
ATA DA 36ª Sessão Ordinária realizada aos 20 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e 

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

declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador 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 CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa tarde Presidente, Vereadora, Vereadores, funcionários da Casa e internautas. Eu tenho 

aqui algumas reivindicações no sentido de que na Avenida Getúlio Vargas e na Avenida 

Antônio Puggina, essas que fazem frente para o Conjunto Habitacional Braz Cavenaghi e a 

Morada do Sol, então, o pessoal está reclamando muito da necessidade de lombada, porque 

para fazer a travessia do bairro de baixo para vir no comércio de cima fica muito difícil. As 

pessoas até, ontem, me mandaram um vídeo da dificuldade que as pessoas tem para 

atravessar ali, porque os veículos nem todos param e pessoas idosas andam mais devagar. 

Então, acho que fazendo essa instalação dessa lombada ou aquela, que de preferência, fosse 

aquela passagem elevada, aquela seria melhor, ainda para evitar um acidente, porque depois 

que acontecer um acidente, um atropelamento, fica pior. Então, a gente está pedindo, é a 

população que nos pede, lembro também que a vereadora Maísa fez, também, esse pedido 

já aqui na sessão, mas eu volto a falar, novamente, que as pessoas estão reivindicando essa 

melhoria lá no Braz Cavenaghi e Morada do Sol, são os bairros que estão de frente um para 

o outro, Avenida de cima, Antônio Puggina, e a de baixo, Getúlio Vargas. Então, há essa 

necessidade. E também um pedido, que é a limpeza dos bueiros da rua Japão, os detritos vão 

descendo, esses dias estava muito mau cheiroso, eu liguei no almoxarifado, eu pedi, mas 

infelizmente não fui atendido, mas a população estava ali com aquele cheiro horrível, que 

eu fui até o local e a gente constatou que realmente não dava para suportar aquilo. E uma 

outra coisa, no bairro Barão Ataliba Nogueira a iluminação da praça da rua Simão Dias 

Bueno, é daquele conjunto habitacional que fica atrás da fábrica de ração, e ali a iluminação 

já foi refeita, mas há um problema ali de vandalismo, destruíram toda a pracinha, os bancos, 

mandaram foto, mandaram vídeo. Então, eles pedem as melhorias de novo, mas também 

pede que a Guarda de uma atenção naquele local, porque ação de vândalos, está tão bonita a 

pracinha ali e hoje está bem estragada devido a ação de vândalos. Então, a população que 

mora ali está reivindicando essas melhorias. Eu gostaria também de nessa oportunidade fazer 

duas homenagens, tem a Dona Josefina Pretel Pereira Job, eu falo Dona Fina, nasceu lá no 

Barão, uma pessoa muito querida, viveu aqui em Itapira, foi casada com o Seu Géssio Pereira 

Job, que era um dentista, tenho amizade com os filhos também, José Roberto, o Géssio, a 

Cristiane, o Francisco, o Fernando e a Carmem. A Dona Fina desde a sua vida ela praticava 

a doutrina espírita e desde a fundação da Casa do Pão, Dona Fina abraçou a causa dos menos 

favorecidos, até antes também, porque a sua sogra também já era espírita, Dona Sebastiana 

Pereira da Silva Job, então, ela sempre nessa doutrina, sempre fazendo bem ao próximo. Até, 

no sábado, eu estive na Casa do Pão, e ela estava doentinha já há algum tempo e antes de 

ontem veio a falecer. Eu fui até seu sepultamento, uma pessoa muito querida, uma pessoa 



que ajudou muita gente, não só com alimentação, com roupa, mas com palavras de amor, 

com atendimento, com visita nos lares dos menos favorecidos, então, uma pessoa que 

trabalhou e deixou o seu legado. As pessoas lá, voluntários, diretores da Casa do Pão, muito 

entristecidos com a morte da Dona Fina Job, uma pessoa que eu gostava demais, uma pessoa 

que eu tinha grande admiração, porque deixou grandes exemplos, exemplos de amor ao 

próximo, exemplo de pessoa que passou pela vida e deixou as marcas do bem, tanto ela como 

o Seu Géssio também. Seu Géssio, eu ainda jovem fui do Conselho de Assistência Social, 

então, era eu, Seu Géssio Job, Dona Mariá, entre outras pessoas, que a gente visitava as 

instituições, isso há 30 anos atrás, mais um pouco até. Também só gostaria de falar mais uma 

coisinha, Presidente, que é o falecimento, também, da Dona Elza Florinda Guerra Zago, a 

