
ATA DA 29ª Sessão Ordinária realizada em 1º de setembro 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 vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. A Sra. Presidente, invocando a 

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

CARLOS DONISETE BRIZA, 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 Presidente, boa tarde vereadora Maísa, demais vereadores, boa tarde 

especial aos alunos e professores do Anglo que se fazem presente nessa Casa de Leis, à toda 

a população Itapirense e para aqueles que nos acompanham pela internet. Eu venho falar 

sobre uma moção de repúdio que coloquei nessa Casa de Leis para que chegue até o STJ, 

sobre uma decisão que está sendo tomada, na qual acreditamos que isso não vá adiante. Que 

é tirar algumas funções que a Guarda Municipal exerce, que há o entendimento que a Guarda 

é para cuidar de patrimônio e não fazer o serviço de polícia. Então eu preparei um texto e 

vou ler. Manifesto preocupação com a decisão emitida pelo STJ no recurso especial nº 

1.977.119 de São Paulo, que limita a atuação de todas as Guardas Municipais do país ao 

desenvolvimento de atividades consideradas estritamente policiais. Decisão esta, 

desconsidera ao meu ver a lei federal nº 13.022 de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o 

estatuto geral das guardas municipais e a lei federal nº 13.675 de 11 de junho de 2018, que 

institui o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e ambas contemplam além do texto 

constitucional, o termo de proteção à população. As Guardas Municipais exercem papel 

importante na proteção da civilidade, sendo responsável ao combate à criminalidade, 

exercendo patrulhamento na cidade, como por exemplo, na nossa cidade de Itapira, 

priorizando a integridade dos cidadãos. Por isso, se essa decisão estender as demais guardas, 

inclusive da nossa cidade, pode haver um enorme retrocesso e a população se ver 

desamparada com a criminalidade. Fica aqui meu apelo em nome da Guarda Civil Itapirense, 

que essa decisão seja proferida com muito cuidado, pensando no melhor a população. Peço 

aos demais colegas vereadores que a gente possa todo mundo assinar, que possa chegar e 

realmente não venha a tomar essa decisão. Obrigado, boa tarde a todos!” A seguir, faz uso 

da palavra o vereador  LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, 

boa tarde demais colegas vereadores, boa tarde aos funcionários dessa Casa de Leis, boa 

tarde a você que está assistindo essa transmissão pelas redes sociais da Câmara Municipal, 

boa tarde para vocês aqui do oitavo ano do Anglo, na pessoa da Iramira, da Janaina, da 

Beatriz, da Gilmara e também boa tarde aos feirantes aqui do Mercadão Municipal, em 

especial ao meu colega Bruno e tudo mais, representando e todos vocês aqui presentes. Esse 

pequeno expediente eu tenho várias coisas para falar e estava aqui na minha terceira pauta, 

está o da Mata, falar sobre isso, mas vou alterar minha pauta. Sabe que já tem um protocolo 

na prefeitura, há mais ou menos três semanas, pedindo certas coisas e não chegou a resposta 

até agora. Sabemos e já cobramos cerelidade, diálogo, principalmente com vocês, aqui do 

Poder Público. Então, é uma coisa que a gente está cobrando pela terceira vez, essa é a 

terceira fala aqui nessa Casa de Leis. Falo diretamente para vocês, que eu estou presente 

quase toda semana no Mercadão e dialogando com vocês, por causa do quê? Porque a 



prefeitura precisa ouvir e não só falar.  Não é chegar lá e fazer palestrinha. É ouvir os 

feirantes, ouvir o povo do mercadão pelo que está acontecendo e tudo mais. E está faltando 

esse diálogo, já foi cobrado por mim e estou recobrando hoje. Tratei esse assunto com 

prioridade, deixei por primeiro lugar em minha pauta e deixo bem claro que também estou 

nesta luta junto com vocês. Então, nosso mandato fica à disposição dos feirantes e tudo mais. 

