ATA DA 16ª Sessão Ordinária realizada aos 19 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, 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 FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS, 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 Mesa
Diretora, demais Vereadores, vocês que estão aqui neste Plenário, é sempre bom ter o publico aqui
presente, e boa tarde a todos que estão nos assistindo e também aos nossos funcionários, que estão
sempre dispostos fazendo tudo o que precisa para nós nesta Casa de Leis. Nesse nosso Pequeno
Expediente de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Festa de Maio. A gente não vai
fazer uma avaliação geral da Festa de Maio, isso deixaremos para outros. Nós vamos falar sobre o
que aconteceu na noite do dia treze de maio, e eu acho que é muito necessário a gente pontuar o que
aconteceu ali, e o quanto isso precisa ser debatido, e quanto isso precisa ser levado a sério aqui na
cidade pelo setor jurídico, e pelo setor de cultura, e por outros atores. O que aconteceu no dia treze à
noite, sobre a Congada não sair à frente da procissão, não é sobre você que se vitimou a semana
inteira, não é sobre esse mandato que deu voz a Congada, não é sobre historiadores nem sobre os
pensadores, nem as pessoas que saíram e que debateram isso. O que aconteceu na sexta-feira à
noite, é um exemplo do que acontece no Brasil inteiro de como nós tratamos a nossa cultura, como
nós tratamos as tradições, como nós tratamos as coisas referente à cultura de minorias nesse país.
Eu queria muito destacar a fala de algumas pessoas como a do escritor Ricardo pêssego, ele fez um
artigo excepcional, peço a todos para que leiam, para que vejam esse artigo dele. A gente quer
destacar para que todos assistam a pilo histórica do historiador Éric Apolinário aqui dessa cidade, é
muito importante para entender um pouquinho da importância da Congada, para entender um
pouquinho de como ela é relevante. A gente entende muito bem o pedido de desculpas e perdão,
mas o mais importante do que desculpas, é a gente trabalhar. A gente que eu digo, é gente daqui.
peço encarecidamente ao líder do Prefeito, que faça abra um diálogo com a administração, peço
encarecidamente com o Carlinhos Sartori, que é uma pessoa que sempre lutou pela preservação aqui
da história na cidade, peço encarecidamente pela igreja, para irmandade da Igreja São Benedito.
Cabe a cada um diálogo, para que a gente leve a sério a defesa do patrimônio imaterial da Festa de
Maio, preservar as tradições. Acho que isso é muito importante, porque no caso, quando a gente
fala patrimônio imaterial, é preservar a maneira de fazer, preservar a tradição. Quando se fala em
patrimônio material, se fala em preservar o prédio, preservar a estrutura, preservar a obra. No caso,
aqui em Itapira nós temos apenas um prédio preservado via estado, que é o prédio do Júlio
Mesquita. Nenhum outro tem garantias e sabemos que o Ministério Público desde a outra gestão
ainda, desde a gestão anterior ao Paganini, já pediu intervenções do alcance da prefeitura referente
ao patrimônio material. Então pedimos para que esse assunto seja debatido publicamente, que
chame um esforço dessa Câmara Municipal, de outros atores não só pelo patrimônio material, mas
também pelo imaterial. A Congada é uma representação Religiosa e Cultural da cidade, e ela tem
que ser preservada, e sua preservação também dentro da onde é o seu maior lugar: dentro da Festa
de Maio. É sobre isso que eu tenho que falar e estender a mão e pedir que, esperamos muito
trabalho e tentar via ao Poder Executivo que tem esse poder de legislar sobre isso, e tentar fazer na
cidade uma verdadeira Lei de Patrimônio material e imaterial. Eu quero terminar essa fala minha,
com a uma frase da Priscila Anthony, que é neta do senhor Arnaldo “Peço a São Benedito que ore
por todos que não conhecem a tradição da Congada da nossa cidade” espero então que vocês todos
reflitam, pensem e ajudem nessa construção que é muito importante e representativa. Uma ótima
sessão a todos. Boa tarde para vocês!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO

DOS SANTOS: “Boa tarde a todos! Gostaria de iniciar a minha fala, direcionado a uma questão
que o vereador Leandro levantou outro dia sobre o cursinho. Começou agora na última terça-feira
dia 10. Estou dando a resposta você meio atrasada, porque eu também tive os meus probleminhas.