Florita, mulher do Gilton Zago. Gilton Zago esteve à frente da Apae por muitos anos e a sua 

esposa, Dona Florita, junto, era festa junina, era almoço, era roleta da Festa de Maio. A 

Florita uma pessoa especial também, uma pessoa muito boa, sempre boas palavras, boa para 

as pessoas, boa para a instituição onde ajudou, a Apae, e ajudou muito. Então, uma pessoa 

muito querida, passou pela vida, mas deixou um legado de bons feitos, ela é esposa do 

falecido Gilton Zago, as filhas Giseli e Gislaine, genro, netos e também deixo aqui um abraço 

a todos os familiares, para os da Dona Fina Job e também da Florita, como era conhecida a 

Florita Guerra. Muito obrigado Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

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

demais colegas Vereadores, funcionários da Casa, público que nos assiste e internautas. 

Gostaria hoje de falar referente a inauguração que participamos hoje, na parte da manhã, que 

foi a entrega da reforma na EMEB João Simões, onde tivemos contato com as crianças, com 

os pais e professores, e foi uma energia muito boa, investimento em educação sempre é bem-

vindo e básico, faz parte dos pilares de uma administração. Então, deixo aqui meus parabéns 

à nossa administração, foi um investimento de 512 mil reais dos cofres públicos, do próprio 

município, não veio emenda alguma, entregamos hoje lá a cobertura metálica numa quadra, 

pintura de solo da quadra poliesportiva, instalação elétrica toda nova, traves, postes com 

redes para voleibol e tabela para basquete, além de uma cobertura do caminho, umas 

passarelas para as crianças e seus responsáveis e os funcionários da EMEB, em tempo de 

chuva e sol, uma proteção. Então, isso além de estar vendo a educação está vendo nosso 

funcionalismo. Gostaria aqui de ressaltar o sucesso, semana passada no pequeno expediente 

não pode ser falado, mas eu recebi muitos elogios e não poderia deixar de passar, de falar do 

evento o Parque é nosso, foi um dia inteiro de brincadeiras, shows e distribuição de 

guloseimas para as nossas crianças. Escutar isso dos pais é bom, inclusive, também de 

inúmeras crianças, prezo isso, tem que ser feito, o que a gente procurar fazer para nossa 

população tem que ser feito, então, não poderia deixar de parabenizar também esse feito. 

Entre a programação dos 202 anos da nossa cidade, na última sexta-feira também entregamos 

a formatura de novos GM's, 24 GM's já formados e prontos para o trabalho. Dentre para 

corroborar com a nossa segurança também entregamos quatro viaturas novas, nesse decorrer 

desses últimos três meses e uma que foi entregue essa semana, a viatura Kicks, foi através 

da emenda do deputado Alex de Madureira, que eu já tinha informado aqui, que graças a 

Deus conseguimos fechar o ciclo, recebemos os valores e adquirimos a viatura, esse pedido 

foi um pedido meu para o Alex, que eu já anunciei outro dia aqui, o dinheiro caiu na conta 

só que tem todos os tramites burocráticos. Então, foi entregue também, agradeço mais uma 

vez o deputado Alex de Madureira, por mais essa aí e esperamos, lógico, como ele mesmo 

falou, irá sim nos prestigiar muito mais esses novos mandatos. E também convidar a 

população para nosso final de semana de comemoração ao aniversário da cidade, com os 



shows que serão lá no Recinto, começando já na sexta com a banda Nenhum de Nós, e quem 

abrirá o show é a banda aqui de Itapira Rolling Papers, no sábado o EverToM Ribeiro abrirá 

o show, o evento, com o show do Quinteto S.A. e no domingo fecha o evento a dupla 

sertaneja Edson e Hudson. Convido toda população, é uma festa para vocês cidadãos 

itapirenses, entrada franca, pedimos sim, pela Promoção Social, a doação de 1kg de 

alimento, isso é para ser revertido a trabalho da Promoção Social para as entidades, mas, 

fora isso, gratuito. Agradeço a todos, uma boa sessão e muito obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa tarde Diretora, Presidente, 

vereadora Elisabeth Manoel, boa tarde Maísa, vereadora, aos demais colegas Vereadores, 

aos funcionários dessa Casa, internautas que nos acompanham e a toda população itapirense. 

