
ATA DA 27ª Sessão Ordinária realizada aos 18 de agosto de 2022. Presidente: 

ELISABETH DONISETE MANOEL; 1ª Secretária:  MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES; 2º Secretário: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", havendo número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA,  ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e 

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

declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a Vereadora MAÍSA 

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

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

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

BRIZA: "Boa tarde a todos! Eu gostaria de reforçar sobre uma indicação que eu fiz no ano 

passando, e esse ano eu repeti essa indicação sobre questões de redutor de velocidade tipo 

lombadas no Barão. Tendo em vista que algumas lombadas estão sendo feitas, a gente pede 

que haja um estudo com carinho, com mais atenção e possa estar atendendo no Barão.  São 

ruas que tem escolas, um grande número de crianças e também é uma rua bem extensa que 

permite um veiculo atinja a uma velocidade mais alta. É lógico que isso é da consciência de 

cada um, mas uma lombada acredito quer vai ajudar bastante. Eu também gostaria de 

comentar sobre a questão da indicação das câmeras de segurança de monitoramento. Me 

passaram que está em licitação, nós estamos sendo cobrados por isso, o Carlinhos também 

já falou algumas vezes sobre isso, que são câmeras de monitoramento para o bairro de 

Eleutério, Ponte Nova e Barão. E eu não sei se é de conhecimento dos nobres colegas, essa 

semana teve um novo assalto na região dos Cardoso e foi um assalto até com uma certa 

violência, que o pessoal de lá estão todos assustado. O proprietário do sítio foi agredido, o 

machucaram, e roubaram até utensílios de cozinha, limparam a casa. E porque estou falando 

isso?  Respeito das câmeras de segurança e monitoramento que nós pedimos nas estradas 

rurais, e não que vá evitar os assaltos, mas vai ser um meio de você chegar até a pessoa que 

causou, que fez o assalto, uma questão de inibição, mas aí peço que façam um estudo com 

carinho, que tenha uma certa urgência nesse sentido. Vai dar para atender todo mundo? Não 

vai, mas tentar focar nos pontos mais críticos onde está tendo maior auto índice de assalto. 

Isso vai facilitar na questão dos órgãos de segurança, na Policia Militar, Guarda Municipal. 

Acredito que é um suporte que vai ajudar bastante. E sobre uma indicação que eu estou 

colocando hoje, sobre a construção de um barracão no Barão, tendo em vista que hoje já não 

pode mais ser feito o uso do Centro Comunitário no NAE, e sabemos que os moradores 

usavam para eventos, festas, e não pode usar mais. Um barracão desse também pode ser 

usado para danças, para festas de família, judô, biblioteca no intuito de atrair as crianças e 

adolescentes que muitas vezes não tem muito o que fazer, e ficam brincando nas ruas. 

Melhorar a qualidade de vida deles e os moradores ter um lugar que eles possam usar para 

lazer. Por hoje é só, uma boa Sessão a todos. Boa tarde!" A seguir, faz uso da palavra 

vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde a todos! Em nosso Pequeno 

Expediente, eu vi a sua indicação Beth e quero lhe parabenizar, acho que é necessário 

urgentemente o município estudar o Piso Nacional de Enfermagem. Então o começo da 

minha fala é um posicionamento óbvio e claro, estamos a favor da Lei 14.434/2022. É uma 

conquista da categoria esse piso, é uma coisa crucial, todo mundo sabe a importância da 

enfermagem e a pandemia mostrou ainda mais isso. Sabemos que o Congresso Nacional não 

fez o serviço completo, não terminou onde vai ser pago isso, e vai ficar os encargos para 



outros municípios, estados, por, entretanto, é uma coisa que nós temos que defender e lutar, 

porque a enfermagem fez muito, e ela merece demais esse piso. Merceia até mais que esse 

piso, diga-se de passagem, mas é simbólico e vai melhorar muito as condições de vida de 

vários colegas da enfermagem. Então é uma defesa desse Piso Nacional, e os estudos já estão 

na pauta, parabéns Beth, e muito bom, que venha logo esse Piso Nacional. Segundo ponto 

da nossa fala de hoje, é que ontem foi o Dia do Patrimônio Histórico. Então dia 17 de agosto 