Além desse recado para os feirantes aqui presentes, eu quero lembrar também que no último 

dia 21 de agosto aconteceu o Rap no Beco lá no Nosso Teto. Eu acompanho o movimento 

rap da cidade desde 2014, movimento independente, movimento de luta na cidade. Eu quero 

mandar um abraço especial para o Tiê, para o DJ Lai e para os demais organizadores, eles 

levaram o dia inteiro lá de rap e grafite. A comunidade que eu conversei adorou, porque 

sempre fala que é esquecida muitas vezes, e o Nosso Teto estava levando essa cultura 

independente que é muito importante para o Nosso Teto. Parabéns ao Rap no Beco, tomara 

que tenha outras edições para que o rap volte com força nesse pós-pandemia. Parabéns Tie, 

DJ Lai e outros. Segunda coisa que eu quero deixar claro aqui nessa semana, já é nosso 

segundo contato com estudantes, tanto eu quanto a Presidente Beth Manoel, atendendo a um 

pedido da ETEC, participamos de uma roda de conversa lá na escola. Quero parabenizar a 

direção da ETEC, parabenizar a Alessandra que coordena o itinerário de humanas da ETEC, 

eles têm desenvolvido a ideia de fazer e falar sobre política nesse primeiro ano A, desse 

itinerário de humanas e foi muito legal o bate-papo. E o Anglo que está aqui presente também 

e deixar bem claro, se necessário nós também iremos lá trocar uma ideia pessoalmente com 

vocês, com mais tempo e tudo mais, que aqui sempre é rápido, tempo controlado e ficamos 

à disposição de vocês também. Nosso mandato, nessa semana, abrimos diálogo com a Eliana 

Razzo. A Eliana Razzo coordena o Entrelaços Autismo, e no caso nós colocamos um projeto 

de lei idealizado por eles, por Entrelaços Autismo. Em abril foi aprovado aqui pela Câmara 

Municipal e nós abrimos o diálogo com o departamento de trânsito para começar a aplicação 

desta lei.  Quero agradecer o atendimento do Luís Gustavo e da Thaís Lavasso. E essa lei, a 

lei 6.141 de 2022, a lei que obriga tanto estabelecimentos públicos quanto privados a colocar 

o símbolo do TEA, do transtorno do espectro autista, nas suas placas de estacionamento. A 

conversa foi muito interessante, há então uma cerelidade, o secretário falou que vai acelerar 

para que não dê os seis meses do prazo para se colocar esse símbolo nas placas, mas que seja 

feito antes. E um recado para as famílias que têm pessoas com TEA, com transtorno espectro 

autista, para usufruir desse estacionamento tem que ter o cartão de estacionamento de vaga 

especial. Esse cartão é feito pelo próprio departamento de trânsito, é você levar o documento 

do portador de TEA, mais o laudo, a CNH do condutor e o parentesco dele com esse portador 

de TEA e o comprovante de residência para que todos consigam ter e usufruir desse direito. 

Que é um direito importantíssimo para as famílias que tem pessoas com o transtorno do 

espectro autista. Então abrimos esse diálogo, quero agradecer a Eliana, sempre junto com a 

gente e tudo mais. Para quase encerrar nossa fala e se eu passar um pouquinho presidente eu 

peço só uma paciência e tudo mais. Primeiro lugar, faltando um mês para a eleição, esse 

pleito será decisivo para a democracia no Brasil. Nós termos um Brasil de esperança ou um 

Brasil de ódio. Então tá muito claro para nós o jogo sujo e tudo para vencer as eleições de 

certo grupo, e as pessoas não estão caindo nessa. As eleições, as pesquisas não mudam e a 

gente vai mudar a cara desse país. Um país mais solidário, um país que enxergue a pessoa e 

não enxergue ela com rancor e com ódio, que não imite pessoas morrendo sufocadas e que 

não despreze o outro. Então a gente está chegando a esse um mês, um mês importantíssimo. 

