
ATA DA 15ª Sessão Ordinária realizada aos 12 de maio 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, solicitando ao 

Vereador Carlos Alberto Sartori, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

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

primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

“Boa tarde a todos! A gente começa essa nossa fala de hoje, ressaltando a nossa independência 

política aqui em Itapira. Na ultima sexta-feira, fomos surpreendidos pelos nossos meios de 

comunicação aqui da cidade, que o Cristiano Florence, por meio membro do partido que eu faço 

parte o PSOL, ele representou o partido em 2016, é 1º suplente aqui desse mandato, ele assumiu a 

Secretaria de Recursos Materiais da atual administração Toninho Bellini. Venho ressaltar aqui nessa 

fala, que aqui não é nenhum momento de deslegitimar ou injuriar  a decisão do Cristiano. A decisão 

dele é pessoal, política e independente dele. Essa decisão não é nada vinculado a esse mandato, 

muito menos vinculado ao partido PSOL. O PSOL tem uma história de 15 anos aqui em Itapira, ele 

nasceu em 2007 dispotou a primeira eleição em 2008, foi reformulado em 2011. Ele desde a sua 

Fundação e da sua refundação, foi uma alternativa para o “Munhozismo” e “Belinismo” em Itapira.  

Eele sempre atuou em oposição aos governos tanto Bellini  em 2008/2012, quanto o Paganini 

2013/2020, e nós ressaltamos essa oposição novamente aqui para vocês. O PSOL entre seus 

membros, é a primeira vez que conseguimos uma cadeira nessa Casa de Leis, e aqui dentro a gente 

faz um  mandato propositivo, que interage com a população, que trás as reivindicações aqui para 

dentro.  Nossa posições mostra essa independência em relação ao Munhoz e ao governo Bellini. 

Essas nossas discussões em torno da leis, ao PL 30 e tantas outras. E defendemos nesta Casa 

aspectos cruciais do partido como renda inercial, renda básica entre outras coisas. Então nós 

ressaltamos aqui nessa Tribuna a nossa dependência. Pedimos encarecidamente, que o Cristiano 

Florence pense na sua desfiliação e faça essa desfiliação sem maiores problemas, relacione o 

partido a sua decisão pessoal. O partido, esse mandato deixam claro novamente a sua independência 

dentro dessa Câmara, dentro da política itapirense. Desejamos sorte as suas decisões, e a população 

que conversamos tanto essa semana, e dentro do partido principalmente:  Nós continuamos o nosso 

mandato do jeito que ele é. Um mandato propositivo, colaborativo, um mandato que vai estar aqui 

muito claro para que ele serve. Ele serve a população da cidade. E depois disso a gente tem que 

falar uma coisa... Hoje dia 12 de maio, é o Dia da Enfermagem, e gostaria de ressaltar uma 

conquista no Congresso Brasileiro, no Congresso Nacional a enfermagem foi votado na semana 

passada, o piso básico da enfermagem, então gostaria de parabenizar.  Esperamos que isso seja 

assinado pela presidência da república, e que os enfermeiros que lutaram tanto e se dedicaram tanto 

nessa pandemia, tenham o seu piso base nacional respeitado. É uma luta histórica, que foi do nosso 

partido também, e nisso agradecer muito aos enfermeiros da cidade, e nisso todos sabem muito 

bem, o papel da deputada Federal Sâmia Bomfim nesse processo dentro da Câmara Federal lá em 

Brasília. E gostaria de parabenizar os enfermeiros pelo seu dia, e por esta conquista desse piso 

nacional tão crucial, e tão importante. Desejo a todos os meus colegas uma ótima sessão, e você que 

esta assistindo conte com a gente. Continuamos os mesmos, na mesma pegada sem retroceder um 

passo. Um abraço a todos!” A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa tarde Presidente, Senhores Vereadores, internautas e funcionários da Casa. O 

primeiro assunto que eu tenho a falar é sobre uma indicação que estou fazendo hoje, com referência 

ao Serviço de Convivência no CRAS. Serviço este de convivência, que era destinado aos idosos, 

que era oferecido tipo uma terapia ocupacional, onde os idosos iam duas vezes por semana ao 

CRAS e recebia essas aulas, e fazia os seus trabalhos manuais, e com isso saia da ociosidade do lar. 



