
ATA DA 34ª Sessão Ordinária realizada aos 06 de outubro de 2022. Presidente: 

ELISABETH DONISETE MANOEL; 1ª Secretária:  MAÍSA GRACINDA 

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

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

Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CARLOS DONISETE BRIZA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

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

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão e da tribuna 

procede 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 a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa tarde a todos 

novamente. Eu quero ocupar este momento para falar que ontem nós tivemos um evento 

maravilhoso, porque ontem foi a abertura oficial do mês em que se comemora as Pétalas 

de Rosa, é o mês de prevenção do Câncer de Mama. Então, nós tivemos, na Associação 

Pétalas de Rosa, um evento maravilhoso, o vereador Carlinhos também fez parte, o 

Prefeito também estava lá e foi muito bom. As Pétalas têm uma grande importância no 

nosso município, que é a de propagar sobre o Câncer de Mama, e para quem não sabe o 

homem também tem o Câncer de Mama, é mais raro, mas existe. Então, ontem foi falado 

lá na palestra tudo sobre o câncer, foi uma palestra muito esclarecedora, falaram sobre os 

fatores de risco para o Câncer de Mama, possíveis sintomas, como se prevenir e também 

sobre a Associação, sobre o projeto saúde, o projeto Entre Pétalas, o projeto atendimento 

e acolhimento e orientações para o autoexame das mamas. E a gente sabe que até hoje 

elas ocupam uma sala que não tem banheiro, é apenas um cômodo que tem os bancos 

onde se faz as reuniões e já há algum tempo a pedido delas eu fiz uma indicação para o 

Prefeito, para que ele pudesse atender a respeito de uma sala com mais comodidade pra 

elas, uma sala com banheiro, que atendesse melhor a necessidade do pessoal da 

Associação e ontem, pela surpresa, o Prefeito anunciou que eles vão ter uma sala especial 

no Uniesi. Então, o Prefeito vendo essa necessidade atendeu ao pedido delas, nosso, de 

todos nós vereadores e ficamos muito contentes. Esse mês eles seguem fazendo as visitas 

nas UBS's e nas firmas, o que é uma coisa boa. Quero usar meu tempo nessa Tribuna, 

também, para agradecer ao pessoal de Itapira que atendeu ao meu pedido, porque fizemos 

campanha para alguns Deputados e entre eles um que atendeu a vários pedidos meus para 

a cidade, que é o Thiago Auricchio, Deputado Estadual, ele teve quase 700 votos e ficou 

muito feliz, agradecido e já avisou que em dezembro nós vamos ter mais emendas no 

nome dele para nossa cidade. Agradeço também ao pessoal que votou no Bozzella, para 

quem nós fizemos campanha também, infelizmente, para a minha surpresa ele teve muitos 

poucos votos, não aqui na cidade, mas no geral e eu fiquei muito surpresa com isso, mas 

é isso daí mesmo, a gente quando sai candidato a alguma coisa ou vai ou fica e, 

infelizmente, ele ficou, mas é uma pessoa que eu agradeci muito também, por ter atendido 

a vários pedidos nossos. E é isso aí pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Muito 

obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais colegas Vereadores, boa tarde 

aos funcionários desta estimada Casa de Leis e boa tarde a você que está assistindo essa 

sessão via redes sociais da Câmara Municipal de Itapira. A gente vem nesse momento 

ocupar essa Tribuna, primeiramente, para agradecer e muito, foi um mês de muita 

conversa e de muito diálogo pela cidade. A gente encabeçou duas campanhas aqui na 

cidade, encabeçamos a campanha da Samia Bonfim, Deputada Federal, e ela conseguiu 

ficar em 4º lugar aqui na cidade, com quase 1600 votos, e encabeçamos a campanha do 



Raul Marcelo, Deputado Estadual, que ficou em 5º lugar, com mais ou menos 750 votos. 