E não tem como encerrar minha fala, falando que hoje, 1º de setembro, é aniversário de um 

time de futebol que a gente ama, é aniversário da torcida que tem um time, é aniversário do 

Sport Club Corinthians Paulista. E não é isso, eu quero deixar bem claro que o Corinthians 



não é só um time de futebol, o Corinthians é símbolo das lutas sociais nesse país. Em 1937 

quando Vargas proibiu as bandeiras dos estados em todos os lugares, a bandeira dos estados 

e tudo mais, quando Vargas proibiu isso, aonde você via a bandeira de São Paulo? No 

símbolo do Corinthians. Eu quero deixar claro que durante a ditadura civil-militar, a torcida 

do Corinthians ia para a arquibancada e abria faixas a favor da anistia, ela abria faixas contra 

a ditadura. Quero deixar claro que em 1982 e 1983, durante a ditadura, o Corinthians fez a 

sua democracia, a democracia corinthiana, onde todos faziam um time coletivo. O 

Corinthians é símbolo, quebra tabus e não é só um time de futebol, por isso a gente ama o 

Corinthians. E um abraço especial para a fiel torcida de Itapira, que voltou com força. Voltou 

e hoje tem festa da fiel torcida. E além disso, todas as ações sociais que a fiel torcida faz, 

inclusive apoiando o próprio Fundo Social de Solidariedade, apoiando a UIPA, entre outras 

organizações da cidade. Parabéns fiel torcida, estamos juntos e vamos que vamos. Boa 

sessão para vocês.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FABIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa tarde presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas 

vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, minha amiga Bia com todo o pessoal 

do Anglo, parabéns pela iniciativa, as demais professoras também. Aos feirantes aqui 

presentes uma boa tarde, ao público que nos assiste e imprensa. Hoje eu começo a minha 

fala demonstrando sobre as atividades da administração municipal e do CREM. O CREM 

essa semana fez uma reunião, o agosto lilás. E o CREM promoveu um encontro, na verdade 

foram dois encontros, um mais específico na sede da OAB e o outro na AIPA, Associação 

Itapirense de preparo adolescente. Foi demonstrado lá o trabalho do CREM, o foco dele é a 

promoção da saúde da mulher, mulheres, infelizmente, vítimas de violência doméstica que 

precisam de ajuda. E isso foi um primeiro propósito da nossa gestão, nosso governo, criando 

o CREM e com isso em quase mais de 1 ano de criação, infelizmente, não vou falar, mas 

tem que falar, que é um número de 300 atendimentos. De um lado, é lamentável, porque 

foram 300 mulheres vítimas de violência doméstica do seu parceiro, do seu filho, do 

companheiro, etc. Mas do outro lado mostra o trabalho nosso que está sendo bem realizado, 

muitas pessoas prestando o trabalho voluntariamente. Isso tudo para a saúde da mulher, 

infelizmente, vítima de qualquer tipo de violência, até homens também, mas mulher, ainda 

dentro de casa, precisa muito de ajuda. Então parabenizo aqui mais uma vez a todo o CREM, 

a equipe do CREM, o nosso prefeito que teve a iniciativa de criação do CREM, a Secretaria, 

a nossa secretária Regina e todos os demais voluntários que prestam esse serviço. Então, 

aqui eu deixo meus parabéns a todos. Gostaria de dar um recado também da nossa Secretaria 

de Saúde, que a partir do dia 12 de setembro o Hospital da Solidariedade doutor Luiz Octávio 

de Barros Vieira passará a atender em novo endereço. Isso é bom divulgarmos para toda a 

população, porque a hora que a pessoa chega lá doente, estará fechado, pode entrar até em 

desespero, pois não saberá que mudou de localização. Então já vai no local correto. Vai 

passar a atender na rua 13 de maio, número 497, é a poucos metros do hospital, na verdade, 

é uma segunda rua paralela. O motivo dessa mudança, é que ali será feita a reforma para a 

instalação do nosso tão sonhado Centro de Hemodiálise. O processo de licitação da reforma 

já está em andamento. Gostaria também de propagar a campanha do setembro verde, o 

Leandro mesmo tocou aqui, do autismo, é um mês de luta pela inclusão da pessoa com 

deficiência. Iniciamos agora no dia um e eu gostaria de ressaltar está campanha. Não só os 

órgãos públicos, mas também as escolas, aproveitar a oportunidade que temos estudantes 

nos assistindo, vamos incentivar esta campanha. Iniciou-se hoje, amanhã mesmo vai ter uma 

caminhada que eu já passo o convite para todos, caminhada solidária, sairá em frente a APAE 

e eles estão pedindo para todos que forem, irem vestido de verde. Também aproveitando o 

dia primeiro de setembro, parabenizar também aos corintianos, não vou deixar de 



parabenizar não, mas lembrar que hoje é dia do educador físico. Hoje está aqui o pessoal da 

escola, é uma data muito importante, conheço vários amigos e educadores físicos, e a 