Semana passada nós não tivemos o pequeno expediente e eu quero começar falando a minha 

fala, dando os parabéns a todos os professores, que foi comemorado no sábado passado, 

dizer que para mim é a profissão mais linda e digna que existe, porque tudo surge do 

professor e queria deixar um abraço em especial para minha esposa que também é educadora, 

dedicada no que faz, e ao companheiro Leandro, vereador, que também é professor, 

parabéns, que Deus abençoe vocês sempre, com muita sabedoria, saúde e principalmente 

paciência. Eu queria falar sobre a indicação que eu coloquei ano passado e estou repetindo 

esse ano, sobre a criação de um posto da Guarda 24 horas no bairro do Barão e da Ponte 

Nova, tínhamos em vista que tinha um concurso que estava em aberto da outra gestão e 

precisou ser paralisado por causa da pandemia, e esse concurso foi reaberto, foi realizado e 

hoje nós estamos aí com a contratação de 24 novos, vamos dizer assim, soldados da Guarda 

para nos guarnecer. Então, eu entendo que com esse maior número de efetivo a gente possa 

sim ter a possibilidade de estar podendo atender com essa criação dessa escala, até porque 

os dois bairros já têm até uma base totalmente adaptada para uso. Então, fica aqui o pedido 

dos moradores dos bairros, um pedido nosso e que seja visto com carinho e possa ser 

atendido. Eu queria reforçar Carlinhos o que você comentou sobre a Praça na rua Simão Dias 

Bueno, nós fizemos um pedido junto a secretaria de esportes quando ainda tinha metade do 

banco e, como você disse, eu também não fui atendido. Mas que seja atendido e possa estar 

sendo feito a melhoria lá e a gente tem que pedir que as pessoas também colaborem e não 

crie o ato de vandalismo. E também não posso deixar de deixar aqui um abraço e um beijo, 

um abraço bem apertado na minha mãe, minha mãe ontem completou 69 anos de vida, minha 

mãe que foi mãe e pai, um alicerce, tudo que eu sou, meus irmãos, o que nós somos foi 

graças a educação que nós tivemos. E pedir a Deus, mãe, que dê muita saúde para a senhora 

e dizer que eu te amo muito. Por hoje é só, uma boa sessão a todos.” A seguir, faz uso da 

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

tarde demais Vereadores, boa tarde aos funcionários dessa Casa, boa tarde a você que está 

assistindo pelas redes sociais essa sessão da Câmara Municipal de Itapira. No pequeno 

expediente de hoje a gente vai falar de umas duas coisinhas um pouco atrasadas, pequeno 

expediente da semana passada foi feito homenagem ao reverendo Luiz Fernando, 

homenagem muito justa. E eu gostaria de ressaltar o dia das crianças também, mas o dia das 

crianças lá do condomínio Morada Nova, eu participei do dia das crianças ativamente lá, ao 

lado da Mariá, do Maicon, e parabéns Mariá, parabéns Maicon, parabéns a todos que 

colaboraram nessa linda festa. Sempre a gente cobra e sempre a gente pede a intenção de 

descentralizar, também, as coisas em Itapira e lá os moradores fizeram uma linda festa para 

o dia das crianças e sabemos que tiveram outras e mais outras pela cidade também e a da 

Morada Nova a gente viu “in loco” e pode falar aqui tranquilamente, toda ela foi muito 

bonita, muito legal e foi uma festa excepcional. A gente também reivindicou a pedido dos 



moradores um bebedouro do SAAE, o SAAE não tem um segundo bebedouro, então, 

esperamos que o SAAE compre esse segundo bebedouro para que aconteça isso, tenha água 

também para essas pessoas, potável, e um dia muito quente, diga-se de passagem, último dia 

12 de outubro. Segundo ponto, a gente fica feliz que enfim a prefeitura começou a ouvir 

alguns feirantes do Mercadão, enfim começou a acatar algumas ideias deles e a gente pede 

que seja ouvido mesmo, ouvido democraticamente essas pessoas, e muito, e não jogue a 

incompetência de algumas pessoas nas costas de Vereador ou de Vereadores, é muito 

importante que na hora de você dialogar com esses não ficar jogando coisas, cumprir o papel 

de poder executivo, poder executivo é o que realiza, o que faz. Então, por favor, só isso, mas 

ficamos felizes, deixar a bronca de lado, ficamos felizes, porque acho que é necessário o 

diálogo, necessário ser ouvido, necessário, mesmo, que solucione o que vai acontecer com 

o Mercadão nesses próximos meses. E mais um pedido também, está começando a tramitar 

o plano diretor, inclusive, tem uma lei para ser votada hoje sobre o plano diretor, é necessário 

também muita audiência pública, muito diálogo com a população para que esse plano diretor 

seja bem feito e não fique sendo emendado a cada dois anos. A gente sabe que nos últimos 