é a da Nacional do Patrimônio Histórico e nos últimos tempos, inclusive nas últimas semanas 

aqui em Itapira, nós temos uma série de prédios históricos sendo levados abaixo. Itapira 

então não tem o que comemorar. Além do Patrimônio Histórico, isso também inclui o 

Patrimônio Imaterial, que são as lembranças das pessoas, são o que elas fazem. Então nós 

temos que pensar em muito urgentemente, que essa lei seja feita, e desça aqui para a Câmara, 

porque a LOMI nossa Lei Orgânica impede que ela seja feita pelo vereador. É uma lei 

determinada pelo poder executivo. Então a Lei do Patrimônio de Itapira precisa ser feita e 

discutida. Temos uma Lei de trinta anos atrás não regulamentada, que é uma pena, e Itapira 

precisa ter essa lei, porque muita gente fala aquelas frases batidas “Quem gosta de passado 

é Museu” não é importante essas coisas. É só olhar como isso gera renda, turismo, como 

esses prédios podem ser usados com outras finalidades, e lógico sempre não esquecendo do 

imaterial de como fazer o extremamente necessário. E a terceira e ultima pauta minha aqui, 

já dei uma adiantada na semana passada, e agora eu quero retomar mais afundo, a questão 

do Mercadão Municipal. A gente passou e está passando um bom tempo lá, conhecendo 

pessoas, dialogando com elas. É muito bom ouvir a história das pessoas. O importante, é que 

nunca é um prédio, nunca é o local, o importante é ouvir quem vive daquilo, são pessoas. E 

ouvindo elas, há um descontentamento muito grande. Todas elas, não encontrei uma pessoa, 

seja usuários, comerciantes, feirantes, não encontrei uma pessoa que é contra a reforma. 

Todos são a favor da reforma. Só que da maneira que está sendo conduzida essa reforma, 

essa ideia eles estão muito descontentes, e acho muito importante outros de nós aparecer por 

lá, e dialogar com essas pessoas. E nesse diálogo, a prefeitura tem que mudar um pouco a 

sua postura. A prefeitura tem que pegar e olhar para quem passou mais de vinte, trinta, 

quarenta anos... Contém feirantes lá dentro com mais de cinquenta e três anos, e não estão 

dando alternativas pra ele, não estão antecipando a licitação. A licitação tem que ser feita 

sim, e eles concordam com isso, mas não precisa ser depois da reforma, garantir essas 

pessoas que passaram os piores momentos, os últimos vinte anos, e ninguém sabe como o 

Mercadão passou, deteriorando, manter o Mercadão de pé, e agora tapinhas nas costas e 

tchau. Então a gente precisa olhar para essas pessoas. Precisa fazer reunião, mas reunião, e 

não “palestrinha” de não os ouvir, e não os dar opções e tapinhas nas costas e tchau. Então 

precisamos ouvir essas pessoas, e buscar meios que não seja tapinhas nas costas e tchau. 

Então esse é um dever que essa administração tem que ser colocado em pauta. Tem que ser 

pensado, porque não é possível que arranja coisa para tudo, e não pode arranjar também, e 

não inclui essas pessoas nessa reforma do Mercadão. Muito obrigado a todos. Uma ótima 

Sessão!" A seguir, faz uso da palavra vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa 

tarde a todos! O primeiro assunto que eu tenho para falar é com referencia a umas 

reclamações que eu tenho recebido, dos moradores que residem na parte mais alta próximo 

ao Bairral e Vila Pereira. Eles estão se queixando muito que a água está muito fraca. A água 

do SAAE, e não consegue ligar a máquina de lavar. Então isso causa problema, e vai até 

queimar se não tiver água para ela trabalhar. O SAAE até esteve em algumas casas lá, fez 

um buraco na rua, olhou e parece que nessa casa até melhorou, mas em outras ruas a água 

continua muito fraca e não tem força nenhuma. Então mesmo sendo ligada direto da rua, está 

sem nenhuma pressão. Eu não sei se é algo que foi instalado, que agora não vou lembrar o 



nome, que reduz a pressão da água, só que reduziu muito, então ela necessitando agora de 

algum tipo de serviço para que a população volte a ter a água como antes. Eu também 

gostaria de parabenizar o pessoal da enfermagem pela conquista da aprovação da lei, e que 

tão logo possa ser colocado em prática. Eu vi também a indicação da Presidente, é 

importantíssimo, porque é uma classe que esta sempre próximo ao doente, é uma classe que 

acompanha a vida do doente. Então nós que passamos por essa profissão sabemos o quanto 