O curso foi aberto para 100 vagas como eu já tinha dito para você aquele dia que você interrogou, e
fui ver tinha sido só 20 inscrições, mas o prefeito se comprometeu, e combinou com a secretária de
prorrogar as inscrições e o que der ele vai fazer. Ele aumentou o prazo, foram feitas 68 inscrições,
mas só estão 39 alunos, porque não atingiram os critérios para preencher a vaga e fazer parte do
curso. Estão abertas as inscrições, vão continuar, mas demos início. Outra coisa que vou deixar
claro aqui, que as aulas terão os mesmos prazos, o cursinho iniciou tarde, mas vamos tentar repor
essas aulas no período de férias. As aulas estão sendo feitas pelo Colégio Objetivo que ganhou a
licitação. Teve também a demora Vereador e população, por causa, do processo licitatório que
como sabemos tem várias formalidades, e uma delas é o recurso da parte que pode ter perdido.
Então houve todo esse trâmite, que teve o recurso, teve que ser feito mesmo uma desclassificação, e
deu certo. Os cursinhos começaram de segunda a sexta das 19:00 horas às 22 e 30 horas no Colégio
Objetivo. Também haverá o simulado aos sábados. Esta respondido o questionamento, deixando
claro para a população. Gostaria agora de parabenizar a nossa Secretaria de Esporte e Lazer pelo
sucesso da natação da prova de natação que a cidade aqui, pôde contemplar. Isso foi possível,
porque a nossa natação há um pedido antigo desde o primeiro mandato pedia o aquecimento da
piscina. Nessa vez que o Toninho assumiu, ele se comprometeu não formalmente, mas como o
pessoal, e queria sim estudar, e ver a viabilidade disso, e adquirir esse aquecedor. E aí foi adquirido,
e com isso conseguimos sediar uma etapa da Associação Regional de Natação. Isso para os pais das
crianças que participaram, e para a cidade é um ganho, é um imenso prazer mesmo. Então
parabenizo todos envolvidos o pessoal da natação, os técnicos que foi uma conversa assim inclusive
comigo, e agradecer ao prefeito por essa aquisição, que é um ganho para a cidade. E também
gostaria de deixar os meus parabéns a Secretária da Promoção Social, da Regina Ramil, a Secretária
da Educação Regina Gracine, e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico Noé Massari, que o
esforço entre eles e o prefeito lógico incentivando iniciar uma conversa com o Senac para estar
disponibilizando a prefeitura, os cursos gratuitos profissionalizantes e qualificadores para as pessoas
em estado de vulnerabilidade social, que estão fora do trabalho. Isso é muito importante, porque a
pessoa está desempregada, e ela já fica com a autoestima baixa, e com o oferecimento de uma
qualificação, de um curso, além da chance dela conquistar um novo emprego ser maior, ajuda a
pessoa melhorar a sua autoestima. Obrigado Presidente! Uma boa Sessão.” A seguir faz uso da
palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa tarde a todos novamente! Hoje
venho falar, que na semana passada nós estivemos em São Paulo no dia 12 de maio, que foi a data
escolhida para homenagear o pessoal da enfermagem, e todos os trabalhadores da saúde, e lá
pudemos estar com a Janaína Paschoal, essa bomba de fazer votos. É uma mulher atuante na
política, fizemos contato e estamos ajeitando os nossos laços. E hoje estivemos também em São
Paulo, porque hoje foi à segunda fase do programa Estrada Asfaltada. Então esteve lá muitos
vereadores, prefeitos, deputados e Itapira está sendo contemplada, porque esse está alcançando
vários decimais, então a gente está sendo contemplado e é isso daqui o meu dia de hoje. E estou
também entrando com uma Indicação ao prefeito, sugerindo a ele a fiscalização de animais de
grande porte que andam soltos pelas ruas. Quando a gente precisa liga em um setor, não é aquele
setor, liga no outro e onde me atendeu disse que não teriam condições para carregar esses animais e
tirar da rua, e também ainda que tivesse essa condução nós não temos local para que esse animal
fique até o dono ser localizado. Estamos pedindo com urgência, para que o prefeito e o setor
competente tome providências o quanto antes. Sem contar também, que no domingo um cachorro
foi atropelado, o cara não atendeu, não socorreu o cachorro, e acabou morrendo na rua. Aí começa a
