001/2022.- Acrescenta 

o artigo 128-a, à Lei Orgânica do Município de Itapira, em observância à Emenda 

Constitucional n° 86, de 17 de março de 2015. Autoria: Beth Manoel.  DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA.. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em 

única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2022.- Dispõe sobre a realização 

de Sessão solene em comemoração aos 25 anos da Guarda Civil Municipal de Itapira. 

Autoria: André Siqueira.  DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0045/2022.- 

Revoga o § 2º do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.084, de 04 de novembro de 2021, que 

dispõe acerca do Programa Municipal de Transferência de Renda – PAS (Programa de Apoio 

Social). Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de junho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) 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.  

Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Eu gostaria que o Zalberto 

colocasse o vídeo por gentileza. E gostaria de agradecer grandemente ao Gabriel de Lima e 

também a Claudete Troiano que não pode fazer um filminho aqui Théo, estava em outra 

cidade. Pessoal eu conheci o Théo de uma forma muito triste, e ao mesmo tempo muito feliz, 

porque nós temos em casa lá duas cachorras adotadas, é Mina e Dori. A Mina sofre de 

convulsão. Já foi feito todos os exames a pedido do Théo e nada achou né Théo? Só que a 

Mina tinha 14 (catorze) convulsões por dia e o Théo conseguiu conter essas convulsões. 

Hoje ela tem ainda, uma ou duas no mês com as medicações que Théo passou. Então assim 

nós já chegamos levar a Mina quase morta para as mãos desse veterinário bastante 



competente, carinhoso, as minhas cachorras amam esse rapaz, e eu tenho muito orgulho de 

tê-lo como médico das minhas cachorras Théo. Eu desejo a você sucesso na sua carreira, que 

Deus abençoe sua família, sua vida, seu profissionalismo, e que você continue essa pessoa 

ímpar que você é. Parabéns viu?! Parabenizo também o pai que fez parte dessa Casa. Então 

tá bom gente, muito obrigado pela presença, pelo carinho de sempre." Justificativa de voto 

vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu também parabenizo muito o Théo pelos serviços 

prestados aos animais. A pessoa que gosta dos animais com certeza cuida bem, e gosta do 

seu semelhante também, porque eu digo que a pessoa que não gosta dos bichos, ele não gosta 

nem do seu semelhante. Então você é uma pessoa admirável, competente, é uma pessoa que 

Itapira se orgulha em tê-lo como médico veterinário, porque a gente sabe dos seus esforços. 

Minhas amigas que tem os animais de estimação, indica para ir no Théo. Então sabemos da 

sua competência. Parabéns, que continue assim, eu também assisti o programa aqui quando 

você foi na Rede TV. E parabenizo o Dionísio também que foi vereador a esta Casa de Leis, 

a sua esposa, a sua mãe, a Penha, muito minha amiga também, a todos os familiares. 

Parabéns e continue brilhando e levando o nome da nossa cidade pela sua competência, e o 

amor aos animais. Muito obrigado!" Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos 

Santos: "Théo, parabéns pelo seu brilhantismo na carreira. Vindo da família Coradi eu não 

poderia esperar outra coisa mesmo. Então que você continue brilhando na carreira, salvando 

os animaizinhos e que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Um grande 

abraço a senhora sua mãe, para sua esposa, o paizão tá aí já, e o meu amigo Thiéres também. 

Tudo de bom para todos, um abraço." Justificativa de voto vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes: "Eu também não estou aí presente, mas eu não poderia deixar de homenagear o 

nosso querido Théo, que é um veterinário exemplar, que agora além de ser veterinário, de 

cuidar com tanto amor com os nossos animais, agora ele também é um artista né? Então 

parabenizo ele, e que continue voando cada vez mais Théo. Um abraço!" Justificativa de 

voto vereador Carlos Donisete Briza: "Boa noite novamente. Parabéns Théo, pelos 

trabalhos prestados, como diz a Maísa agora um ator também né, aparecendo nas telinhas aí. 

Desejo que Deus lhe conceda com muita saúde, muito profissionalismo, dedicação. Acho 

que tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito né? O que vem depois são 

consequências. Não o conhecia pessoalmente, conhecia o seu pai ex-vereador dessa Casa de 

Leis, que é um amigo já de longa data. Dionísio parabéns pelo filhão, e Théo, parabéns pela 

dedicação e aos serviços prestados. Boa noite!" Justificativa de voto vereador Luis 

Hermínio Nicolai: "Théo, acho que depois de tudo que se falou aqui, o sucesso você já 

alcançou. Então só quero desejar com todas essas palavras aqui, e que Deus te dê muita 

saúde, te abençoe, que você salvando vidas possa prosperar muito, ajudando, colaborando, 

porque é isso que a humanidade precisa em todos os sentidos. Parabéns Dionísio. Parabéns 

a todos vocês, Deus abençoe!" Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: 

"Também não poderia Théo e Dionísio, deixar de parabeniza-lo, a você que cuida dos nossos 

animais, cuidou do Max até o finzinho da vida dele. Então parabéns Théo, agora como 

apresentador, ator na Rede TV e tudo mais, e como um grande veterinário. Continue sempre 

assim, com essa disposição, alegria na vontade de atender e ajudar os animais na cidade. 

Parabéns Théo, continue sempre assim. Parabéns Dionísio pelo filhão!" Justificativa de voto 

vereador André Luis Siqueira: "Parabéns ao veterinário Théo, eu pessoalmente não o 

conhecia, até peço desculpas. Você tem um pai exemplar, e agora está com um filho se 

destacando nessa etapa. Parabéns, boa sorte, e seja bem-vindo. No que precisar estamos às 

ordens. Parabéns!" DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00194/2022.- Voto de Congratulação com o Café 



Primavera pelos 70 anos de fundação e atividades. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o autor solicita vistas da presente matéria.  DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 

 

 

 

 