é difícil você trabalhar, estar ao lado do doente todas as horas do dia enquanto você está 

trabalhando. Então você está presente na vida do doente. É muito importante a profissão, 

acho que se houve essa conquista, esse reconhecimento, que haja estudos para que tão logo 

sejam colocados em prática. Eu também gostaria de falar sobre o falecimento do professor 

Sérgio Magnusson, que foi, meu professor na escola “Elvira Santos de Oliveira”. Uma 

pessoa amigo de todos, um professor exemplar. Tive oportunidade da amizade dele, da 

esposa atual a Madalena, das filhas, uma pessoa muito querida por todos, por onde ele passou 

fez amigos, ele trabalhou em prol algumas entidades fazendo suas massas, levando a sua 

alegria, cantando... Uma pessoa que veio para Itapira, e que não era daqui, e eu tive a 

felicidade de homenageá-lo com o Título de Cidadão Itapirense. Uma pessoa muito querida. 

Os alunos que passaram pela sala de aula onde ele ministrava as aulas tem boas recordações, 

bom professor, bom amigo, boa pessoa. É um exemplo de cidadão. A gente fica triste, porque 

é uma pessoa tão boa, uma força para viver tão logo vai embora. Mas deixo os meus 

sentimentos a todos os familiares, aos amigos, aos professores, aos alunos que o respeitavam, 

que é uma grande perda para nós. Sempre será lembrado por todas as suas qualidades, que 

enquanto viveu na terra passou para nós. Muito obrigado!" A seguir, faz uso da palavra 

vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: "Boa tarde a todos! Eu venho falar hoje, 

a respeito da Lei 14.434 de 04 de agosto de 2022. Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, passa 

a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A, 15-B, 15-C e 15-D: "Art. 15-A. O piso salarial 

nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será de R$ 4.750,00 

(quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos 

profissionais celetistas de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso 

estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: I - 70% (setenta por cento) 

para o Técnico de Enfermagem; II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de 

Enfermagem e para a Parteira." "Art. 15-B. O piso salarial nacional dos Enfermeiros 

contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será 

de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo único. O piso 

salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso 

estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: I - 70% (setenta por cento) 

para o Técnico de Enfermagem; II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de 

Enfermagem e para a Parteira." "Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros 

servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e 

fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo 

único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com 

base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: I - 70% 

(setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; II - 50% (cinquenta por cento) para o 

Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira." "Art. 15-D. (VETADO)." Art. 2º Esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação. § 1º O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada a manutenção das remunerações 



e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, 

independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi 

admitido ou contratado. § 2º Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções 

coletivas respeitarão o piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão. Brasília, 4 de agosto de 2022; 

201º da Independência e 134º da República. JAIR MESSIAS BOLSONARO, Paulo Guedes, 

Victor Godoy Veiga, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, José Carlos Oliveira, Bruno 

Bianco Leal.” Este texto não substitui o original publicado no Diário da União. Diário da 

União Sessão 1 05/08/2022. E hoje eu também protocolei na prefeitura um pedido que o 

prefeito nos informe, se está sendo realizado um estudo a cerca de um impacto que as 

alterações legais mencionadas acima, bem como que sejam inseridos no orçamento 

municipal. Vou ler: “Ilustríssimo Prefeito Municipal de Itapira, eu Presidente desta Câmara 

Municipal de Itapira ao final assinada, vem respeitosamente perante vossa excelência 

requerer considerando as recentes alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 

103/2019, referente a aposentadoria dos servidores públicos, considerando igualmente a 

Emenda Constitucional nº 124/2022 que determinou a instituição por meio de Lei Federal 

dos pisos salariais profissionais, nacionais para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

auxiliar de enfermagem  e parteira a serem observados por pessoas jurídicas, de direito 

público e de direito privado. Considerando por fim, mas não menos importante a Lei 