ligação de quem vem pegar o cachorro, quem vem, quem vai quem foi... Não encontra ninguém, a
única solução que me passaram, era de deixar o cachorro até na segunda-feira, para alguém tomar
alguma atitude. Isso na minha cabeça não existe, não pode acontecer um negócio desse. Então a
gente tá pedindo aqui que tome providências o quanto antes, porque eu já entrei com uma Indicação
para o prefeito também, e eu não tive resposta de nenhum setor, e que o setor de zoonose comece a

dar plantão de final de semana e feriados. Ah tá bom, é um gasto a mais, tem que pagar? Claro que
tem que pagar! Trabalhou tem que pagar.” Aparte vereador CARLOS DONISETE BRIZA:
“Pegando uma carona no que a senhora esta dizendo sobre animais de grande porte. Essa semana eu
tive em contato com o pessoal de Campos do Jordão, e eles têm um projeto bem bacana com
relação a isso, e até não coloquei nada, porque ainda tá tudo meio incerto, mas já que a senhora
comentou que já colocou essa Indicação, acho que seria legal tá entrando em contato com o pessoal
da própria Câmara de Vereadores lá de Campos do Jordão, e com pessoal da zoonose, porque eles
têm um projeto bem bacana, que funciona como se fosse o guincho do carro. Você contrata um
terceiro, ele faz a captura desse animal que esta solto, e consequentemente ele é autuado e multado,
e esse animal é destinado para um determinado local, e aí ele paga a diária de acordo com o tempo
que fica lá. É só para endossar a sobre o assunto, talvez entrar em contato com o pessoal de lá para
ver se da para fazer um bem bolado.” A seguir continua a oradora vereadora ELISABETH
DONISETE MANOEL: “Eu acho que é o que deveria acontecer aqui né? Outra questão, que estou
usando a Tribuna hoje, é para falar que as agentes estão aqui, e que eu e os outros vereadores
também estamos entrando com uma Emenda, que eu vou ler um pedacinho aqui: Altera a redação
do quadro do artigo 7º do Projeto de Lei Complementar nº006 de 11 de maio de 2022. Fica alterada
a redação do quadro do artigo 7º do Projeto de Lei Complementar nº 006 de 11 de maio de 2022,
que passam a vigorar com a seguinte disposição. Tá aqui, depois eu entrego para vocês, porque o
tempo tá ficando escasso. E outra indicação aqui nº184 de 2022, que eu já venho fazendo há vários
anos, sugerindo ao prefeito estudos visando à criação de planos de cargos e carreira, não só para
uma categoria, e sim para todo o funcionalismo de Itapira. Obrigada a todos! Desculpa pelo tempo.”
A seguir faz uso da palavra o vereador LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde a todos! Bem
rapidinho, o Leandro comentou a respeito da Festa de Maio, e a gente sabe que depois de uma
pandemia, foi feito aí uma estruturação, foi uma luta para que fizesse essa festa esse ano, e a maior
inovação dela é que antes de se esgotar a vaga para todos aqueles que têm o comércio de Itapira,
não poderia ser dado vaga nenhuma para outras pessoas, e isso foi cumprido à risca. Foi feito um
delimitado, um novo espaço, a rua do posto não foi tomada, isso não subiu em frente à Santa Casa,
para a rua de cima do café Toninho, enfim foi feito todo uma manutenção né para se resguardar ali,
até para melhor fiscalização, melhor cuidado com a polícia, e a gente sabe e os comentários foram
maravilhosos. E em relação ao que o Leandro comentou, respeito eu não eu não quero entrar em
detalhes, mas a gente sabe que tem todo aquele processo que é seguido e aconteceu no dia 13 na
inauguração do busto da Mãe Preta, aonde estava marcada a inauguração para às 11:00 horas, e não
se sabe o porque o pessoal chegou lá era 12:45 horas para uma. E depois foram feitos todas as
homenagens, e pós isso depois de uma hora a mais, quase duas horas da tarde, o pessoal teve acho
que pela primeira vez, um almoço. Foi feito feijoada, todos eles estavam cansados, suados e tiveram
uma recepção muito boa lá. E eles com tudo isso, o tempo foi acho que até para mais de quase
quatro horas, e não se sabe o porquê desse fato ocorrido, que depois o Leandro esteve lá
entrevistando o pessoal, se a Congada chegou a tempo, se não chegou, por que motivo não chegou.
