
ATA DA 37ª Sessão Ordinária realizada aos 27 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, JOÃO PAULO 

SIQUEIRA, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. Licenciado o vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, de acordo com o requerimento 370/2022. A Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a 

Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o vereador LEANDRO 

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

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

sessão pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itapira. A gente ocupa hoje esse pequeno 

expediente para refletir um pouquinho, apenas três dias para as eleições mais importantes 

dos últimos tempos, essas eleições que poderão ou não mudar o Brasil. E aqui no município 

a gente pediu, na última terça-feira, um ofício ao Prefeito Municipal, uma campanha que 

está acontecendo no Brasil inteiro, mais de mil cidades já aderiram a essa campanha, a 

campanha que adotasse o Passe Livre e para Itapira, no caso, já que o número de linhas aos 

finais de semana são muito pequenos, que também aumentasse a frota de veículos, a frota 

dos ônibus para esse dia 30. No último dia 02, na eleição, Itapira teve uma abstenção de mais 

de 22%, acima da média nacional de 20%, e tudo leva a crer que nesse final de semana, 

infelizmente, por ter menos cargos, já os Deputados eleitos, Senadores eleitos, tudo leva a 

crer que a abstenção cresce e as cidades que colocam o transporte público gratuito, elas 

conseguem, segundo a professora Raquel Rolnik da USP, ela consegue mais ou menos 8% 

a menos de abstenção. Então, é um jeito de ajudar as pessoas a ir até o local e essa ideia é do 

Passe Livre para a democracia, é uma adesão de mais de 40 organizações da sociedade civil, 

e nisso então, nosso pedido, nós sabemos que amanhã é feriado no quesito municipal, dia 

dos funcionários públicos, um abraço a todos os servidores públicos municipais, estaduais e 

federais, mas, assim mesmo, ainda esperamos, quem sabe, essa organização para domingo, 

estamos ainda esperando, quem sabe, essa determinação do poder executivo, que ele consiga 

pegar e fazer isso, que com certeza vai ajudar a aumentar o número de votantes nesse 

domingo. Votantes que independente se vai votar no A ou no B, aqui não é voto de cabresto, 

voto é para que as pessoas exerçam com mais potência a democracia e, logicamente, é o 

momento mais importante dela, que é o direito ao voto. A todos esperamos consciência, 

esperamos que analisem bem, que votem na melhor maneira possível nesse domingo, este 

domingo decisivo, eu sei que muitos estão ansiosos, eu também e domingo à noite esperamos 

festejar com resultados bem interessantes, não só aqui na cidade, mas também em todo o 

Brasil. Boa sessão a todos e uma ótima eleição a todos nós.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

Maísa, boa tarde demais colegas Vereadores, ao público aqui presente, boa tarde Joãozinho, 

nosso Vereador suplente, boa tarde imprensa, internautas e população itapirense. Hoje eu 

gostaria de iniciar minha fala falando da semana da nossa gestão, ainda nas comemorações 

do aniversário da nossa linda Itapira, ontem entregamos as reformas na EMEB Joaquim 

Vieira, em Eleutério, lá foram aplicados R$713.751,52 em melhorias, com nossos recursos 



próprios da prefeitura. Na ocasião foi feito lá a reforma da quadra poliesportiva, colocando 

alambrado, cobertura metálica, instalação elétrica, pintura de todo o piso de forma 

poliesportivo, instalação de traves novas, postes com rede para voleibol e tabela de 

basquetebol, e ainda, também, foi entregue a construção de um reservatório de água para a 

escola. Isso aí embelezou mais ainda a EMEB do bairro Eleutério, que é um bairro que 

merece uma atenção sim e a escola está cada vez mais linda. Teve a participação da 

população lá do bairro e, também, alguns aqui da cidade, que elogiaram como está a escola 

do Eleutério. Após lá, eu com o vereador Luan fomos visitar as obras das casas populares, 

lembrando que estão sendo feitas 41 casas populares lá, que é um esforço do nosso prefeito 

também, para que essas obras não parassem e saíssem do papel, estão já todas em pé, já na 

fase de acabamento, logo estaremos entregando essas casas, mais essa melhoria para o 

bairro. Gostaria de deixar registrado o sucesso do fim de semana em comemoração ao 

aniversário da nossa linda Itapira, onde os shows tiveram um bom aceite pelo público, 

momentaneamente e até o momento ainda escuto elogios, foi um evento que a administração 

se esforçou para em prol da população, dando a entrada gratuita e o que foi mais 

surpreendente para nós foi a arrecadação de meia tonelada de alimentos, isso daí vai ajudar 

muito as nossas entidades. Gostaria também aqui de reforçar que sábado agora teremos a 

caminhada das Pétalas de Rosa, o evento faz parte do outubro Rosa, não é um evento da 

prefeitura não, vereador, só estou fazendo o convite para ajudar a entidade, e o pessoal pediu 

para reforçar o convite, a concentração iniciará às 08h30 e a caminhada iniciará às 09h00. 