14.434/2022, que fixou o piso Nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares 

de enfermagem e parteiras. Considerando que há necessidade de averiguar o impacto que 

essas alterações legais irão causar tanto nas finanças municipais, quanto no Fundo Municipal 

de Aposentadoria e Pensões. E por isso requeiro que seja informado se está sendo realizado 

estudo a cerca do impacto, que as alterações legais mencionadas acima, bem como, que 

sejam inseridos no orçamento municipal. Sem mais para o momento, despedimo-nos, Beth 

Manoel Presidente desta Casa.” E junto desse documento total, eu tenho a certeza que eu e 

os meus parceiros André Siqueira, Mino Nicolai, Maísa, Fausto, Briza, Carlinhos Sartori, 

César, Luan e Leandro, estamos a favor da Lei, e a favor dos nossos heróis, que na pandemia 

mostraram o quanto são valiosos, pois perdemos inúmeros profissionais da saúde pela covid. 

Muitos ficaram com sequelas, muitos não atuar na área, e muitos levaram a doença e 

perderam os seus entes queridos. É por isso, e por muito mais que eu atuando na área há 35 

anos da minha vida dedicada a saúde, estou e sou vocês. Um beijo a todos e contem com a 

gente. Obrigada!" A seguir, faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: 

"Boa tarde a todos! Antes de adentrar ao assunto, gostaria de falar um pouco referente ao 

assunto que o vereador Carlinhos levantou aqui. Carlinhos, eu perguntei para o Vitorinho e 

ele falou que ele soube que foi um caso isolado, mas já pedi pra ele estar vendo isso pra 

gente, e também se você quiser enumerar alguns lugares pode passar pra mim, que eu vou 

falar com ele e ele falou que vai dar uma atenção, inclusive para fazer um trabalho de campo 

para o pessoal. Referente as considerações do vereador Briza, como nós já falamos a 

prefeitura já lançou a licitação para a compra das câmeras de monitoramento que serão 

compradas e instaladas, porém, vai ter todo um escalonamento para tudo isso. Agora 

referente a enfermagem, que eu parabenizo as suas conquistas. Eu sempre digo que não 

desmerecendo a classe médica, pelo amor de Deus, mas os enfermeiros são os primeiros 

contatos com os doentes chegam lá, via de regra 99% são os que dão os primeiros 

atendimentos para a família que está acompanhando. Antes mesmo da aprovação da lei, eu 

falei como prefeito, e nós sabíamos que essa lei seria aprovada e eu torcia pela aprovação da 

lei e eu também. Inclusive segurou muitas verbas, destinações do cofre dele para estar 

atendendo a enfermagem, como ele já fez quando saiu o aumento para educação. Não vamos 



virar as costas, essa conversa já está em andamento e vai continuar. O mais rápido possível 

vamos pôr em prática. A maioria não estava aqui, mas o vereador Leandro citou aqui muito 

bem, que o Governo jogou a bomba, mas não assessorou os municípios. Fez a alei, não falou 

da onde vai vim os recursos, simplesmente que cada estado, município faça valer a lei.  Então 

está nisso aí. O prefeito está sim estudando, o Mário já deu uma coletiva para todos, e é 

intenção nossa sim fazer a lei vingar. Fazer não, a lei já está aprovada. Só vamos aplicar o 

mais rápido possível. Não prometer datas, porque inclusive ele me passou que o jurídico 

ainda não deixou claro, quando nós vamos fazer esse aumento. Mas a vereadora Beth 

também já colocou o requerimento dela, e logicamente tem o nosso apoio. Mas não é para 

desmerecer o requerimento, mas já estava em estudo. Vamos aproveitar sim o requerimento, 

a Sessão de hoje, para amanhã mesmo pedir uma reunião com ele, mas já passo para vocês. 

Eu mesmo tive uma conversa com o Toninho, mas foi antes de junho, antes do nosso recesso 

para falar de outras coisas também, e ele mesmo falou para travar tudo, e entramos assunto 

da lei. E eu disse que tinha certeza que essa lei fosse aprovada antes das eleições. Então eu 

peço para você sim, concordo om você. Então esquece o que estou falando pra você e 

centraliza o estudo para estar atendendo a classe. Então é isso que eu tenho para falar para 

vocês referente a classe, o prefeito já estava no estudo e logo faremos essa atualização. 