Muitas pessoas ficavam sem nenhuma ocupação né? E às vezes as pessoas ficam até um pouco mais 

doente de ficar em casa. O CRAS era no Istor Luppi, e hoje é lá onde era o Balão Mágico, ao lado 

do Cemitério da Paz, e tem também do Nosso Teto. Então o pedido que eu faço, é de voltar esse 

Serviço de Convivência. Várias pessoas me procuraram, da necessidade de fazer esse trabalho. É 

um trabalho muito bom que é desenvolvido,  é uma equipe muito boa que é a Assistente Social,  

recepcionista,  pessoal da limpeza, Terapeuta Ocupacional. É uma equipe voltada para esse serviço 

com os idosos, e é um pedido deles novamente, dessas senhoras, são mais mulheres que fazem esse 

trabalho, mas também tem alguns homens, e que pedem ao prefeito Toninho Bellini, a Secretária da 

Promoção Social Regina Ramil, para que volte esse tipo de serviço aos CRAS. Será de grande valia 

para essa população idosa, que necessita desse tipo de atividade. E também gostaria de falar de um 

pedido que eu fiz a um tempo atrás, que é com referência a iluminação da ponte da Ponte Nova. Foi 

roubado as instalações a um tempo atrás, e eu estive lá no domingo, e a população esta reclamando 

da escuridão, porque algumas pessoas já foram assaltadas ali, porque vem uns meliantes, param na 

frente, e não tendo iluminação é difícil de identificar se é algum morador da Vila ou se alguém que 

esta ali para assaltar. Então o meu pedido é novamente que seja restabelecida iluminação naquela 

ponte, naquele trajeto, que um pedido da população da Ponte Nova. Também outro assunto, eu 

lembro que há duas sessões atrás, o vereador Brisa falou também... é que por esses dias teve furtos 

em  residências no bairro de Eleutério, e a pessoa foi até com caminhonete em plena luz do dia. 

Roubaram televisão, máquina de lavar, fizeram uma limpeza na casa. Acho que sobre as instalações 

das câmeras, deveria ter em Eleutério quatro câmeras, que seria o suficiente para proteger. Uma na 

saída que vai para Santa Joana e Santa Terezinha, que dá acesso ao salto a Itapira, outra que vai na 

estrada  para Sapucaí, e uma outra na Vicinal que é o acesso por Eleutério, e uma bem na praça da 

igreja. Seria o suficiente, porque a população estaria bem resguardada. Roubaram tudo da casa da 

pessoa, foram com uma caminhonete. Já pensou? Levaram televisão, máquina lavar, todos 

eletrodomésticos, produtos de limpeza... Tudo que puderam carregar, eles carregaram. Então o meu 

pedido é para as instalações das câmeras, eu sei que o serviço está acontecendo, eu volto a pedir 

novamente, porque a população clama por esse tipo de segurança. E também eu gostaria de falar 

que hoje é o Dia do Enfermeiro, e eu também que trabalhei por longos anos, acredito que uns 20 

anos. Fui colega da presidente Beth na Saúde Pública. Quantas pessoas a gente atendeu! É uma 

classe que merece o nosso respeito,  pessoas que cuidam das vidas, são os anjos de branco cuidando 

das pessoas e momentos muito difíceis. Sabemos à importância de um enfermeiro, de um técnico, 

de um auxiliar ou de um cuidador no momento difícil, onde a pessoa passa por uma doença. A gente 

sabe da importância dessa profissão como foi também falado pelo vereador Leandro Sartori, a 

conquista do piso básico tem anos que estamos pedindo, e é uma conquista. Parabéns para essa 

classe. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas, que hoje já não estão mais do 

mundo. Parabéns aos enfermeiros, a todos aqueles que trabalharam que abraçam a causa da saúde, 

que Deus os abençoe, e que Nossa Senhora da Penha os proteja sempre. Muito obrigado!” A seguir 

faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde a todos! Hoje inicio a 

minha fala querendo destacar a nota 9,4 do nosso Aterro Sanitário. Desde o início do governo 