No fim virou um leva para cá, leva para lá conversa, então acho que realmente tem que se apurar,
porque eu acho que isso não partiu da administração pública de forma nenhuma. De forma
nenhuma! Eu não acredito. Como é que eles iriam proibir da Congada sair ali na frente da
procissão? Então eu acho realmente Leandro, que tem que ser visto, e que a gente traga aqui a
situação real, porque a gente vê pela correria que foi, muita gente a procissão lotada, disse que foi
um sucesso e todo mundo elogiando. O que acontece é esse fato e tantos outros.” Aparte vereador
LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Obrigado pela Aparte. É importante frisar e debater o que
aconteceu, para que não se repita. Mas o mais importante é um esforço nosso. Nosso esforço
mesmo da câmara, prefeitura, sociedade civil e igreja para que isso legalize em uma lei de
patrimônio imaterial, e isso nunca mais mesmo ocorra. Esse é o nosso pedido. É importante saber,
mas acho que nesse momento é um passo para frente, não acho que é um passo para trás. É o
momento de pedir isso e seguir isso. Então a minha fala foi nesse sentido. Obrigado Mino!”
Continua o orador vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Eu acredito que tem quer ser apurado,
porque sabemos que foi uma correria enorme. Quando começa um atraso aqui, outro atraso ali, e

depois não sabe o porquê, e às vezes a gente comenta, mas alguma coisa aconteceu nesse meio aí."
Aparte vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “O Padre mesmo já assumiu o erro dele, a
parte religiosa e errar é humano. Até aceito a opinião do Leandro, a sugestão dele, mas eu acho que
isso não é fato de estarmos falando aqui. Mas o senhor esta correto na sua fala. O Padre já pediu
desculpas, e infelizmente ele errou e foi perdoado até pelo pessoal da Congada. Obrigado!”
Continua o orador vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Eu acho que realmente foi um
equívoco enorme, então não vamos ficar nisso diante da dimensão, da festa maravilhosa que foi.
Houve isso, e o Leandro esta certo de falar. O senhor também esta dizendo que o Padre já assumiu
isso, então que não aconteça mais. E não podemos tirar toda a luz da festa que foi maravilhosa, sem
qualquer outro problema mais grave que não teve nenhum. Que possamos cuidar, para que no ano
que vem seja tudo melhor. Obrigado Presidente!” A seguir faz uso da palavra a vereadora MAÍSA
GRACINDA FERNANDES: “Boa tarde a todos! Cumprimento o Fernando, Dorival, a Ana que
esta ali. Um abraço Fernando, saúdo vocês em nome do pessoal, todos os funcionário da Casa e
todos os nossos queridos vereadores. Queria usar um pouquinho o espaço do Pequeno Expediente,
para falar um pouquinho sobre a área animal da nossa cidade. Nós temos uma lei estadual, que eu
não me recordo agora o número dela, mas que ela designou as competências pelo bem-estar animal
aos municípios. Isso significa, que quem responde por animal de rua é a cidade. Tá bom? É a cidade
e não é ONG. A Maísa não é responsável por todos os animais que estão na rua das nossas cidades.
Nós temos sim um repasse de verba, onde a UIPA hoje recebe 20 mil reais e eu gostaria que o
Zalberto colocasse ali no telão por favor. Já que iniciamos com essa imagem triste, e essa é a
realidade minha hoje da UIPA. A UIPA hoje comporta uma capacidade de 80 animais, e nós temos
lá hoje 180 animais. E a nossa realidade é essa. É morte por conta de excesso de superlotação
animal, e todos os dias eu tenho acordado, e a Gisele também que é esposa do Mino sabe o que a
gente passa. A gente recebe 20 mil reais para cuidar de 180 animais. E na verdade esses 20 mil
reais, da pra gente estar cuidando, que seria 80 animais. A UIPA faz milagre! Eu tenho orgulho de
fazer parte daquela ONG, porque eu sei o que eu passo lá todos os dias, e o poder público ele é
omisso sim, em todos, todos, tudo, porque assim olha, há dois anos que o CAAMI esta fechado. E
ontem eu liguei no planejamento, e o planejamento joga para o SAMA, que joga para o outro e
ninguém me dá um retorno, eu não sei nada do que acontece. Nada! O castramóvel faz dois anos
que tá parado, eu não quero mais meu telefone ligando e cobrando, porque não fui eu quem trouxe.