8 ou 9 anos aqui na Câmara o que foi emendado e mudado o plano diretor original, que é o 

de 2014, não tem ideia, foi feito e refeito em cima dele. Então, o plano diretor é que deixa a 

cidade do jeito que ela deve ser, uma cidade participativa, uma cidade onde a população seja 

incluída, onde todos os moradores sejam vistos, então, o plano diretor não é só mais um 

monte de papeizinhos, o plano diretor é o que deixa a cidade muito bem equipada. Então, 

pedimos também muito diálogo com todos para que seja feito esse plano diretor. Para encerra 

minha fala de hoje eu só gostaria de fazer dois comentários políticos, engraçado que muitas 

vezes a gente critica que Munhoz e Bellini sempre estão juntos em algumas coisas e estão 

juntos de novo, no primeiro turno ficaram juntos na eleição de governador e estão juntos de 

novo na eleição de governador, apoiando uma pessoa de fora do estado inclusive. E para 

quem quiser ainda ouvir um diálogo, trocar uma ideia, nesse final de semana a gente vai 

intensificar aqui em Itapira, com muitas conversas e estaremos recebendo a deputada 

estadual reeleita, Mônica Seixas e a vereadora em Campinas, Mariana Conte. Para fazer 

muito diálogo com vocês nesse final de semana aqui em Itapira, fica o convite a todos que 

queiram dialogar e trocar uma ideia com a gente. Obrigado e ótima sessão a todos.” A seguir, 

faz uso da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde Sra. Presidente, 

vereadora Maísa, senhores Vereadores, funcionários dessa Casa, público que nos assiste e 

internautas. Primeiro, Leandro, não é nada pessoal com o vereador Leandro, o Leandro 

comparando que Toninho Bellini está andando junto com o Munhoz, não, você disse que 

estão disputando juntos. Se você pegar um macaco chipanzé e um mico-leão-dourado, o que 

eles pulam de galho, o Munhoz é o homem que mais pulou de partido na história da vida 

brasileira, ele só pula, pula, sorte que com o peso dele nunca ele quebrou um galho, senão 

ele se matava, mas ele continua e o meu irmão sempre teve um caminho reto, um lugar só, 

sempre na mesma postura, no mesmo partido, e por coincidência o Munhoz do PSB voltou 

para o PSDB e agora ele foi apoiar o candidato que o Toninho estava apoiando. Então, não 

tem nada que Toninho está junto com Munhoz, vereador Leandro, isso aí é para lembrar o 

senhor que o comentário foi infeliz. Segundo, o Faustinho comentou a respeito da festa, são 

três dias de festa e portas abertas, show todos os dias, mas deixar bem claro que vai ter uma 

praça de alimentação completa, maravilhosa, está tudo montado, mas que a alimentação do 

local não será grátis, cada um que for com seus filhos, seus parentes, vai ter mil opções lá. 

E para deixar bem claro, também, que não é festa, não é rodeio, mas para nossa alegria os 

telões que lá estarão, no dia do show, vão estar lançando o dia da festa para daqui 6 ou 7 



meses, já com logotipo, com tudo pronto, para depois de dois anos, a partir do ano que vem, 

no mês de junho ou julho, estaremos fazendo a festa que vai estar sendo lançada lá no Recinto 

Agropecuário, nessas comemorações do aniversário da cidade. Então, é só para 

complementar e para que todos saibam que o ano que vem, então, a festa, com certeza, vai 

estar encaminhada, inclusive, com venda de ingressos antecipado para que as pessoas 

possam comprar com cartão, para dividir em 8, 10 pagamentos, para que a coisa não pese e 

chegue no dia da festa com seu ingresso pago. Mas isso tudo vai estar lá e se Deus quiser e 

São Pedro ajudar bastante também, vai ser o dia todo de festa lá, a partir de amanhã, sábado, 

domingo, e segunda as comemorações. Eu queria também comentar, Presidente, que o 

vereador Carlinhos comentou a respeito das lombadas, a Maísa, e você sabe que para 

Vereador uma das coisas que mais se pede, dos pedidos são as lombadas e hoje eu não sei 

se todo mundo sabe, eu quero deixar bem claro para a população o seguinte, lombada, 

obstáculos, pode ser ele em corte ou elevado com passagem, existe uma lei hoje que é pelo 