Podem contar conosco. E para finalizar, gostaria de deixar minhas condolências aos 

familiares, amigos do professor Sérgio Magnusson. Além de amigo da família é nosso 

vizinho, fui criado com as filhas dele.  Era uma pessoa fantástica, infelizmente descobriu 

uma doença que eu não gosto nem de falar o nome, lutou, mas não resistiu. Que Deus 

conforte toda a família enlutada, e Deus abençoe a todos. Uma boa Sessão. Obrigado 

Presidente!" 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 5ª Sessão Solene,  realizada no dia 09 de agosto de 2022 e Ata da 26ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2022. DESPACHO: APROVADAS 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 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) Projeto de 

Lei nº. 0058/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a celebrar convênio com o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Se São Paulo - DER-SP. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0059/2022.- Em que 

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

Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 4.864, de 07 de março de 2012.  

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER DE nº  

097/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 12/2022. RELATORIA: André Luís 

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

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

12/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Reclassifica o Cargo de Procurador Jurídico do 

SAAE” , REQUEREM a prorrogação, por prazo de 15 dias,  para melhor estudo sobre a 

temática. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de Agosto 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, a Sra. Presidente coloca em votação 



o Requerimento das Comissões. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 5º) PARECER DE nº 98/2022.  ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

055/2022. 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 

055/2022, de autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 356.069,34", 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", 217 de Agosto, 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  18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 

PARECER nº 99/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 056/2022. RELATOR: Luís 

Hermínio Nicolai. Sra.Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 056/2022, de autoria do Prefeito 

que “Dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos (Columba livia – variedade 

doméstica), no âmbito do Município de Itapira, 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", 17 de Agosto, 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  18 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº 100/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

057/2022. RELATOR: Leandro Sartori. Sra.Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que 

a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 057/2022, de 

autoria do Prefeito que “Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos 

recicláveis e cadastro de fornecedores", 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", 17 de Agosto, 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  18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A 

seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de 

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

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

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 8º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00503/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.º 

Sérgio Magnusson. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00504/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Jorge Aparecido de Souza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00505/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria José de Campos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00506/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Anderson Aurélio Panizolo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00507/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. João Riberti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00508/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ivonete Aparecida Pelizer Oliveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00509/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Gessi Inácio da Costa. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00510/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Torres Manfredini. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00511/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Giovanna Isabely da Silva. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00512/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João dos Santos. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00513/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Virgolino Moreira. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00514/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Belarmino Grejo. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. 

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

00515/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Durvalina Orosco Bailon. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 

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. A seguir, a Sra. 

Presidente suspende a Sessão por quinze (15) minutos, a fim de atender o pessoal da Saúde. 

(SUSPENSA)...  Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", a Sra. Presidente passa 

a leitura dos Requerimentos. 21º) Requerimento nº. 00262/2022.- Voto de Congratulação 

com a Prof. Suzana Maria Serra Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 15 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00263/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Celina Alves Riberti, pelo transcurso de seu 93º aniversário de 

nascimento celebrado dia 17 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00264/2022.- Voto 

de Congratulação com a APAE de Itapira, na pessoa do presidente Dr. Newton Santana, 

pelos 51 anos de atividades em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00265/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Lola Bonatelli, pelo transcurso de seu 85º aniversário de 

nascimento celebrado dia 17 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu gostaria de parabenizar a Lola 

Bonatelli, a Lola da “Loja da Lola” por tão longos anos no comércio, uma pessoa tão amiga, 

carismática, uma pessoa do bem, que hoje tem a grata satisfação de celebrar 85 anos de vida. 