Educação Física, o esporte para a criança, para a formação do jovem, do homem é muito 

importante. Então deixo meus parabéns, em especial ao educador físico. Uma boa sessão a 

todos, boa tarde presidente." A seguir, faz uso da palavra o vereador LUIS HERMINIO 

NICOLAI: “Boa tarde senhora presidente, vereadora Maísa, senhores vereadores, 

funcionários, internautas, alunos do Colégio Anglo, aos comerciantes do Mercadão e todos 

que nos assistem. Primeiro, digo que é uma satisfação ver esse Plenário, que há muito tempo 

isso não acontece. Para nós é uma honra, ainda mais quando tem tanto jovem. Queria 

destacar a pessoa da professora Beatriz, a nossa Bia, também a Iramira. É isso? Se eu errar, 

vocês falam. É Jaína, isso? Janaína? Janaína e Gilma Mara, isso? Então eu falei tudo errado, 

mas acredito que deu para entender. Então cumprimento a todas. A Bia me apresentou, quero 

cumprimentar os meninos nas pessoas do Arthur e Pedro, é isso? E as duas meninas, que é a 

Betina e a Letícia. Onde está a Letícia? Pasqualini é você? Então cumprimento os meninos 

e as meninas. Bom, enfim, é um prazer que vocês estejam aqui. Vim lembrar que vocês que 

não esqueçam do dia 7, a qual vai ter alguma comemoração na praça. Sou vereador há mais 

de 16 anos e nunca vi crianças no dia do Sete de Setembro, ali na praça, onde se comemora 

o Dia da Independência. Esse ano comemoramos 200 anos, que é muito importante para 

todos nós. E vendo vocês de uniforme, queria dizer que no nosso tempo a gente tinha que 

vir de uniforme, fazia uma fila, cantava vários hinos, várias músicas. E isso era muito bom, 

porque com as músicas faziam referência aos dias importantes, para todas as comemorações 

que eram necessárias. Então que vocês também participem e façam isso. Porque é uma 

civilidade, uma coisa que as crianças têm que ter, que muita gente está esquecendo. E a gente 

tem que ter o orgulho daquilo que a gente é, sabe? Ser brasileiro, ter certeza que a gente está 

vivendo em um país que precisa progredir, avançar! E pegando uma brecha, o vereador 

Leandro falou sobre a política, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês desde já, com a 

idade que vocês têm hoje, que ainda são jovens, são crianças, que vocês prestem atenção em 

tudo aquilo que os políticos falam. Tudo! Mas nunca deixe nenhum ser humano, nenhum, 

seja quem for, que lhes diga, em quem vocês devem votar. Vocês devem ter sempre a opinião 

de vocês. Ouçam todos aqueles que vão falar, pode ser de qualquer partido, ser homem, ser 

mulher, ser de qualquer forma que qualquer político venha a ser. Vocês formem suas próprias 

opiniões e nunca deixem que outras pessoas digam a vocês para quem votar, isso tem que 

sair de dentro da gente e é isso que faz com que as coisas mudem. As pessoas precisam ter 

opinião própria e acreditar naquilo que querem e nas pessoas que querem acreditar. Então, 

vocês nunca deixem ninguém dizer a vocês: "Olha, vota em fulano, fulano não presta, fulano 

é isso, fulano é aquilo". Vocês têm que escolher aquilo que é melhor, não só para você, mas 

para a família, para a comunidade e para o grupo de amigos. Que vocês caminhem juntos na 

certeza de que vamos mudar as coisas. Nós estamos aqui e estamos sempre tentando ajudar 

em alguma coisa, mas às vezes é difícil. Então, nunca esqueçam essa lição. Outro assunto, 

gostaria de dizer que no sábado passado, nós perdemos a senhora Iolanda Tofanelo Oliveira. 