E essa votação exprime muito bem as emendas, o contato com a cidade que esses 

Deputados tiveram e toda essa conversa que nós fizemos durante esse último mês de 

setembro, e foi muito legal, muito bom ver o resultado desses Deputados, o 

reconhecimento da população e agradecemos muito por essa conversa, esse diálogo que 

tivemos nesse último mês. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o qual eu sou 

membro desde 2011, ele se transformou, tranquilamente, aqui na nossa cidade no maior 

partido progressista, maior partido de esquerda da cidade, com Deputados bem votados 

para Federal, vale destacar, entre os 10 primeiros, Guilherme Boulos, vale destacar 

também, entre os principais votados, Erika Hilton e destacar a Sônia Guajajara, todos 

eleitos para Federal. Além do Raul Marcelo, Giannazi, grande campanha da Marina Conte 

aqui na região e também em Itapira, muito bem votada, a bancada feminista eleita 

também, a Ediane do MTST e a Mônica Seixas que também ficaram entre os mais votados 

da cidade. O PSOL se coloca então como o partido mais progressista, mais à esquerda e 

dessa linha o mais votado aqui na cidade, e agradecemos muito a você que acompanha 

nosso trabalho e reflete isso nesses votos, para esses Deputados. A gente encabeçou 

também aqui na cidade a campanha do ex-presidente Lula e junto com esses candidatos 

levamos o Lula também para as pessoas, e a gente começou estimando ao Lula aqui na 

cidade em torno de 8 mil votos, a campanha foi tão bem recebida, que já chegamos perto 

do final dela com 11 mil e chegou ao final com 12 mil votos. Agora, a gente vai refazer 

a campanha, faltou só um “cirinho” para o primeiro turno, para gente encerrar, mas a 

gente vai refazer a campanha e vai para rua novamente, por mais esse mês de outubro, 

dialogar com a população e fazer conversa para o Haddad e para o Lula aqui na cidade, 

porque nós temos que ter o centro democrático lá, para que nós tenhamos sempre 

condições de dialogar e dialogar muito com as pessoas. Então, a gente agradece também 

o voto nesses candidatos e estamos na rua para defender, para conversar e dialogar com 

as pessoas sobre eles também. Além das campanhas, logicamente, a gente continua nossas 

conversas em torno da saúde, do Mercado Municipal, dos problemas do transporte 

público, a gente não deixa de fazer nosso papel cotidiano de Vereador, além das 

campanhas que encabeçamos. Novamente agradeço e muito, e logicamente, ao final do 

ano a gente vai, também, trazer novas surpresas e novas verbas para a cidade e continuar 

esse bate-papo, encabeçando, logicamente, os partidos de esquerda, os partidos 

progressistas aqui em Itapira. Obrigado a todos, ótima sessão.” A seguir, faz uso da 

palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa tarde Presidente, boa tarde aos 

demais Vereadores e boa tarde imprensa. Eu venho nessa Tribuna hoje para agradecer os 

563 votos, porque para garimpar esses votos na cidade é difícil, para nós que somos 

Vereadores já é difícil, imagina trazendo Deputado de fora. Então, eu quero deixar aqui 

os parabéns para o pessoal que conseguiu eleger os Deputados, tenho certeza que a gente 

tem agora Deputado da região. Falei com o Tenente Coimbra que foi eleito também, é um 

cara excelente e vai estar ajudando a nossa cidade, Valeria Bolsonaro, já estive falando, 

Rafa Zimbaldi, os Deputados que a Maísa apoiou, que o Luan apoiou, o Carlinhos, o 

próprio Briza e a Beth que fez um trabalho legal. Então, são deputados que eu tenho 

certeza que vão estar nos ajudando nesses dois anos que a gente tem pela frente de 

mandato, e a gente tem que correr atrás, porque agora eles foram eleitos, vamos passar o 

fim do ano e depois vamos para cima, para nós isso é importante. E mesmo o Bozzella 

não sendo eleito pode ter certeza que vai ter surpresa por aí também. Quero agradecer, 

não sei se a emenda é de um Deputado apoiado pelo Faustinho, sei que amanhã está 

chegando mais uma viatura nova, ou se é emenda da Maísa junto com o Faustinho, isso é 

muito importante para nossa segurança, vai inteirar a 5ª viatura para a Guarda Municipal 

e isso com os guardas novos que já estão na rua vai ser muito importante para nossa 



segurança. Muralha já está instalado, já está funcionando e eu tenho certeza que vai 

melhorar muito mais nossa segurança, na nossa cidade. Boa tarde a todos e muito 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa tarde Presidente, Vereadores, funcionários da Casa e internautas. Eu também venho 

aqui hoje para agradecer a população, em nome do deputado federal Carlos Sampaio, pela 

votação expressiva que teve na nossa cidade, lá na Vila de Barão Ataliba Nogueira, 