É 270 mil reais investidos no trailer que está parado. É um uso público, é o uso do dinheiro público
parado na nossa cidade. Se não tem políticas públicas eficaz, a coisa não funciona. E tudo que
envolve a área animal, é responsabilidade do município. É que na verdade a gente convencionou
para nós protetores, para nós sociedade civil, os amantes da área animal, porque nós fazemos aquilo
que a gente gosta. Eu não tô falando que eu tô passando a responsabilidade não, porque eu tô aqui,
eu sou presidente da ONG, eu faço por amor eu visto camisa, mas eu preciso de apoio. E a gente é
um conjunto, e a gente é uma equipe e não é só do lado de lá. A gente precisa ser uma equipe de
mãos dadas, porque se a gente não for à gente não vai conseguir chegar aonde à gente tem pretensão
de chegar que é o sucesso aqui na nossa área animal aqui da nossa cidade. A lei federal deixa muito
bem clara, que o dever de amar e cuidar é de todos, mas o dever é do poder público e nós ajudamos,
mas ajudamos muito e precisamos investir mais na causa. Tem que se investir em educação, em
castração regular, em identificação... Eu fiz o Projeto do Censo Animal ,e tô muito feliz por isso,
mas temos que colocar em prática, não pode ficar só no papel. E eu dependo da nossa gestão, do
nosso prefeito, do nosso vice. Agradeço o Mário, porque eu confio muito no Mário, e é o apoio que
eu tenho aqui, não desmerecendo os demais, mas é uma pessoa que eu confio e acredito. Só para
completar... A gente precisa estar fazendo um mutirão de castração sim, mas não resolve. Se a
gente não tiver um programa regular de segunda a sexta feira castrando os animais da nossa cidade
a gente não vai conseguir chegar aonde a gente tem pretensão estar chegando. A gente pode estar
usando sim o castramóvel para estar castrando animais em zona rural, mas o trabalho regular é no
dia a dia, e para mudar a cultura só mudando a cultura a gente vai conseguir alcançar todos os
nossos objetivos. O poder público precisa fazer a sua parte, e quando ele não conseguir nós
estaremos aqui para poder dar o respaldo, e não é assim que funciona infelizmente. E só para

finalizar Presidente, queria terminar com uma frase que é do Lamartine “Não temos dois corações,
um para o animal e outro para o homem. Temos um só coração ou então nenhum.” Boa tarde e
ótima Sessão a todos!” A seguir a Sra. Presidente ELISABETH DONISETE MANOEL faz o
seguinte pronunciamento complementando a fala da vereadora MAÍSA GRACINDA
FERNANDES: “Eu complemento à fala da vereadora, falando que a gente começa fazendo favores,
e depois acabam achando que são deveres. É isso que esta acontecendo com você, e com a UIPA
né?.” 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 o vereador FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS requer a suspensão da sessão por cinco minutos, para conversa entre as
bancadas e sobre a reunião das comissões. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a
Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2022. DESPACHO: APROVADA
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa
aprova por unanimidade, a suspensão da Sessão por 5 minutos. A seguir a Sra., Presidente acatando
o requerimento aprovado pelo Douto Plenário, suspende a sessão por 5 minutos. ... (SUSPENSA) ...
Reiniciada a sessão após verificação de "quórum" a Sra., Presidente solicita a primeira Secretária
para que proceda a leitura das matérias constantes da pauta. 2º) PARECER nº 56/2022.
ASSUNTO: TC.001906/026/12 Município de Itapira Exercício 2012 Responsável: Prefeito Antônio
Hélio Nicolai. Presidente da Comissão Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e
Assistência Social, Esporte e Lazer: André Luís Siqueira. RELATOR: André Luís Siqueira. Sra.