Isso é importante. É uma pessoa que sempre trabalhou, lutou com a vida, uma mulher que 

sempre trabalhou no comércio e é um exemplo para a cidade e para todos nós amigos e 

familiares. Parabéns a Lola por mais esse aniversário, e também aos seus familiares. Muito 

obrigado!"DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00266/2022.- Voto de Congratulação com a Prof. Maria José Ricciluca, 

mais conhecida como Zezé Ricciluca, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00267/2022.- Requer 

oficiar o SAAE para que tome providências em relação a um tampo de ferro solto (ponto de 

visitação) na rua Espanha, próximo ao nº 216. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00268/2022.- Voto de Congratulação com os dirigentes e membros da Igreja Pentecostal 

Jesus é o Salvador, na pessoa do Pr. Ronaldo Lourenço e da Missionária Néia Lourenço, 

pelo primeiro ano de atividades, comemorado entre os dias 28 e 31 de julho. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00269/2022.- Requer oficiar a direção da CPFL Paulista, para que 

promova a retirada de um poste na rua XV de Novembro, defronte o nº 1.375. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00270/2022.- Voto de Congratulação com o Colégio Atuante pela 

inauguração de novo e amplo espaço no Santa Fé. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00271/2022.- Voto 

de Congratulação com o jovem Murilo de Souza Marques, pelo destaque alcançado nos 

gramados da cidade como jogador infantil de futebol. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00272/2022.- Voto 

de Congratulação com o ciclista itapirense Artur Galizoni Caversan, pelo brilhante 



desempenho e destaque durante a 30ª Edição do L´Etape Du Tour de France. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o autor manifesta interesse em discutir a presente 

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

18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00273/2022.- Voto de Congratulação com a bombeira civil Viviane dos Santos Lovatto, 

eleita a primeira mulher a presidir o 1º Grupamento de Bombeiros Voluntário de Itapira - 

GBVI. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o autor manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 33º) Indicação nº. 00276/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudo de impacto 

financeiro para implantação do novo piso salarial para os profissionais de enfermagem. 

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

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00277/2022.- Sugere a construção de um espaço público, tipo barracão, para 

a realização de atividades esportivas, festas e eventos em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Caio", aos 18 de agosto 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: 35º) Convite Instituto Bairral de Psiquiatria. - Convida você a participar de nossa 

Cerimônia do 10º Aniversário da Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota, no dia 22 

de agosto de 2022. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Convite APAE Itapira. - A APAE 

Itapira tem o prazer em lhe convidar para comemorar conosco 51 anos da nossa entidade no 

dia 19 de agosto de 2022 às 09:00 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) 

Requerimento Nº 1807 de 2022. - Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da XIV 

Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de 

congratulação com a população de Itapira, pelo aniversário do Município, a ser comemorado 

no dia 24 de outubro de 2022. Coronel Telhada. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) 

Ofício Convite ETEC. - A coordenação do Ensino Médio com Itinerário Formativo em 

Linguagens, Ciências Humanas e Sociais da Etec João Maria Stevanatto, vem através deste 

ofício, formalizar o convite aos vereadores de Itapira, para que possam participar da Roda 

de Conversa na escola, no dia 30/08/2022 às 10:00 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 39º) Ofício SG-DAO nº 172/2022. Ref. ao Requerimento nº 218/2022. - 

Requer informações sobre a contratação da Banda Astros e Estrelas. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 40º) Convite Câmara Municipal de Pedreira. - Tem a honra de convidar 

para a realização da 1ª Sessão Solene de 2022, que homenageará como Título de Cidadão 

Pedreirense, o Exceletíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

Prof. Doutor Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

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

imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0055/2022.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 356.069,34. Autoria: Prefeito 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0055/2022. Aprovado em única 



votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0056/2022.- 

Dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos (Columba livia – variedade 

doméstica), no âmbito do Município de Itapira, e dá outras providências. Autoria: Prefeito 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0056/2022. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0057/2022.- 

Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e cadastro de 

fornecedores. Autoria: Prefeito Municipal.  A seguir, não havendo nenhum vereador para 

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

0057/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de  

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00264/2022.- Voto de Congratulação com a APAE de Itapira, na pessoa 

do presidente Dr. Newton Santana, pelos 51 anos de atividades em nosso município. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o autor solicita vistas da matéria. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00272/2022.- Voto de 

Congratulação com o ciclista itapirense Artur Galizoni Caversan, pelo brilhante desempenho 

e destaque durante a 30ª Edição do L´Etape Du Tour de France. Autoria: Fábio Galvão dos 

Santos. A seguir, pela ordem, o autor solicita vistas da matéria. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de agosto 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. 

 

 

 

 