Eleutério, Ponte Nova e em toda a cidade. Eu acho que reflete o trabalho que o Deputado 

tem feito e o atendimento aos meus pleitos para a cidade, sabemos que é importante 

termos uma parceria e honrar o compromisso com quem a gente trabalha. Então, o Carlos 

Sampaio mais uma vez foi muito bem votado em nossa cidade, é um reconhecimento do 

povo da cidade, isso é importante a gente frisar. Eu agradeço a todos, a confiança mais 

uma vez, porque em tempos difíceis nós conseguimos para o Carlos Sampaio 1.670 votos, 

é bastante voto e eu agradeço de coração a população e com certeza o Carlão vai continuar 

sendo nosso parceiro, ajudando as entidades, ajudando a cidade, a saúde, a segurança, a 

educação, a cultura, todos os segmentos, acho que é importante, ele é Deputado de todas 

as causas. Então, a gente parabeniza o Carlão, reeleição não é fácil, mas graças a Deus 

ele foi reeleito, assim como eu também parabenizo o deputado estadual Barros Munhoz, 

pela sua reeleição, com uma gama de quase 15.000 votos em Itapira, eu acho que também 

é bastante voto, eu acho que é uma representatividade grande e que continue trazendo 

recursos para a cidade, que seja bastante feliz em seu novo mandato, porque Itapira 

também precisa de recurso e nós estamos aqui para buscar esse recurso junto aos 

Deputados eleitos. Então, estamos aqui a serviço da cidade, fomos eleitos pelo povo para 

fazer melhorias na nossa cidade. Também gostaria de parabenizar a Associação Pétalas 

de Rosa pelo evento de ontem, já mencionado pela nossa Presidente, que foi um evento 

grandioso, a presidente da Associação é a Gilza Scholz Sanches, também estava lá a 

Ivonilde Felipe, que foi presidente e também estava o pessoal do Coral da cidade e o 

maestro da Banda Lira. Agradecer ao Dr. Luís Arnaldo Filho, presidente da OAB, ao 

pessoal da Casa da Amizade, em nome da Dilma, à Dra. Mônica Rosato, que fez uma 

belíssima palestra, uma explanação grandiosa para o entendimento de todos. Então, foi 

uma noite memorável, acho que elas trabalham em prol de uma causa humanitária, uma 

causa de valor, e a gente no mesmo tempo da alegria de participar, ficamos emocionados 

de ver pessoas que trabalham com amor, pessoas, muitas vezes, acometidas pela doença, 

mas que não desistiram de viver e isso é importante, enquanto há vida há esperança, e 

usavam uma camiseta bonita, com os escritos “vida” e “esperança”, acho que é uma 

sincronia muito boa. E eu só gostaria de falar mais uma coisa, tendo em vista que houve 

essa vinda de uma nova viatura, uma emenda do deputado Carlos Sampaio, um veículo 

da marca Duster, não sei muito pronunciar esses nomes difíceis, mas é uma viatura bonita, 

bem equipada e ela está toda pronta, e hoje eu fui lá na Guarda para tirar uma foto, porque 

eu pedi e a gente tem que mostrar para a população o que o Vereador faz, e eu fui 

impedido de fazer a foto. Eu cheguei lá e pedi: “olha, eu sou fulano de tal, eu vim aqui 

para fazer uma foto da viatura, porque agora já passou o período eleitoral, então agora é 

permitido que se faça.” E daí a pessoa falou, é um guarda novo: “Olha, um minuto por 

favor”, ele foi lá, consultou o responsável pela Guarda, o Farabello, e veio com a 

informação de que eu não poderia fazer a foto, porque o Prefeito não havia feito a foto 

ainda, mas eu disse para ele: “Escuta meu caro, eu sou o autor do pedido da emenda, eu 

fui buscar esse recurso para a cidade, eu só gostaria de fotografar, que mal tem?” Eu acho 

que a gente vai buscar, traz para a cidade, eu acho que nada mais justo do que fazer uma 

foto, assim como todos fazem, acho que não há impedimento legal de fazer isso, mas foi 

essa a resposta que eu tive. Mas dentro em breve eu vou voltar para ver se consigo fazer 

a foto e divulgar, porque é importante que a população saiba quem realmente trabalha em 



prol do povo e da cidade. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora 