Ministério Público, onde qualquer obstáculo, ele tem que ter um motivo especial, ele pode 

ser perto de PPA's, creches, escolas, hospitais ou então, ele tem que ser por um motivo muito 

especial, em algum lugar de lazer, onde tenha que ter redução de velocidade. E esse colocar, 

as vezes, obstáculo aleatoriamente a gente não consegue, não consegue, você pede o setor 

de trânsito hoje, eu, particularmente, tenho, acho que o vídeo que o Carlinhos tem é de uma 

senhora passando na avenida lá Carlinhos? Já chegou para mim, o Pompilho ligou, já falei 

com o Gustavo, ele está indo lá, primeiro, para fazer pintura de solo, já pedi para ele, está 

aqui gravado, se alguém quiser ver, vai fazer as travessias primeiro. Então, mas lá já está o 

pedido de todos os comerciantes, então, está se estudando, porque ninguém acredita Maísa, 

sabe o que aconteceu na rua da minha casa? Todo mundo pedindo para fazer obstáculo, eu 

para não fazer aleatoriamente, porque é a rua da minha casa, lá na Jasmin, fui de casa em 

casa, sabe o que aconteceu? “Nós precisamos, mas na frente da minha casa não”, “Eu 

preciso, mas na frente da minha casa não”, “Coloca lá em cima”, “Coloca lá embaixo”. Aí 

tem o problema de declividade e aclividade, não pode, nem subida, nem descida, tem que 

ser lugar plano. Por isso, que eu quero deixar bem claro que muitas coisas não são porque a 

gente não quer, aí o que aconteceu? Não colocou na minha rua, as cinco casas que foram 

pedidas eu não consegui colocar, ninguém deixa. E lá na avenida, nós podemos ir juntos, os 

Vereadores, quatro estabelecimentos que pediram para mim é aluguel, sabe o que acontece? 

“Você quer que eu coloque aqui?”, “Preciso falar com o cara que é dono do prédio”, vai falar 

com o dono do prédio ele fala: “Aqui pra vocês, vai trincar tudo a parede do meu barracão, 

aqui não vai por obstáculo”, é brincadeira. Então, não é porque a gente não quer, realmente, 

se você chegar lá e faz aqui, no dia seguinte tem que tirar, o cara entra na justiça e fala: “olha, 

eu não quero isso aqui na frente da minha casa”. Então, é complicado gente, a gente para se 

colocar obstáculo hoje, travessia, tem que ter um estudo muito bem feito e tem que ter 

aceitação das pessoas do lugar onde vai ser colocado, as vezes você coloca de um lado da 

rua, o cara de lá quer e o de cá não quer, você não consegue colocar, o cara começa a gritar, 

vai lá e não deixa por o produto no chão. Então, nessa avenida lá em cima, que eu esqueci o 

nome e o Carlinhos falou, já está sendo providenciado todas as faixas de pedestre, vai ter, 

acho que, redutor, daquelas tartarugas, para ver se consegue conter, mas infelizmente é uma 

loucura na cidade inteira, motoqueiro, carro que não respeita, estou tentando explicar aqui, 

mas o tempo já acabou, peço desculpa e a gente pode outra hora voltar ao assunto. Obrigado 

Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa tarde 

Presidente, boa tarde aos demais Vereadores, boa tarde funcionários dessa Casa. Vim aqui 

hoje para fazer um agradecimento, não pudemos fazer semana passada, pelo evento que foi 



feito, o Faustinho já comentou, do Parque, foi um sucesso, todo mundo elogiando, 12 mil 

sorvetes, criançada fez a festa e é isso que a gente estava precisando, depois de uma 

pandemia que a gente passou sufoco e agora vem com esses eventos que é show de bola, 

dinheiro do povo vamos gastar com o povo. Então, vai ter esses três dias, também, de festa 

no Recinto, espero que a população vá lá, curta, se divirta, mas vamos pensar no próximo, 

evitar briga, porque isso é importante para a gente começar a fazer mais eventos na nossa 

cidade, que é o que está precisando muito. Quero agradecer também o Comandante da 

Guarda, o próprio Prefeito, por mais esses novos guardas que já estão trabalhando, as 

viaturas novas, viatura que eu consegui, a Maísa e o Fábio conseguiram, a Beth junto, e o 

Prefeito também comprou umas viaturas, o Carlinhos, do Carlinhos vieram duas picapinhas. 