Quero deixar os sentimentos a toda a família, aos filhos, noras e netos, e que a gente sente 

muito com todos que aqui estão nos votos de pesar, a gente sente que também é uma família 

muito tradicional de Itapira. Que Deus abençoe a família e que ela esteja descansando em 

paz. Voltando a falar aos alunos presentes, é uma honra para nós a presença desses jovens, 

e depois vamos ter um tempo para conversarmos e estamos à disposição para tirar dúvidas e 

perguntas. Vocês podem perguntar tudo o que tem vontade. Que fiquem tranquilos, só não 

podem rir muito da gente, se a gente também falar alguma coisa que vocês possam dar risada, 

está certo? Mas que vocês acreditem que nós estamos aqui para colaborar e tudo que vocês 



tiverem de dúvida, nós vamos estar aqui para esclarecer. Muito obrigado pela presença de 

vocês. Parabéns aos professores, à escola Anglo e que as outras escolas sigam o exemplo e 

que venham assistir os trabalhos, porque a mudança ocorre sempre com a renovação de 

geração. A casa sempre diz, primeiro se faz o alicerce, depois as paredes e o telhado e depois 

declaramos que a casa está pronta. Não pode ser ao contrário. Então a vida é assim, são as 

crianças, depois os jovens e por fim os adultos. Então o alicerce para um futuro melhor, esse 

alicerce é formado por vocês e deve ser forte. Tem que acreditar realmente que vocês podem 

mudar tudo. Então, obrigado presidente, obrigado a todos vocês.” A seguir, faz uso da 

palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Cumprimento a todos 

novamente. Boa tarde e sejam muito bem-vindos. Hoje eu ocupo essa tribuna para falar que 

existe uma lei, uma lei federal, nº19.615/98, é de multa para quem deixar cachorro solto nas 

ruas, e está bem explícito nessa lei. Eu até peço permissão para a vereadora Maísa, porque 

ela é da causa animal e eu vejo a luta dessa moça a respeito dos animais. Uns elogiam, outros 

xingam, outros exprimem suas opiniões achando que conhecem o assunto e cada um fala 

uma coisa, até parece terra de ninguém essa internet. As leis existem, precisam ser 

respeitadas e cumpridas. Para que sejam cumpridas tem que haver denúncias. Por que estou 

falando isso, vereadora? Porque semana passada teve a morte de mais um rapaz, um 

motociclista. Eu ouvi e vi vários comentários, desde que o motoqueiro estava em alta 

velocidade, de que a culpa é do motoqueiro, que o cachorro não tem culpa, pois o cachorro 

também morreu. Depois de 5 dias internado o motoqueiro faleceu, pois levou uma pancada 

na cabeça. E aí eu pergunto, quem era o dono do cachorro? Deixar cachorro na rua também 

é considerado maus-tratos, porque o cachorro na rua causa acidentes, principalmente de 

motocicletas. Podem ser atropelados, agredidos, avançam nas pessoas, inibindo o direito do 

cidadão de ir e vir e provocam sujeiras defecando no espaço público. E por falar nisso, tem 

uma lei, feita por mim e assinado por todos os vereadores, todos que saem passear com o 

seu animal tem que recolher o cocô. A lei existe. Tem pessoas que levam os cachorrinhos 

para passear na pracinha e usar lá como banheiro. Eu jamais levaria meus filhos para brincar 

na pracinha, porque você não sabe se o dono do cachorro fez o tratamento de vermes. Isso é 

questão de saúde pública, em uma cidade de povo desenvolvido não podemos aceitar essa 

situação. Eles também atrapalham o serviço dos Correios, espalham o lixo e causam 

acidentes, onerando o SUS. Então pessoal, venho em público pedir para que mantenham os 

seus animais no devido espaço, cumpram a lei. Isso também é valorizar a vida. Vamos 

fiscalizar mais, exigir mais da Vigilância Ambiental, do setor de zoonose, para que sejam 

aplicadas multas. Outro assunto, tem um vídeo circulando na rede social, de um rapaz que 

faz duras críticas ao pessoal que não deixa estacionar no estacionamento do hospital. Quem 

fez essa indicação para o prefeito fui eu e o secretário da saúde acatou. Por que fizemos essa 

indicação para o prefeito? Porque o paciente está lá internado, chega os visitantes e colocam 

os carros lá, aí o médico e o funcionário que chega para trabalhar não tem lugar para 

estacionar os seus veículos. Tem que ficar girando lá em volta, procurando um local 

adequado para estacionar seu carro. E às vezes, muitas vezes, tem os plantonistas que ficam 