MAÍSA GRACINDA FERNANDES: "Boa tarde Presidente, demais vereadores, 

funcionários dessa Casa, internet, público que nos assiste em casa e Fernando, seja muito 

bem-vindo. Eu vou usar o espaço do pequeno expediente apenas para agradecer o pessoal 

que nos apoiou, eu acho que é de extrema importância esse elo de vereador com deputado, 

a população não tem ciência desse elo, mas nós temos que ter essa parceria. Então, eu 

acho que é de extrema importância e eu apoiei dois candidatos que foram eleitos e muito 

bem eleitos, para deputado federal, o Bruno Lima, que teve 460 mil votos, e para deputado 

estadual, o Alex de Madureira, que teve 1846 votos aqui em Itapira, foi uma benção. 

Então, é resultado do nosso trabalho, trabalho muito bem feito, é o reconhecimento da 

população em prol de nós, que também trabalhamos. Eu tenho certeza que virá muitas 

emendas agora, através dessa vitória e isso é só o começo. Obrigada a todos e boa tarde." 

A seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa tarde 

Presidente, boa tarde demais Vereadores, funcionários dessa Casa, aos internautas que 

nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal e a toda a população itapirense. 

Eu, como os demais Vereadores, não poderia deixar de fazer uso do pequeno expediente 

e agradecer a população itapirense, nós apoiamos dois Deputados, um Federal e um 

Estadual, os dois foram reeleitos com votação expressiva e a gente vem aqui hoje para 

agradecer, realmente. O deputado federal Capitão Derrite foi reeleito com 239.772 votos, 

ele praticamente dobrou a votação dele com relação ao ano de 2018, onde ele foi eleito 

com 120.000 votos. E foi o Deputado que apoiamos aqui, em nome dele venho trazer todo 

o agradecimento às pessoas que confiaram e depositaram o seu voto de confiança no 

Deputado. Também não poderia deixar de parabenizar o deputado estadual Barros 

Munhoz, para quem nós trabalhamos e fizemos campanha, ele aumentou sua votação no 

município em aproximadamente 2.000 votos, já está indo para seu 7º mandato, é um 

político nato, podemos dizer assim, e que traz muito recurso para Itapira. Então, aqui fica 

nossos agradecimentos, o deputado Barros Munhoz foi eleito com mais de 86.000 votos 

e quem ganha com isso é Itapira, porque como vereador nós estamos em contato direto 

com a população, buscando as demandas e levando até os Deputados, e com isso a gente 

pode conseguir mais emendas e mais recursos para nossa cidade. Então, aqui fica toda 

nossa gratidão. E eu queria mencionar aqui também, que dia 20 de outubro, Presidente, 

vai ter coleta de sangue do hemocentro de Campinas lá no Uniesi e eu não sei se é do 

conhecimento de todos, mas tem uma criança de 11 anos que foi diagnosticada com 

leucemia LLA e está internada no Boldrini, e a mãe fez uma campanha através das redes 

sociais pedindo às pessoas que fizessem doação de sangue. Eu, particularmente, sou um 

doador de sangue e venho através desse meio, da Tribuna, desse meio de comunicação, 

convocar a todos que são doadores de sangue para que se façam presentes, não só para a 

Marina, que tem 11 anos e está nessa luta, a gente tem acompanhado um pouco da luta 

da família, que não está sendo fácil. Então, a gente vem pedir para que possamos 

comparecer em massa lá, porque me parece que está programado para o período da 

manhã, mas acredito que dependendo do volume de pessoas que comparecerem, esse 

espaço de tempo pode ser prolongado. Então, vamos doar sangue, doando sangue nós 

estamos salvando vidas e vamos fazer nossa parte, vamos juntos, é aquela velha frase 