Aquela lá pagou? Deu certo? Já? Mas cadê ela? Está aí? Parabéns Carlinhos, é isso aí mesmo, 

parabéns, é isso aí mesmo, é disso que a gente precisa, deputados nos ajudando, porque você 

fez um bom trabalho para ele, então, ele tem que mandar verba para a cidade mesmo. Isso é 

importante, agradeço, Carlinhos, não é porque é de outro partido, com certeza, nós também, 

somos humildes de subir aqui e agradecer, isso daí é muito importante. Se você quiser a 

palavra eu dou a palavra para o senhor, então está bom. O vereador Briza cobra da guarnição 

24 horas no Barão, não sei onde que ele estava, porque mandato passado o ex-prefeito que 

ficaram oito anos lá, acabaram com a guarnição e se tivesse mais um mandato pela frente, 

com certeza, que acabava com a Guarda da nossa cidade, felizmente o Toninho ganhou e 

pode ter certeza que a gente vai ampliar cada vez mais a Guarda, porque a população merece 

e para o Barão merece, Barão, Eleutério, Ponte Nova, pode ter certeza que vai vir coisa boa 

para esses bairros. Então, só queria deixar ciente que você ficou oito anos com o mandato 

do ex-prefeito e nada foi feito. E agradecer que a Muralha já está dando resultado, essa 

semana fizeram uma apreensão legal aí, pessoal fizeram um assalto lá em Jacutinga e através 

da Muralha conseguiram pegar os caras na nossa cidade. Então, só tenho a agradecer o 

prefeito que vem fazendo um excelente trabalho, tanto na saúde como na segurança, como 

na educação e no esporte também, não poderia deixar de agradecer. Uma boa tarde a todos.” 

Aparte vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Não dá tempo de a gente falar e como 

tem um tempinho de Vossa Excelência. As viaturas, inclusive, todas essas que vieram, 

independente de quem veio ou não veio, também para tranquilizar o pessoal da área rural, 

que estão ligando, fizeram reuniões com o vice-prefeito. A secretaria, também, do estado 

por intermédio foi até o colega nosso numa época, que tem um parente, o Edmundo junto 

com o Rafael, que falaram “Olha, está tendo uma disponibilidade para se pedir”, corremos 

atrás, foi feito um convênio, caminhonete nova chegando também. E teríamos veículos e não 

teria guarda, não teria a pessoa, e hoje, graças a Deus, como vossa excelência disse, 

conseguimos o concurso que, realmente Briza, na administração passada nem o concurso 

conseguiram fazer e nem treinar os que lá estavam. Então, mas não, mas o buraco é mais 

embaixo, senão dá a impressão de que a gente não quis. Então, mas eu gostaria de dizer para 

a população, a população rural, que vai ter mais duas viaturas e agora temos mais 24 guardas 

treinados e concursados. Então, a gente espera muito deles, com certeza, eles estarão 

equipados, inclusive, a gente tem que elogiar, porque os primeiros que chegam na hora do 

tiro, na hora do acidente, na hora da briga são os Guardas Municipais, e eles tem que ser 

muito respeitados, como a Beth sabe, no setor de saúde, onde os enfermeiros e médicos são 

os que estão na frente, passaram tanta coisa e os policiais também. Então, a população pode 

estar tranquila, a área rural, que vai dar tudo certo. Obrigado vereador.” Continua o orador: 

“Não, é isso aí e o negócio está dando tão certo que até o Prefeito de Jacutinga essa semana, 

Presidente, esteve presente na Muralha, esteve aí na prefeitura conhecendo os trabalhos da 



Muralha, que também pretende estar implantando na prefeitura lá em Jacutinga. Então, só 

tenho a agradecer mesmo, o Prefeito, e vamos que vamos. Leandro, pode ter certeza que o 

Toninho não está junto com o Munhoz, pode estar apoiando o mesmo governador, mas 

juntos jamais, isso eu te garanto. Um abraço.” 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 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

25 de outubro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 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. Passamos ao Relatório: 2º) RELATÓRIO 

Nº. 0011/2022.- Ata da Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no 

dia 18 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na Sala de Sessões "Vereador Antonio Caio" da 

Câmara Municipal pelo FMAP – FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E 

PENSÕES de ITAPIRA – 2º Quadrimestre de 2022. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Relatórios, a Sra. 

Presidente passa à leitura dos Pareceres. 3º) PARECER nº. 64/2022, ao Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2022. Relatoria: André Luis 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 17/2022, de autoria do Prefeito Municipal "Altera a Lei 

Complementar Municipal nº 3.994, de 26 de outubro de 2006 e a Lei Complementar nº 3.995, 

de 26 de outubro de 2006"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", 19 de Outubro 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, a Vereadora Maísa Gracinda Fernandes 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  20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) PARECER nº. 65/2022, ao Projeto de Lei nº 67/2022. Relatoria: 

Luis Hermínio Nicolai. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 067/2022, de 

autoria do Prefeito Municipal "Revoga artigo 3º da Lei 3.780, de 03 de agosto de 

2005"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", 

19 de Outubro 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 

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 

20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, não havendo 

mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 



Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos 

e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 5º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00621/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina Alves. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00622/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Juliana de Moraes Martinelli. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00623/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wanderlei Perico. 