à distância, que é chamado com urgência, aí ele chega no hospital, não tem onde deixar o 

carro, por quê? Porque está sendo usado pela população. Não falemos que isso é proibido, 

mas nós temos que ter bom senso que estacionamentos de hospital e Santa Casa primeiro 

são para os funcionários. Se você tem o seu ente querido, a pessoa que você está levando lá 

para fazer consulta, você leva, deixa a pessoa e sai com o carro, depois você volta. A 

prioridade para estacionamento deve ser para médicos e demais funcionários. O visitante ou 

aquele motorista que chega com uma pessoa para ser atendida no Hospital Municipal, deve 

ter o bom senso de usar o estacionamento apenas para embarque e desembarque. E quanto à 



enfermagem, nós também estamos aguardando que a lei do piso salarial seja cumprida. Boa 

tarde a todos!” A seguir, o vereador LUIS HERMINIO NICOLAI diz o seguinte: “Sra. 

Presidente, sei que esse pronunciamento não está previsto no Regimento Interno, mas a 

urgência do assunto me faz quebrar o protocolo. Queria fazer um pedido especial para todos 

os vereadores e a todos que nos assistem. A todos vocês que transmitam essa mensagem, 

pois após a pandemia, todos estão pedindo para que as pessoas doem sangue. Os hospitais 

estão precisando de muito sangue. Algumas pessoas acabam ficando sem tratamento. 

Existem tipos de sanguíneos que são raros, enfim, a gente não é médico, não pode dizer 

muito a respeito, mas temos que tomar a iniciativa de divulgar essa campanha e também 

doar sangue. Então é uma dificuldade enorme e eu esqueci de dizer isso na minha 

oportunidade. Então pedi esse espaço à Sra. Presidente para que todos divulguem aos pais, 

amigos, parentes, tios, que não é só uma necessidade do hospital de Itapira, mas de toda 

região, todos estão precisando de muito sangue. E aqueles que puderem doar, vai ser muito 

bom, porque muitas pessoas vão ter a vida salva com isso e Deus queira que não, mas amanhã 

pode ser qualquer um de nós. 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 28ª Sessão Ordinária, realizada 

no dia 25 de agosto de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 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 Especial.- Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes ao mês de junho e julho 

de 2022.  Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) PARECER DE nº 

103/2022, ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2022. RELATORIA: Fábio Galvão dos 

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, de autoria 

do Prefeito Municipal “Reclassifica o cargo de Procurador Jurídico do SAAE” 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 a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 31 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, 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", em 1º de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER DE nº 104/2022, ao Projeto de 

Lei Complementar nº 13/2022. 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 13/2022, de autoria do Prefeito Municipal 

“Dispõe sobre a 2ª revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira, instituído 

pela Lei Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, revisado pela Lei 

Complementar nº 5.710, de 23 de julho de 2018, 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 a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 01 de setembro de 



2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER DE nº 105/2022, ao Projeto de 

Lei Complementar nº 14/2022. RELATORIA: Maísa Gracinda. Senhora Presidente, 

Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Cria 

o Fundo de Honorários Sucumbenciais (FHS) no Município de Itapira e da outras 

providências” acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 01 de setembro de 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: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER DE nº 

106/2022, ao Projeto de Lei nº 060/2022. RELATOR: Leandro Sartori. Sra. Presidente, Srs. 

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

Projeto de Lei nº 060/2022, de autoria do Prefeito que “Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Usuários dos Serviços Públicos - COMUSP, e dá outras providências”. 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 31 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", em 1º de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER DE nº 107/2022, ao Projeto de 

Lei nº 061/2022. RELATOR: Maísa Gracinda Fernandes. Sra. Presidente, Srs. Vereadores: 

As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

nº 061/2022, de autoria do Prefeito que “Altera a redação do artigo 5º, da Lei Municipal nº 

3.658, de 02 de setembro de 2004”, 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", 01 de setembro de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

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

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

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) 

PARECER DE nº 108/2022, ao Projeto de Lei nº 062/2022. 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 062/2022, de autoria do Prefeito que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Itapira, e dá providências correlatas”, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 31 de agosto, 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: À ORDEM DO DIA 

DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente.  9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00527/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Iolanda Tofanelo de Oliveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00528/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Avanil Marciano da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00529/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jovelina dos Reis. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00530/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Germano. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00531/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio dos Santos. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00532/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Lourenço. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00533/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Hercília da Silva Galiano. 