“Juntos somos mais fortes”. Então, vamos fazer o bem sem ver a quem. Boa tarde, 

obrigado Presidente e bom trabalho a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde vereadora Maísa, 

demais colegas vereadores, funcionários da Casa, público aqui presente, que eu faço em 

nome do meu amigo Massari, população itapirense e internautas. Hoje não posso deixar 

de iniciar meu discurso agradecendo, primeiramente, a população itapirense que nos 

ajudou na eleição, como a vereadora Maísa já antecipou, trabalhamos para o deputado 



Alex de Madureira, que já contemplou nossa cidade com várias emendas e graças a Deus 

foi eleito e ele tem um compromisso conosco, com a nossa cidade, foi o segundo mais 

votado aqui. Então, queria agradecer a população itapirense e parabenizar Alex de 

Madureira. Hoje quero tocar no assunto de que eu e o Prefeito fomos vistoriar a obra no 

antigo Hospital de Solidariedade da nossa cidade, e ficamos contentes, porque a obra está 

com bom andamento. O Prefeito e nossa administração já conseguiram a licença perante 

o Estado para a implantação do Centro de Hemodiálise e está tudo andando nos 

conformes. Se tudo der certo a intenção nossa é de, no mais tardar, em meados do ano 

que vem inaugurar esse Centro, mas se tudo correr corretamente, até antes. Outra coisa 

que eu gostaria de comentar hoje é que viralizou, está viralizando um vídeo na internet 

onde o nosso técnico junto com o secretário da pasta do Meio Ambiente, José Maria e seu 

encarregado, estão comemorando mais uma nota excelente do nosso aterro. Nosso aterro 

recebeu uma visita do pessoal da CETESB e foi considerado o melhor da região. O 

Prefeito até ressaltou que ele não precisou, isso é até um ganho para a cidade, entrar no 

consorcio de aterro sanitário, onde várias cidades aqui da região tiveram que entrar, 

porque não estão comportando o seu lixo. Nós, graças ao nosso trabalho, nossa 

administração, além de economizar mais de 1 milhão de reais no ano passado e nesse ano, 

com a inteligência e com o bom trabalho da nossa equipe, estamos com a nota exemplar. 

Então, gostaria aqui de deixar mais uma vez os parabéns a toda a equipe, principalmente 

ao nosso Prefeito, que não mede esforços para manter o aterro a todo o vapor e lembrando 

que o aterro é natureza e isso é essencial para todo o mundo. Vimos várias discussões a 

âmbito nacional e mundial e graças a Deus Itapira está fazendo a parte dela, isso para 

mim é um orgulho, de estar aqui podendo comemorar e também fazer parte disso. 

Gostaria também de parabenizar o pessoal da Pétalas de Rosa, ontem eu não pude estar 

lá, como não estive aqui na terça-feira, estou com problemas particulares, sentimentais 

em casa, então, não está dando para dar atenção para todos, mas deixo aqui meus parabéns 

a toda a Associação e a equipe, em nome da Presidente, a Gilza Tofanello Sanches. A 

Associação Pétalas de Rosa, como disseram aqui, faz um trabalho essencial, fundamental 

e de grande importância, principalmente para a pessoa que está doente, com essa... não 

gosto nem de citar o nome. Então, parabenizo a todos envolvidos no evento, mas, 

principalmente, a Associação, que não só no outubro Rosa, mas durante todo o ano faz 

um grande trabalho na cidade e quem sabe até regional, porque tem as suas redes sociais. 

Muito obrigado e uma boa sessão a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde Presidente, Vereadora Maísa, companheiros 

vereadores, funcionários, público que nos assiste e internautas. Eu pensei bem no que eu 

iria falar aqui hoje, em primeiro, congratular com todos aqueles que vocês já 

congratularam, Deputados e Senadores, enfim, estaduais e federais, todos aqueles que 

venceram e os que não venceram, todos que fazem parte de uma eleição. E pensando 

muito eu gostaria de deixar um recado aqui hoje, acho que é muito importante, 

principalmente para todos que estão nos assistindo, dizer que, se eu conseguir  fazer essa 

linha de pensamento, nós já estamos terminando nosso segundo ano de mandato aqui e 

essa Casa de Leis depois de muito anos, eu já participei de outras quatro legislaturas, tem 