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

aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00624/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Apparecida 

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

Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00625/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edgar 

Lico da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00626/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valter 

Antônio Ferrasso. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00627/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Iraci 

Garcia dos Santos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00629/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Josefina Pretel Pereira Job. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00630/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Hermínio Milani Bozi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

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

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00631/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Hortêncio Aparecido de Andrade. Autoria. Beth Manoel. 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00632/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Geraldo. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 

00362/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Carlos Nelson Antônio e Sra. 

Priscila Beraldo Silva Antônio, pela comemoração de Bodas de Prata (25 anos de casamento) 

celebrados no dia 25 de outubro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00363/2022.- Voto de Congratulação 

com a pesquisadora itapirense Dagmar de Paula Queluz, pela indicação ao Prêmio de 

Reconhecimento Acadêmico "Zeferino Vaz" 2022. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 



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

20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento nº. 

00364/2022.- Voto de Congratulação com a equipe itapirense de Vôlei Feminino (50+) pela 

conquista do Título da ADR - Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo 

(16). Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  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", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00365/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Neusa 

Marmo da Silveira Tenório, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

15 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00366/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Aparecida Alavarci Pavinatto, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00367/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Rosa Godoy Grossi, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 18 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00368/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Odete Maria Fracarolli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação nº. 00321/2022.- Sugere 

reparos no asfalto na rua Joaquim Inácio da Silveira, na altura do numeral 231, próximo ao 

Supermercado Dia. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação nº. 00322/2022.- Sugere instalação de 

redutores de velocidade tipo lombada na rua Otávio Monezzi, no Pq. São Lucas. Autoria. 

Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

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

Indicação nº. 00323/2022.- Sugere construção de dois bueiros na rua José Pereira, na Vila 

Pereira. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

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

Presidente. 26º) Indicação nº. 00324/2022.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Francisco 

Galli, no Pq. São Lucas. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00325/2022.- Sugere instalação de lixeira 

na estrada Manoel Pires de Oliveira, com início na vicinal Altino Mantelato (IPI50). Autoria. 

Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) 

Indicação nº. 00326/2022.- Sugere implantação de escala da Guarda Municipal, 24 horas 

por dia, nos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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: 29º) Resposta 

à Indicação nº 292/2022.- Reposta da Secretaria de Saúde à Indicação nº 292/2022. 



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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Resposta à Indicação nº 294/2022.- Reposta 

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente à Indicação nº 294/2022. DESPACHO: 

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

Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a Sra. Presidente passa 

de imediato à ORDEM DO DIA. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0017/2022.- "Altera a Lei Complementar Municipal nº 3.994, de 26 de 

outubro de 2006 e a Lei Complementar nº 3.995, de 26 de outubro de 2006" 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", aos 20 de outubro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0067/2022.- "Revoga o artigo 3º da Lei 3.780, de 03 de agosto de 2005." Autoria: Prefeito 

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

“Boa noite novamente Mesa Diretora, novamente demais Vereadores, colegas da Câmara e 

público aqui presente. Essa lei, acho que merece um pouco da atenção nossa, que ela vai 

voltar a cobrar da própria prefeitura o valor gasto pela água, uma coisa que não acontecia há 

quase 20 anos e agora vai ter a cobrança de novo. A gente leu a justificativa do Prefeito, a 

questão de garantir uma promessa de campanha que é de não aumentar o valor da tarifa para 

as pessoas, eu gostaria só de perguntar para o grupo situacionista, para fazer esse debate, 

fazer essa conversa, qual o valor previsto que a prefeitura vai desprender por mês pagando 

a água? Qual é o previsto disso? Mas não se cobre mais nada? Não se faz mais nada? Não 

tem nenhuma expectativa? O jurídico não fez nenhuma expectativa? Vão começar a dar 

dinheiro para o SAAE sem ter uma noção de quanto vai ser dado, ser pago ao SAAE? Uma 

lei que não tem ainda nem o previsto do que vai ser feito. Não, não é isso, estou perguntando, 

assim, uma previsão, o que não há na lei e que é a única dúvida minha é qual a previsão de 

custo da prefeitura pagando a água ao SAAE ao mês? Essa é a única dúvida, acho que o 

jurídico, acho que as pessoas que fizeram essa lei têm que ter uma noção do custo disso, 

entendeu? Por causa de a gente ter noção, porque vai dinheiro ao SAAE, porém, entretanto, 

o SAAE tem o seu orçamento, tem tudo mais, e também quando vai ser feito uma lei como 

essa você tem o que? Você tem menos investimentos em outras áreas, por isso eu queria 