Então, reforço aqui o convite a população, a pedido da entidade, vamos dar um apoio às 

meninas da Pétalas de Rosa. Hoje minha fala é só essa, boa sessão a todos e obrigado.” 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 dos seguintes documentos: 1º) REQUERIMENTO Nº. 

00370/2022.- Licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: Mino Nicolai. 

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

27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, encontrando-se 

presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do (União Brasil), Sr. JOÃO 

PAULO SIQUEIRA, a Sra. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada.  2º) Em 

discussão e votação a Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 

2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 27 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 Projeto de Lei Complementar: 3º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0018/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que “Autoriza a Cessão de Uso de imóvel à empresa 

Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. e dá outras providências.” 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 

de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei 

nº. 0068/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2023” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  5º) Projeto de Lei 

nº. 0069/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0070/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, 

“Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios 

Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” 

e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2023.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  A seguir, não 

havendo mais nenhum Projeto de Lei, 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00642/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

Carlos Gonçalves de Souza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00643/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Pereira Neto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00644/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Eunice Bitencourt Topan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00645/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Noêmia Elisa Barros Olbi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00646/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Olimpio Ferreira Costa. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) 

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

00641/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Pedro da Silva. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00640/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Otávio Marcatti. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. 

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

00639/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Silvestre. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) 

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

00638/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilza Bellini. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) 

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

00637/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Antônio de Lima, mais conhecido 

como Liminha. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00636/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anuel 

Faustino dos Santos, mais conhecido como Pica Pau. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00635/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Sidney de Freita, mais conhecido como Magal. Autoria. Beth Manoel. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00634/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Job da Silva. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 

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

Pesar nº. 00633/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elza Florinda Guerra Zago. 

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

aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00628/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Claudino 

Correa. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

27 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. 22º) 

Requerimento nº. 00369/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José 

Carlos de Souza Leite e Sra. Izolete Batista de Almeida Leite, pela comemoração de Bodas 

de Azeviche (43 anos de casamento) celebrados no dia 20 de outubro. Autoria. Carlos Briza. 

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

27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00371/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Olga Cabrelli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 22 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00372/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 24 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00373/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00374/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Diva Gagliardi de Menezes, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00375/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Ignez Aparecida Serra 

Sequeira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de outubro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00376/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Malandrin, pelo transcurso de seu 95º aniversário de nascimento celebrado dia 26 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00377/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Mary Latuf, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00378/2022.- Voto de Congratulação 



com o Sr. Odilon Pereira, pelo transcurso de seu 83º aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00379/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Helena Gonzales Ferro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 00327/2022.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de nossa cidade de Maria Sueli Bovo Siqueira. Autoria. André 

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

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

00328/2022.- Sugere a construção de bueiros na rua Atílio Baston, no bairro José Tonolli. 

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

Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00329/2022.- Sugere a aquisição de máquina de pintura para uso do 

Departamento de Trânsito. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 00330/2022.- Sugere a aquisição de um 

caminhão "Muck" para uso do Departamento de Trânsito. Autoria. André Siqueira. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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: 36º) Resposta 

à Indicação 303/2022.- Resposta da Secretária de Saúde à Indicação 303/2022. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 017/2022. 

Aprovado em primeira votação 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 

em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto Leandro Henrique Sartori: 

“Senhora Presidente, demais Vereadores, a gente levou, pediu vistas, levou esse projeto para 

conversar com a sociedade civil, que também olha para o plano diretor com muito carinho e 

o pedido deles, faço o pedido ao líder do Prefeito aqui, que faça muita audiência pública e 

assembleias, porque o plano diretor, de novo, repetindo a mesma fala da semana passada, 

Faustinho, o plano diretor não é apenas um monte de papel, mas é o que define para onde 

vai e que lugar que a cidade realmente deve crescer. Então, é esse pedido que eles veem 

nesse momento, para ser levado para frente, já que era obrigatoriamente fazer esse ano, 

porém, entretanto, com essa lei adia, provavelmente, para o ano que vem e vai dar tempo de 

fazer muito diálogo e conversa com a sociedade civil. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de outubro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 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 requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja adiada por seis (6) dias. DESPACHO: ADIADO POR SEIS DIAS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 

 

 