o respeito das pessoas um pelo outro, principalmente entre os vereadores, porque muitos 

não presenciaram o que foi essa Casa de Leis quando havia muita baixaria, por conta de 

fanáticos políticos. E eu não posso deixar de pedir ao povo brasileiro hoje, independente 

do que for a vontade de cada brasileiro, que aquilo que eu vi na rede Globo, no último 

debate de presidente, aquilo para mim foi a maior baixaria da história do nosso país, onde 

acharam que todos nós brasileiros somos palhaços e que temos que aceitar tudo aquilo 

que é vindo. E com tanta palhaçada ninguém falou nada do que vai fazer, de cabo a rabo, 

nenhum, só ofensa, só maltrato, só coisa que não deveria ser dita. Então, o que me 



machuca e o que está me deixando muito preocupado foi a abstenção que teve nessa 

eleição, de um quarto do povo brasileiro que podia votar, 25% da população que não foi 

votar. Então, eu quero deixar um pedido para todos vocês que estão nos ouvindo aqui 

hoje, para que façam o seu papel, cumpram aquilo que tem que ser cumprido, não 

interessa se são pessoas com mais de 70 anos que não são mais obrigadas a votar, aqueles 

que falam “para mim está tudo ai, nada interessa”, “pra mim, der o que der, está tudo 

certo”, enquanto o nosso povo não vestir a camisa, verdadeira, da democracia, com o 

poder do voto, de mostrar que a gente vai ter uma abstenção de 5% ou 4%, que seria um 

número razoável e aí sim se ganhar Pedro, João, Maria, Joana, quem ganhar não tem 

problema nenhum. Se me perguntarem o que eu acho que vai acontecer, eu acho que nós 

estamos pertos de uma tragédia, não interessa se ganhar o número um lá ou o número 

dois, não interessa para gente saber o voto de quem é ou de quem não é, mas eu acho que 

a maior palhaçada que podia ter sido feita, foi feita em nosso país. Ninguém fala o que 

tem que ser feito, os conchavos políticos estão feitos, os mesmos deputados dão a 

voltinha, aqueles que perdem continuam no cabide, os que ganham vêm e ajudam os que 

perderam, depois tudo volta ao normal e esse círculo não termina. Então, eu acho que, 

com educação e com sabedoria, o povo brasileiro, dia 30, deve ir votar sim, com chuva, 

com sol, caindo pedra de gelo, o que for, mas não vamos deixar de votar e mostrar que o 

povo brasileiro não é mais palhaço de ninguém, porque não interessa as pessoas terem 

tantos votos, milhões de votos, isso e aquilo, e tudo continuar exatamente do mesmo jeito 

que já vem sendo há 50 ou 60 anos na nossa política. Já teve a esquerda no poder, a direita 

no poder, o centro-esquerda, o centro-direita, o fulano da meia, o fulano da esquerda e 

nada muda, povo morrendo de fome, educação carente e saúde carente. Então, hoje é um 

apelo meu aqui para que a pessoa de valor para o seu voto, que vá às urnas, faça valer o 

seu voto, independente de para quem seja, mas que a gente mostre que nós temos que ir 

votar e que nós temos o poder de mudar as coisas, porque da forma que está, se continuar, 

a bomba vai estourar depois do dia 30 e o povo brasileiro vai se arrepender do que está 

por vir pela frente. Uma guerra de quem ganhou contra quem perdeu, de cassação, de tirar 

presidente, de colocar presidente e isso está acontecendo há 25 anos e o nosso país 

continua do mesmo jeito. Então, o meu pedido fica aqui para todos que participem de 

coração, com vontade e só nós podemos mudar as coisas. Obrigado Presidente.” A seguir, 

faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa tarde a 

todos, companheiros vereadores, público presente, internautas e funcionários da Casa. 