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

em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00534/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Florindo Altafini. 

Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

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

Pesar nº. 00535/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaltina de Godoy. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 

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

00536/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Ivonette Coppos de Moraes 

Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00537/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce 

Casadedio Marquezini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Como dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, a 

Sra. Presidente procede homenagem póstuma aos falecidos guardando um minuto de silêncio 



referentes aos votos de pesares lidos acima.  A seguir, a Sra. Presidente passa de imediato 

aos Requerimentos. 20º) Requerimento nº. 00290/2022.- Voto de Congratulação com a 

diretoria, colaboradores e funcionários da Jorsa Embalagens, pela comemoração dos 30 anos 

de atividades, celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00291/2022.- 

Moção de Repúdio ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em virtude da decisão proferida 

pela 6ª Turma, nos autos do Recurso Especial nº 1.977.119, que versa sobre a atuação das 

Guardas Civis Municipais. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00292/2022.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Dionísio Coradi Filho, homenageado durante a cerimônia dos 60 anos do Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECI-SP). Autoria. Carlos 

Briza. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu queria parabenizar o 

Dionísio por todos esses anos à frente, não só dessa área, mas também na contabilidade, com 

escritório montado na cidade há muitos anos e agora vem o reconhecimento. Parabéns, muito 

sucesso na sua carreira e que Deus o abençoe sempre.” Justificativa de voto vereador Carlos 

Donizete Briza: “Boa noite, parabéns Dionísio! Eu acho que é uma homenagem justa e 

merecida, tantos anos no ramo imobiliário, na contabilidade e ex-vereador dessa Casa de 

Leis. Desejamos que Deus lhe preserve com muita saúde, com muita sabedoria e o abençoe 

sempre. Parabéns!” Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete Manoel: “Parabéns 

Dionísio! Sempre vemos no jornal os anúncios do seu escritório. E é isso que o Briza falou, 

que a vida siga sempre para cima e para frente. Parabéns!” Justificativa de voto vereadora 

Maísa Gracinda Fernandes: “Também parabenizo o ex-vereador Dionísio pelo seu 

profissionalismo brilhante aqui na nossa cidade. Que Deus continue te abençoando 

profissionalmente, muita saúde e muita sabedoria. Um beijo para você.” Justificativa de voto 

vereador André Luis Siqueira: “Mais que merecido, Dionísio, um amigo, parceiro, por todo 

o carinho que a gente tem por você, um cara que é educado e respeitador. Que Deus continue 

abençoando a sua vida, parabéns e tudo de bom.” Justificativa de voto vereador Luan dos 

Santos Rostirolla: “Também não poderia deixar, primeiro, boa noite a todos! Dionísio, 

parabéns! É uma família de sucesso, congratulamos com o Théo recentemente e agora com 

o pai. Parabéns, continue essa jornada linda que você tem e esse sucesso em sua imobiliária. 

Parabéns Dionísio!” Justificativa de voto vereador Luis Herminio Nicolai: “Em poucas 

palavras, parabéns, Deus o abençoe, siga em frente e grande abraço.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00293/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Dulce Regina Souto Passos, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 27 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00294/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria José Malandrin Kikomatsu, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00295/2022.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Antônio de 

Souza Sobrinho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00296/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00297/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Gracini Neto, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 30 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00298/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Jamarino Marchi, pelo transcurso de 

seu 80º aniversário de nascimento celebrado dia 23 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00299/2022.- Voto de Congratulação com os fiéis e dirigentes da Igreja 

Assembléia de Deus Ministério Ágape, na pessoa do Pr. Nicelzio Ribeiro de Paiva e da Pra. 

Ângela Maria Nora, pela comemoração dos 5 anos de ministério em nossa cidade. Autoria. 