Presidente Srs. Vereadores A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 34, inciso VII da
Lei Orgânica do Município passa a emitir o seu Parecer sobre as Contas do Exercício de 2012 da
Prefeitura Municipal de Itapira. Preliminarmente esclarece-se que é de competência da Câmara
Municipal julgar as contas do Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas que emite Parecer
Prévio, porém não vinculativo. Assim se posicionou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como
segue: COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao
Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três
níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera
opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31,
49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744,
Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de
agosto de 2017. (STF - Acórdão Re 602070 Agr-segundo / Rj - Rio de Janeiro, Relator(a): Min.
Marco Aurélio, data de julgamento: 03/10/2017, data de publicação: 27/11/2017, 1ª Turma)
Referido voto demonstra de forma clara e objetiva que o julgamento das contas do Chefe do
Executivo pelo Legislativo é uma competência do Poder Legislativo. Passemos à análise das contas
do Sr. Prefeito, levando em consideração: (1) Julgamento das Contas do Poder Executivo de Itapira
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizado em 23 de setembro de 2014, sendo que a
Egrégia Primeira Câmara decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Itapira, exercício de 2012, excetuados aqueles atos, porventura, pendentes
de julgamento neste E. Tribunal, transitado em julgado em data oportuna. (2) Esta Comissão
encaminhou Ofício ao Sr. Prefeito Municipal para apresentação de manifestações / justificativas, as
quais foram apresentadas. Analisando o Parecer Prévio do TCE-SP e a decisão proferida pelo
Tribunal Pleno do TCE-SP bem como a apresentação da defesa exarada pelo Chefe do Executivo
Municipal, bem como seus respectivos fundamentos, foram apresentados os seguintes tópicos que
fundamentaram a aprovação das contas: 1. A correta aplicação dos limites mínimos de aplicação ao
ensino e na saúde, bem como o percentual máximo permitido para despesa com pessoal; 2. O
equilíbrio na gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 3. Diminuição da dívida de curto de
prazo, apresentando resultados econômicos e patrimoniais positivos. Alguns temas acima elencados
foram objeto de críticas e observações por parte do Tribunal. Ultrapassada esta fase, o Conselheiro

Dimas Eduardo Ramalho, emitiu parecer favorável, recomendando a Municipalidade: quanto ao
Planejamento de Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, Dívida Ativa, Saúde (Glosas),
Pagamentos, AUDESP, e atendimento as legislações municipais e do Tribunal. Diante de todo o
exposto a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Itapira OPINA PELA APROVAÇÃO
das Contas do Prefeito Municipal de Itapira, exercício de 2012, tendo por base o PARECER
FAVORÁVEL emanado no julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 18 de Maio de 2022. a) Comissão de
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Pareceres, a Sra. Presidente passa à leitura dos
Projetos de Decreto Legislativo. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2022.- Em que o Sr.
Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre
apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de
2012. DESPACHO: À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos de
Decreto Legislativo, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº.
0035/2022.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
1.456.484,75. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº.
0036/2022.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Denomina o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de Itapira de
Dra. CARLOTA ARACY BOSON TROTTA. A seguir o vereador FÁBIO GALVÃO DOS
SANTOS requer e a Casa aprova por unanimidade, que o Projeto de Lei nº 0036/2022 devido ao
acordo entre as bancadas, vá para às comissões para ser exarado o seu parecer, e venha para Ordem
do Dia de hoje para ser discutido e votado. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
A seguir o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS requer e a Casa aprova por unanimidade a
suspensão dos trabalhos para a reunião das comissões, para exarar o devido parecer. A seguir a Sra.,
Presidente acatando o requerimento aprovado pelo Douto Plenário, suspende a sessão para a reunião
das Comissões. ...(SUSPENSA) ... Reiniciada a sessão após verificação de "quórum" a Sra.,
Presidente solicita a primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes da pauta.
6º) Projeto de Lei nº. 0037/2022.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei Municipal nº 5.814, de 29 de agosto de 2019.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 7º)
Emenda Modificativa de nº. 001/2022.- “Altera a redação do quadro artigo 7º do Projeto de Lei
Complementar nº 06 de 11 de Maio de 2022".. Autoria: Beth Manoel. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Emenda Aditiva de nº. 01/2022. - Acrescenta inciso
ao artigo 3º do Projeto de Lei Complementar nº 06 de 11 de maio de 2022. Autoria: André Siqueira,
Maísa Fernandes, Fábio Galvão dos Santos e Beth Manoel. DESPACHO: RETIRADA PELOS
AUTORES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel
- Presidente. A seguir, não havendo mais nenhuma emenda, a Sra. Presidente passa de imediato aos
Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00319/2022.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Raquel Pires de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00320/2022.- Voto de pesar
pelo falecimento Sra. Oraceli Bernadete Rossi de Oliveira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00321/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Luiz José Mariano. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",

aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00322/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Célia Alves Jesuíno. Autoria.
Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Angélica Mendes Pereira. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00324/2022.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Leovaldo Bombardi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Carlos
Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00326/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jonas Realdo Pansa. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00327/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Benedita Ferreira. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00328/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Daniel Costa. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 19º) Requerimento nº. 00129/2022.- Voto de Congratulação com
o estimado casal Sr. Alcides Virginello Filho e Sra. Maria Gorete Lázaro Virginello, pela
comemoração de Bodas de Heliotrópio (49 anos de casamento) celebrados no dia 12 de maio.
Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º)
Requerimento nº. 00130/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Oswaldo
Cardoso dos Santos e Sra. Maria Clara Padilha dos Santos, pela comemoração de Bodas de Bronze
(51 anos de casamento) celebrados no dia 22 de maio. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00131/2022.- Moção de Apoio aos
Projetos de Lei nº 1.559/2021, de autoria do Deputado Federal André Abdon, nº 2.028/2021, de
autoria da Deputada Federal Alice Portugal e nº 3.502/2021, de autoria do Deputado Federal Cleber
Verde, que dispõem sobre o piso salário do farmacêutico. Autoria. Carlos Briza. Justificativa
vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Gostaria de agradecer o apoio de todos os vereadores.
Esse é um pedido do profissional da área e tudo que tinha que falar em relação à classe foi falado aí
no texto. E tendo em vista que nós temos uma colega que é farmacêutico aqui né?! Obrigado a
todos!” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra. Presidente
interrompe a leitura dos Requerimentos, solicitando a 1ª Secretária para que proceda a leitura dos
pareceres 57/2022 e 58/2022. 22º) PARECER nº. 57/2022.
ASSUNTO: Relação dos
Homenageados com o Diploma "Ana Nery. RELATOR: Carlos Donizete Briza. Sra. Presidente Srs.
Vereadores. A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 036/2022, que "“Denomina o Banco de Leite Humano do Hospital
Municipal de Itapira de Dra. CARLOTA ARACY BOSON TROTTA” após minuciosa análise ao
nome da homenageada pela indicação do Prefeito Municipal para receber tão relevante homenagem,
são parecer favorável à tramitação da propositura. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma
vez que a homenageada prestou com afinco relevante trabalho na aréa da medicina no Município de
Itapira. Pela aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 de
Maio de 2022. a) Comissão Especial de Ética. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio

Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) PARECER nº.
58/2022 ASSUNTO: Projeto de Lei nº 36/2022. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. Sra.
Presidente. Srs. Vereadores. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento,
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 036/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que "Denomina o Banco
de Leite Humano do Hospital Municipal de Itapira de Dra. CARLOTA ARACY BOSON
TROTTA", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o nome da homenageada
justifica-se pelo seu excelente trabalho na área da Medicina no Município de Itapira. Pela
aprovação, pois, É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 de Maio de
2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura,
Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A
seguir a Sra., Presidente solicita a primeira Secretária para que continue com a leitura dos
requerimentos. 24º) Requerimento nº. 00132/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Abigail
Pinto Guiraldelli, pelo transcurso de seu 94º aniversário de nascimento celebrado no dia 14 de maio.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º)
Requerimento nº. 00133/2022.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Maria Leile Silva
Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº.