Realmente, quero reforçar um pouco as palavras do Mino, o que acontece no Brasil agora 

é uma polarização entre lado A e lado B e isso refletiu nos Estados e na cidade. Podemos 

observar que os campeões de votos são frutos dessa polarização também, salvo o trabalho 

específico de alguns vereadores ou de alguma ala da população, salvo o Carlos Sampaio, 

salvo um pessoal que conseguiu entrar na briga dessa polarização. A gente viu um retrato 

na cidade, podemos dizer, muito triste, acho que a democracia é isso, mas os principais 

eleitos e os mais votados de Itapira acho que nunca pisaram na cidade, fruto dessa 

polarização, deixo muito bem claro, não é falando do Carlos Sampaio, não é falando dos 

candidatos do PSOL, apoiados pelo Leandro, mas os líderes de votos da cidade 

infelizmente nunca pisaram em Itapira. Então, fico um pouco triste sim, mas fico feliz por 

outro lado, Itapira ganha um deputado estadual e um deputado federal novo a partir de 

2023, Marangoni e Itamar Borges. Nunca tiveram voto na cidade, Marangoni nunca foi 

candidato e alcançou 89 mil votos no total, Itamar Borges chegou nos seus 183 mil votos, 

já foi Secretário da Agricultura em São Paulo e vai para o seu quarto mandato de estadual, 

e fico muito feliz porque alcançamos perto de 250 votos para um e perto de 300 votos 

para outro. Fico contente, porque a gente agora pode cobrar, já tive uma ligação dos dois 

e eles falaram: “Luan, o que Itapira precisar a gente está à disposição” e fico muito 



contente, porque um é de Santa Fé do Sul e o outro é de Santo André, mas são pessoas 

que através do nosso trabalho e de nossa união vão poder ajudar nossa cidade. Então, a 

primeira coisa que eu vou pedir assim que eles assumirem, novamente o seu mandato no 

caso Itamar e o Marangoni como o novo deputado federal, é que façam uma visita para 

as cidades, que venham para Itapira conhecer um pouco da nossa terra. Tenho certeza que 

vão ajudar muito mais e que é um fruto de um bom trabalho, um bom trabalho da 

população, um bom trabalho nosso e fico muito feliz em poder ter ajudado duas pessoas 

que nunca estiveram na cidade, porém, com o nosso pedido, com o nosso trabalho 

conseguimos eleger essas duas pessoas. Então, parabéns Itamar e parabéns Marangoni, 

espero contar muito com vocês para ajudar, principalmente, nossa cidade, o povo 

itapirense precisa dessa mudança, essa mudança foi necessária. Essa polarização que 

acontece no país não me agrada, porém, faz parte da democracia, então, dia 30 o mais 

importante, realmente, é votar, escolher o seu candidato, ir para as urnas e defender 

principalmente o Brasil, o Estado e a nossa cidade. Muito obrigado, boa tarde a todos 

vocês.” 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 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2022. 

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

aos 06 de outubro 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) RELATÓRIO Nº. 009/2022.- Ata da Prestação de Contas apresentada 

em Audiência Pública realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 15:00 horas, na Sala 

de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, referente ao 2º Quadrimestre de 2022. Autoria. Mesa da 

Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 0010/2022.- Ata 

da Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 28 de setembro 

de 2022, às 10:00 horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara 

Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, referente ao 2º Quadrimestre 

de 2022. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0016/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Trata da criação de funções 

gratificadas na estrutura da Guarda Civil Municipal de Itapira." DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0066/2022.- Em 

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

que "Cria o Conselho de Escola nas escolas da Rede Municipal de Educação de Itapira." 

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

06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 

112/2022, ao Projeto de Lei nº 065/2022. RELATORIA: Luis Hermínio Nicolai. Sra. 

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

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 065/2022, de autoria do Prefeito que "Modifica o valor 

de alçada do regime de adiantamento instituído pela Lei 6.012 de 19 de março de 2021."  

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", 05 de Outubro, 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 que 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  06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00599/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Mariusa Aparecida Estefanini Nucci. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00600/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Cícero Caetano da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) 

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

00601/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Cristina de Jesus. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00602/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina Aparecida 

Tofanello de Mattos, mais conhecida como Dona Gilza. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00603/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Lenisete Fuini Ricciotti, mais 

conhecida como Lurdinha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00604/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Márcio Antônio Daniel. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00605/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Valdir de Oliveira, mais conhecido como Tarzan. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00606/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jenny de Deus Almeida. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

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

de Pesar nº. 00607/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Fermino. 