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

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00300/2022.- Voto de Congratulação com os fiéis e dirigentes da Igreja 

Presbiteriana Independente de Itapira, na pessoa do Pr. Marcelo Peres da Silva, pela 

inauguração do novo templo religioso. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00301/2022.- Voto de 

Congratulação com o Rotary Clube de Itapira, pela recente visita da Governadora do Distrito 

4590, Sra. Rosemeire Aparecida Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  A seguir, pela 

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

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00302/2022.- Voto de 

Congratulação com o escritor itapirense Patrício Siqueira Manoel, pelo lançamento do livro 

"Memórias do Caminho da Fé", publicado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  A 

seguir, pela ordem, o vereador autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 

00290/2022.- Sugere conserto de guias, sarjetas e um pedaço de asfalto ao lado da portaria 

da empresa Kronos, na rua Afonso Cescon, distrito industrial "Juvenal Leite". Autoria. 

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

Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00291/2022.- Sugere a implantação de placa denominativa na rua José Olbi, 

no bairro Boa Vista II, próximo ao Posto Santa Marta. Autoria. Beth Manoel e Leandro 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 

00292/2022.- Sugere a contratação de médico Otorrinolaringologista para atuar na Rede 

Pública de Saúde do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Ofício FMAP nº 304/2022. - Informamos a 

essa E. Câmara Municipal que a Prefeitura efetuou o pagamento das parcelas vencidas no 

mês de julho, correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de 

Aposentadoria e Pensões, conforme comprovantes de transferência de valores anexos. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) 

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

Sra. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de atender aos alunos da escola 

Anglo e posteriormente dialogar com representantes dos comerciantes que utilizam o espaço 

do Mercado Municipal. (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 Lei Complementar nº 0012/2022.- Reclassifica o cargo de 

Procurador Jurídico do SAAE. Autoria: Prefeito Municipal.  A seguir, pela ordem, a 

vereadora Maísa Gracinda Fernandes requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada por cento e oitenta (180) dias para melhores estudos. 

DESPACHO: ADIADO POR 180 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

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

Lei Complementar nº 0013/2022.- Dispõe sobre a 2ª revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Itapira, instituído pela Lei Complementar nº 5.205, de 13 de 

dezembro de 2013, revisado pela Lei Complementar nº 5.710, de 23 de julho de 2018, e dá 

outras providências. Autoria: Prefeito Municipal.  A seguir, pela ordem, o vereador Leandro 

Henrique Sartori solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LEANDRO HENRIQUE SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º 

de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei Complementar nº 0014/2022.- Cria o Fundo de Honorários 

Sucumbenciais (FHS) no Município de Itapira e da outras providências. Autoria: Prefeito 

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

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

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que 

o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa 

da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A Sra., Presidente 

acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei Complementar. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

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

Projeto de Lei nº 0060/2022.- Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Usuários 

dos Serviços Públicos - COMUSP, 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 0060/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0061/2022.- Altera a redação do 

artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.658, de 02 de setembro de 2004. 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 0061/2022. Aprovado em única votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0062/2022.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Itapira, e dá providências correlatas. 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 0062/2022. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 



UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o 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 vereador autor requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada por seis (6) dias para melhores estudos 

DESPACHO: ADIADO POR SEIS DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00280/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Dalton Justino, o Dalton 

do Cadastro, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados 

à municipalidade. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por seis (6) 

dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR SEIS DIAS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00281/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Francisco Pedro Mariano, o Chico do Protocolo, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria: Fábio Galvão dos 

Santos. A seguir, pela ordem, o vereador autor requer e a Casa aprova por unanimidade para 

que a presente matéria seja adiada por seis (6) dias para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADO POR SEIS DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00282/2022.- Voto de Congratulação com o jovem atleta itapirense Gabriel Burani, pela 

conquista do primeiro lugar (categoria sub-29) na corrida de montanha La Mission, realizada 

entre os dias 19 e 20 de agosto na Serra Fina. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00301/2022.- Voto de Congratulação com o Rotary Clube de Itapira, pela 

recente visita da Governadora do Distrito 4590, Sra. Rosemeire Aparecida Pereira. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori.  A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita vista da presente 

matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00302/2022.- Voto de 

Congratulação com o escritor itapirense Patrício Siqueira Manoel, pelo lançamento do livro 

"Memórias do Caminho da Fé", publicado recentemente. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  A 

seguir, pela ordem, o vereador autor solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 1º de setembro 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. 

 

 

 

 

 