saber o valor, deve ter uma previsão gente, uma ideia. Como não vai saber? Você faz uma 

lei para cobrar e você não vai saber quanto vai ser? Está gerando custo para a prefeitura e 

não sabe o custo que está sendo gerado? Gente, está ok, essa era a minha dúvida só, então, 

muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Citar todos de novo, Presidente, já todos cumprimentados, esses que foram citados 

anteriormente. A gente fala, o André, ele tem razão, Leandro, no seguinte, vai ser implantado 

em todos os pontos onde a prefeitura tem o consumo, não se podia fazer uma avaliação 

antecipada para o projeto estar passando pela Câmara para que a gente possa dar permissão 

para que esse projeto possa voltar a cobrar, por quê? O SAAE por incrível que pareça, não é 

que é uma promessa política nada, a situação pós pandemia, muita gente deixou de pagar a 

conta para o SAAE e o SAAE está fazendo acordo com muitas pessoas, ontem me ligou o 

Dalton, ex-investigador, com famílias de um bairro que eles estão todos carentes de se fazer 

acordo, porque faz 7, 8 meses, 1 ano que eles não pagam mais água. E o SAAE para que não 

de aumento a todas essas pessoas carentes que estão necessitadas, que se faça acordo para 

que elas possam vir a pagar, não ficar inadimplente. O SAAE fez um levantamento onde 

pode se chegar em torno de 700 mil, 800 mil, 600, tudo vai depender do consumo de cada 



local, o que a gente pode se comprometer aqui é que a partir do momento que for implantado 

de novo esses relógios que a gente possa trazer ao conhecimento do Vereador e da população 

o quanto vai ser resgatado pelo SAAE, para que não se tenha a possibilidade de vir a dar 

aumento para a população, porque “a mais o SAAE vai aumentar a água?”, não, o SAAE 

não vai aumentar a água, mas ele realmente está sufocado com os seus compromissos, tendo 

que fazer investimento. Foi feito aquele investimento por causa de seca, onde foi se 

adquirindo bombas, dragas, para poder ter água, ter garantia de água durante a seca que pode 

vir a acontecer durante anos ou não, ou seja, a saída que se achou para não dar aumento para 

a população é que por lei permita-se que depois de tanto tempo todos os espaços públicos, 

onde tem a utilização de água, que as vezes não é pouco, não é pouco, existe lugar que tem 

um consumo muito grande de água, então, que a prefeitura tenha a possibilidade de repassar 

essa verba ao SAAE, para que isso venha a ajudar a cobrir todos os gastos que o SAAE está 

tendo e não está tendo condição de receber de uma grande parte da população. Porque 

quando se falou da pandemia, todo mundo: “a pandemia isso, a pandemia aquilo”. 

Principalmente, para pessoas que tinham financiamento de casa, pessoas que pagavam luz, 

pagavam água, deixaram realmente de pagar e está todo mundo pedindo para que possa 

parcelar, para que eles possam ter uma vida normal. Então, acho justo e me comprometo 

aqui junto com os vereadores da situação, como o senhor disse, que no primeiro ou segundo 

mês, o primeiro ainda, talvez, não de para avaliar, mas que daqui a 40 ou 50 dias a gente vai 

ter o valor que vai poder ser resgatado e que o SAAE possa cumprir com os seus 

compromissos sem passar isso mais uma vez para a população. Então, acho que foi um passo 

muito grande, uma ideia muito boa, que eles tiveram em conversa, para que não leve o 

aumento de água para a população, ou seja, se tem a possibilidade de ser dessa forma, vai 

existir a verba para isso e é legal juridicamente, eu acho que é uma tentativa. E é aquilo que 

eu falo, de repente, se não der certo, desce aqui outro projeto dizendo “olha, não deu certo, 

vai ter que voltar do jeito que era, o que arrecadou não é o suficiente”, eu acredito que vai 

ser, porque se for um valor na faixa de 700 mil a 1,2 mi, isso é um dinheiro que vai ajudar e 

muito o SAAE, mas é um chute, realmente, é um chute Vereador, porque ainda não se tem, 

vai se implantar todos os novos pontos, os relógios e fica aqui o compromisso depois da 

gente trazer essa resposta para o senhor. Obrigado Presidente.” A seguir, não havendo mais 

nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o 

Projeto de Lei nº 0067/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00364/2022.- Voto de Congratulação com a equipe itapirense 

de Vôlei Feminino (50+) pela conquista do Título da ADR - Associação Desportiva 

Regional, ocorrido no último domingo (16). Autoria: Fábio Galvão dos Santos. A seguir, 

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

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

Caio", aos 20 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. 

 