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

Caio", aos 06 de outubro 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. 16º) Requerimento nº. 00338/2022.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Leonor Rodrigues Gomes Lopes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00339/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Laércio Marcatti, pelo transcurso de seu 70º aniversário 

de nascimento celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00340/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Agenor Barizon, pelo 

transcurso de seu 96º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de setembro. Autoria. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00341/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Iracema Roberto Salgado, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado 

dia 1º de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00342/2022.- Voto de 

Congratulação com a Dra. Hélia Regina Pichottano, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 2 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00343/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho, pelo transcurso de 

seu 87º aniversário de nascimento celebrado dia 05 de outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00344/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Marlene Alves Lima, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00345/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Helena Leme Fernandes, pelo transcurso de seu 81º aniversário de nascimento celebrado 

dia 04 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00346/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Evelina R. Aek, pelo transcurso de seu 95º aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00347/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Marilete Rosário Lima, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 29 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00348/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Albertina Baldissin 

Peretta, mais conhecida como Nininha, pelo transcurso de seu 93º aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00349/2022.- 

Voto de Congratulação com o jovem tenista itapirense João Mateus Bozzi Muroni dos 

Santos, pela conquista do torneio de tênis Multi Chances, ocorrido entre os dias 24 e 25 

de setembro em Valinhos (SP). Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00300/2022.- Sugere a 

construção de um Velório Municipal em Eleutério. Autoria. André Siqueira. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 

00309/2022.- Sugere recapeamento asfáltico na rua das Magnólias, no Jd. Santa Marta. 

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

Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

30º) Indicação nº. 00310/2022.- Sugere recapeamento asfáltico rua Lindóia, desde o 

entroncamento com a rua Socorro até o seu final às margens da rodovia SP-147. Autoria. 

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



Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) 

Indicação nº. 00311/2022.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada 

na rua XV de Novembro, no trecho entre as ruas Padre Ferraz e Joaquim Inácio da 

Silveira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 32º) Indicação nº. 00312/2022.- Sugere serviços de capina, limpeza e 

remoção de terra da calçada na Av. Brás Aires, em trecho localizado próximo à Praça 

Ana Maria Godoy Pizzi (Aninha). Autoria. Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o 

vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Nessa questão, não é só aqui no começo 

dela na Vila Bazani, mais próximo dos Prados ela tem uma parte da calçada em que um 

tanto do barranco caiu e está impedindo os pedestres que fazem caminhada ali e, também, 

no leito dela tem muito mato, tem muita folha caída, tem lugar que a calçada está toda 

coberta. Então, a gente precisa de uma limpeza, a pedido da população que transita por 

ali. Muito obrigado.” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

33º) Indicação nº. 00313/2022.- Sugere melhorias na passarela lateral à ponte Geraldo 

Guerra, na Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Então, lá tem a ponte Geraldo Guerra, é aquela 

ponte central do bairro da Ponte Nova e na lateral dela, de uma das laterais, existe uma 

passarela que foi feita de madeira, só que hoje ela já está um tanto quanto desgastada com 

o tempo e aquilo pode até causar um acidente, porque eu estive lá andando e verificando 

com outros moradores e as tabuas estão um tanto quanto soltas, estão meio que estragadas, 

o guard rail também, está meio que querendo desabar para o lado do rio. Então, a gente 

precisa para evitar um acidente com pedestre. Muito obrigado.” DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 00314/2022.- Sugere 

serviço de limpeza e construção de muro para contenção de terra na rua João Batista 

Pereira da Silva (Bimbo), no Morada do Sol. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

outubro 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) Ofício da Associação dos Moradores do Jardim Santa Marta.- "Pedido 

de "calçadas" com a finalidade de realização de caminhadas na parte central da Avenida 

Lions Club." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Convite SPMI.- 

"Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereador(e)(a)s. Tenho a honra de convidá-los 

para participar da reunião dia 13 de outubro de 2022 às 14:00 horas. Atento à necessidade 

do município em se adequar à Reforma da Previdência, emenda complementar 

103/2019." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 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 0065/2022.- "Modifica o valor de alçada do regime de 

adiantamento instituído pela Lei 6.012 de 19 de março de 2021." Autoria: Prefeito 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0065/2022. Aprovado em única votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) 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. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de outubro 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 servidores da Casa, e 

declara encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA. 

 