Toninho Bellini, ele abraçou a causa do aterro, e já de início tirando os gastos que tinham 

excessivos no aterro, passando assim a responsabilidade para a nossa Secretaria de Meio Ambiente, 

que hoje mesmo faço um voto congratulação parabenizando pelo trabalho que está sendo feito, 

porque diziam que tinha que ser terceirizado para ter uma nota boa. Nós provamos que não, que 

nossa secretaria tem pessoas competentes para isso. A CETESB nos atribuiu uma nota 9,4, o que se 

tornou o nosso aterro uma referência de toda a região. Gostaría de ressaltar, que vai ter cidades 

vizinhas fazendo parte da nossa região, e terá que fazer o seu transbordo do lixo e nós não. Nós 

conseguimos tocá-lo, e ainda economizando uma cifra na ordem de um milhão de reais, ainda 

conseguimos fazer a terceira célula. Ganhando essa nota, tendo a licença prorrogada até 2026. Isso é 

um ganho para a nossa cidade. Parabenizo a nossa gestão prefeito Toninho Bellini e toda a 

Secretaria do Meio Ambiente. O lixo também é uma grande preocupação, e tem que ser de todo o 

governo. Então gostaria de enfatizar isso daí. Outra coisa que eu quero comentar, é que eu recebi 

bastantes elogios da nossa Festa de Maio. A prefeitura teve o prazo de um mês para organizar, 



porque discutia sobre a pandemia se iria fazer ou não, conversando com os comerciantes, e a parte 

religiosa, e a parte religiosa pedindo para o Prefeito, e ele abraçou a causa. Nós estamos tendo a 

nossa Festa de Maio de nº 134, onde o Prefeito deu preferência aos comerciantes da nossa cidade. 

Ficou até o último momento a inscrição para eles, hoje a nossa festa está com 90% dos 

comerciantes itapirense s. Isso é inédito pessoal. Não preencheu os 100% porque não teve procura. 

Também foi dada pela Secretaria de Cultura, a preferência para todos os nossos profissionais da 

cultura: bandas, músicos, o pessoal da dança, coral, para dar preferência para o pessoal se 

apresentar e aparecer. Mais um ponto positivo, que inclusive pelos integrantes de bandas e de 

dança, agradeceram. Então isso daí é também uma forma de privilegiar o nosso povo. Ressaltando 

que para a segurança, esta organizada com quatro câmeras para monitoramento, tanto ali na festa, 

como também na nossa central de monitoramento. Foi contratada uma equipe de segurança, então 

graças a Deus esta correndo tudo bem, tanto na parte da segurança, como na parte da organização. É 

um ganho para a cidade, um mérito da nossa gestão e de todos os envolvidos. Para terminar, 

gostaria de parabenizar o pessoal da enfermagem principalmente pelo ganho do piso nacional, que 

já foi dito, é merecido e sempre quando eu cito enfermagem, eu falo que eles sim quando a gente 

chega ruim para atendimento, o primeiro atendimento de qualquer tipo 99% dos atendimentos é um 

enfermeiro que nos recebe, depois sim, um médico. Então parabéns, e muito obrigado a toda classe 

ao enfermeiro pelo seu dia. Nós também recebemos os enfermeiros aqui, estávamos já com uma 

conversa com o prefeito, e agora que esse piso vamos estar acertando os valores. Fica à vontade 

Presidente...” Aparte vereadora Beth Manoel: “Boa tarde a todos! Falando dos vereadores que me 

antecederam, que falaram sobre a contratação do Cristiano Florence. Eu quero deixar bem claro a 

todos os vereadores, que como vocês eu também fiquei muito surpresa. Tenho um carinho pelo 

Cristiano, o vejo como um advogado muito bom, mas fiquei muito surpresa com essa contratação. 

Fiquei sabendo em um evento e minha cara caiu no chão, porque eu como presidente, como 

vereadora, como composição do grupo não sabia. Era esse o meu recado. Obrigada a todos!” Não 

havendo 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 14ª Sessão Ordinária,  

realizada no dia 05 de maio de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em 

seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 006/2022.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria e extingue cargos 

na estrutura administrativa da Prefeitura e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0034/2022.- Em que o Sr.  Maísa Fernandes 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 6.052, de 

28/06/2021 e Denomina vias públicas localizadas no Loteamento Jardim Levatti. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei, a Sra. Presidente passa 

à leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 055/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 33/2022. 

RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores  Edis:As 

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

33/2022, de autoria do vereador Carlos Briza, que "Autoriza a instituição de Programa Habitacional 

do Servidor Público do Município de Itapira", acordaram por solicitar parecer Jurídico quanto ao 

aspecto legal e de iniciativa, para melhor análise da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do 

mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu 

recebimento, emita o competente parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 11 de maio 

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

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

Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir a Sra., Presidente coloca em votação a solicitação 



das Comissões. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: À PROCURADORIA JURÍDICA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 12 de maio 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. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00306/2022.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Fátima Ferreira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00307/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Dina Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00308/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

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

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00309/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

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

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José 

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

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00311/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jaqueline 

Denise Plácido dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Soleana 

Aparecida de Campos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00313/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José da 

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

12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00314/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fernando Leite de Barros. Autoria. Carlos 

Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00315/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena Sartorio Canto Rubino de Azevedo. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2022.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Ferreira Benegas. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Ademilson Rosa Jacob. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio 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. 17º) Requerimento nº. 00121/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Lourdes Cardoso Santa Luzia, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00122/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Márcia Porto Momesso, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de maio. Autoria. Carlos Alberto 

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

12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00123/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís Carlos Finazzi, pelo transcurso de seu 63º 

aniversário de nascimento celebrado dia 11 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 



maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00124/2022.- 

Voto de Congratulação com o empresário Sr. Sidney de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 11 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00125/2022.- Moção de Apoio ao 

Projeto de Lei Complementar, de autoria do Senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que altera a 

Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus (Covid19), para permitir a incorporação aos vencimentos dos 

servidores públicos de benefícios associados ao tempo de serviço exercido durante o período de 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

22º) Requerimento nº. 00126/2022.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, pela excelente avaliação da Cetesb ao Aterro Sanitário. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00127/2022.- Voto de Congratulação com a nova da diretoria da OAB de 

Itapira, na pessoa do Presidente Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima Filho, extensivo aos demais eleitos 

para o triênio 2022/2024. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00128/2022.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a possibilidade de aplicação do art. 31, da Lei Complementar nº 4.486, de 01 de 

setembro de 2009, que prevê o pagamento de insalubridade aos trabalhadores expostos à condições 

insalubres, aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Autoria. Beth 

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

12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00164/2022.- 

Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada ou depressão na rua Pedro Tofanello, em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

26º) Indicação nº. 00165/2022.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua 

Maria Cima Bellini, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00166/2022.- Sugere instalação de redutor de 

velocidade tipo lombada na avenida José Porcino Domingos, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00167/2022.- 

Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada ou depressão na rua Constantino Buzana, 

em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00168/2022.- Sugere manutenção e substituição de 

lâmpadas queimadas na Praça João Sarkis, no trecho da Avenida Rio Branco, próximo ao viaduto 

da Fepasa. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00169/2022.- Sugere estudos e providências visando tornar mão única de direção a 

rua Major João Manoel, no trecho entre a rua da Penha e a rua José Pereira, no sentido 

bairro/centro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) 

Indicação nº. 00170/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Promoção Social, a retomada do 

serviço de convivência no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através de oficinas 

de Terapia Ocupacional. Autoria. Carlos Alberto Sartori. JUSTIFICATIVA VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Eu volto a falar novamente desse pedido em favor aos idosos 

atendidos no CRAS, para que volte esse serviço da terapia ocupacional. É um entretenimento muito 

bom para os idosos que saem de casa e vem fazer uma atividade. Com certeza esses idosos não vão 



ao posto de saúde, que geralmente quando a pessoa fica ociosa, fica até doente, e tendo uma 

atividade, com certeza será bem proveitosa essas atividades aos idosos. Muito obrigado!” 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio 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: 32º) Ofício nº. 003/2022 EMEB 

Vereador José Francisco Martins.- Convite para Festa Junina a realizar-se no dia 11 de junho de 

2022, às 14:00 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a 

Sra. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de 

"quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00115/2022.- Voto de Congratulação com a diretoria e 

integrantes do Interact Clube de Itapira e do Rotary Clube de Itapira, pela realização da 1ª Festaract. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori.  Pela Ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, requer e a Casa 

aprova por unanimidade, o adiamento da matéria para a próxima Sessão. DESPACHO: ADIADO 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 

foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos 

desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA 

ATA. 

 

 

 