00134/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Stella Tereza Bosso, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de
maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00135/2022.Voto de Congratulação com a Sra. Vera Lúcia Mantoan Martelli, pelo transcurso de seu aniversário
de nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00136/2022.- Voto de
Congratulação com a professora Sra. Therezinha Vieira de Mattos Dahma, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de
maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00137/2022.Voto de Congratulação com a Sra. Blanche Nammur Nehmi, pelo transcurso de seu 94º aniversário
de nascimento celebrado no dia 5 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00138/2022.- Voto de
Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio da Silva e Sra. Benedita Augusto de Oliveira
Silva, pela comemoração de Bodas de Ouro (50 anos de casamento) celebrados no dia 29 de abril.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º)
Requerimento nº. 00139/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Osni Sérgio
Prado e Sra. Roseli Viola Prado, pela comemoração de Bodas de Rubi (45 anos de casamento)
celebrados no dia 12 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00140/2022.- Voto de Congratulação com a
comunidade católica Nossa Senhora Aparecida da Ponte Nova, na pessoa do Padre Everton
Henrique Nucchi, pela celebração aos 105 anos de fundação do bairro, ocorrido no último dia 08.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º)
Indicação nº. 00171/2022.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Dirce

Baldini Quaiotti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º)
Indicação nº. 00172/2022.- Sugere denominar de "Vereador Cabo Siqueira", o prédio do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar de Itapira. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 00173/2022.- Sugere sinalização de trânsito e
estacionamento apenas em um dos lados da via na rua Hildelbrando José Rossi, no bairro Santa Fé.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº.
00174/2022.- Sugere sinalização de trânsito e de área escolar na entrada e saída da nova escola
"Izaura da Silva Vieira". Autoria. Maísa Fernandes.
DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00175/2022.- Sugere sinalização de trânsito e faixas de
pedestres na Avenida Brasil. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 00176/2022.- Sugere reforma do paredão de pedras
próximo ao pontilhão da Fepasa. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00177/2022.- Sugere providências visando eliminar água
parada na rua Sebastião Mira, no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00178/2022.- Sugere melhorias e iluminação no
complexo esportivo "João Momesso", bairro dos Prados. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00179/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito,
estudos juntos à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando a realização de grandes
competições ciclísticas de Mountain Bike em nosso município. Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 00180/2022.- Sugere
manutenção e limpeza de um bueiro na rua Embaixador Pedro de Toledo, defronte o numeral 73 A.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº.
00181/2022.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Anésio
Bazani, no Parque Progresso. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00182/2022.- Sugere providências para eliminar poças de
água parada nas ruas Tamandaré e Acre, no Jardim Magali. Autoria. Maísa Fernandes.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00183/2022.- Sugere a
substituição de lâmpadas queimadas em praças e ruas do Istor Luppi que necessitam de tal
melhoria. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º)
Indicação nº. 00184/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a criação de planos de cargos e
carreiras para todas as categorias do funcionalismo público. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00185/2022.- Sugere manutenção nas
estradas municipais "Luiz Cavenaghi" e "José da Rocha Carvalho", acesso à região da Itapirinha e
Rio Manso, respectivamente. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00186/2022.- Sugere ao Prefeito, a fiscalização de animais
de grande porte soltos no município, bem como adquira um caminhão "gaiola", específico para o
transporte e destine uma área para a guarda provisória dos mesmos. Autoria. Beth Manoel.

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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: 49º) Ofício nº. 084/2022. Ref.
Indicação 148/2022- Sugere contratação de tutores para acompanhamento de crianças e
adolescentes nas escolas e creches municipais; Indicação 159/2022 - Sugere instalação de câmeras
de segurança nas escolas, creches e berçários. Em atenção às Indicações em epígrafe, de autoria da
Nobre Presidente e da Vereadora Maísa, encaminho em anexo os Ofícios 226 e 227/2022 da
Secretaria Municipal de Educação. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19
de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Convite Sessão Solene.- A
Câmara Municipal de Itapira convida V.Sª e dignos familiares para a outorga do Diploma Anna
Nery aos profissionais da área da Saúde que se destacam no desempenho de suas funções no biênio
2021/2022, evento realizado em conjunto com o Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos
da Saúde de Campinas e Região-Subsede Itapira a realizar-se dia 20 de maio de 2022, às 19 horas
nesta Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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 = 1º) Em primeira discussão o Projeto de
Lei nº 0036/2022.- Denomina o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de Itapira de Dra.
CARLOTA ARACY BOSON TROTTA. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de
Lei nº 36/2021. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Vereador Fábio Galvão dos Santos
requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensada a segunda discussão e passe de
imediato à segunda votação como dispõe os termos regimentais. Isto feito, a Sra. Presidente coloca
em segunda votação o Projeto de Lei nº 36/2021. Aprovado em segunda votação por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 2º) 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 19 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.

