
ATA DA 17ª Sessão Ordinária realizada aos 26 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. A Sra. 

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

ao Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 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.  CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa 

tarde Sra. Presidente, Mesa Diretora, demais vereadores, ao público aqui presente,  o Carlos com a 

esposa Priscila, meus amigos e compadres, ao pessoal da fiscalização, a Cristina, ao outro senhor ali 

que eu não recordo o nome, peço desculpas, a toda a população itapirense, aos funcionários dessa 

Casa e o pessoal que nos acompanha pela imprensa. O ano passado eu coloquei nessa Casa de Leis 

uma indicação falando sobre a construção de uma ETA (estação de tratamento de água) no bairro do 

Barão, por quê? Porque esse ano eu repeti o pedido, e fiz novamente a indicação, o que acontece? 

Nós temos um bairro que hoje ultrapassa a população aí de quatro mil habitantes, e lá nós somos 

abastecido com Poços Artesianos. São três Poços Artesianos, e é um bairro que está em crescimento, 

tendo já em vista que são quatro loteamentos que estão para ser abertos, vai aumentar a população, 

mais os condomínios de chácaras, então venho pedir hoje, e nós aprovamos nessa Casa de Lei um 

empréstimo de 30 milhões, e eu venho pedir que talvez o prefeito pudesse fazer um uma manobra, 

venho pedir o apoio dos vereadores que faça um estudo com carinho, com atenção lá ao bairro, porque 

é uma questão de uma estação de tratamento de água para 15 mil pessoas, resolve o problema lá para 

mais de 20 anos. Por que eu falo isso? Eu falo isso, porque já fui, pesquisei, busquei o orçamento, 

então é uma coisa que vai resolver o problema, e a população vai ficar muito agradecida por isso. 

Outro assunto que eu queria comentar aqui hoje, essa semana eu fui procurado por uma mãe que tem 

um filho autista, e o Leandro colocou nessa Casa de Leis um projeto que fala sobre a questão da vaga 

do estacionamento né Leandro? O vereador Fausto colocou um que dá a carteirinha de identificação, 

e a obrigatoriedade dos estabelecimentos tanto público, como privado de estar colocando aquelas 

placas de prioridade de atendimento. Essa mãe ao chegar ao hospital, quero deixar claro que não estou 

fazendo crítica ao hospital, porque o mesmo constrangimento que ela passou no hospital, ela passou 

na Santa Casa e a mesma é privada né? E ela observou que não tinha a plaquinha indicando a 

obrigatoriedade no atendimento, e a criança que é autista, às vezes não demonstra e a atendente, e 

essa acho que essa foi à falha tanto do hospital como da Santa Casa, não teve nenhuma reação em dar 

prioridade ao atendimento. Então fica aqui um alerta, que nós possamos juntos estar cobrando essa 

questão dessa placa de identificação, para que mais mães não passem por esse constrangimento. E eu 

coloquei uma indicação hoje também, sobre a manutenção do telhado da UBS no Pé no chão. E eu 

estive fazendo uma visita lá essa semana, e constatei lá que tem várias partes lá de forro, parede, que 

esta umedecida, tá molhado, tá com o mofo, e está gerando muita substituição de lâmpadas, tá 

queimando muitas lâmpadas lá. Além do mais, quando chove um volume maior de água, e escorre 

pelas paredes, e tá ficando um volume muito grande de água tanto nas salas de atendimento, como na 

recepção. Então a gente pede que olhe com carinho, que dessa atenção, às vezes é só uma substituição 

de telha, e aí possa dar um conforto melhor para os funcionários lá. Aparte Vereadora Elisabeth 

Donisete Manoel: Esses pedidos aí do PPA e de outros PPA's, foi feito por mim, eu já fiz a visita 

com o secretário de obras, já estão todos cientes e espero que logo sejam atendidos esses, e agora 

também seu né? Esse nosso pedido! Eu estive lá, vai plantar árvores, já tem dois meses que o chão 

esta remarcado, e espero que logo nos atenda. Continua o orador: O meu não entrou como correlato 

né?! Mas que bom, isso é importante. Bom, por hoje é só. Boa sessão a todos!" Faz uso da palavra 

vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde Sra. Presidente, vereadora Maísa, os vereadores 

presentes, funcionários dessa Casa, público que nos assiste, aos internautas, pessoal da imprensa 

sempre aí... A gente vem sempre com uma preocupação, porque a gente se torna um espelho, quando 



fala aqui, e hoje em dia celular é um perigo, mensagem é um perigo, tudo aquilo que é mal 

interpretado às vezes, hoje se torna uma coisa em questão de segundos, viralisa e a coisa toma uma 

dimensão sem volta. Mas hoje eu quero dizer, que muita gente pensa, que por eu ser irmão do prefeito, 

vereador, que a gente vem só para defender para isso, para aquilo, tá sempre tentando jogar rosas, 

flores e tudo mais para poder defender administração. Nós estávamos conversando agora assunto 

nossos de vereador, e realmente eu comentei com a Beth, com o pessoal que a gente deve ter orgulho 

e satisfação dos funcionários do Hospital Municipal de Itapira. E não só do hospital, mas também dos 

PPAs, da Santa Casa apesar de não ter relação nenhuma com a prefeitura pelo seguinte: Olha a 

situação que fica uma administração pública! Por causa da pandemia por dois anos não se teve a festa 

do13, a festa de maio. E um pouco antes nós conversando, e muita gente achou por bem que não 

tivesse ainda, muita gente não tomou a segunda dose, a terceira dose, a quarta doze, e parece que o 

pessoal não tá levando isso muito a sério. E o que acontece? Ah não vai fazer? Vai? Vamos conversar 

com os comerciantes e tal, e muitos comerciantes disseram assim: – Ah o prefeito quer que a gente 

morra de fome. A gente não pode trabalhar tá igualzinho ao governador do estado que fez tudo aquilo 

que fez, e aí por diante... E o prefeito falou: – Olha então vamos ver o que a maioria acha, e vamos 

partir para isso. E partiu para isso, foi feita a festa do13. Eu não sei se vocês que estão aqui presente, 

e a população de Itapira tá sabendo, mas o hospital tá abarrotado de criança principalmente gente! Os 

funcionários estão tirando as calças pela cabeça, e o número de casos de covid graças a Deus sem 

muita gravidade agora por conta da vacina, que muita gente dizia que não valia nada, mas esta 

demorando para ter exame, para fazer exame, porque tem fila de 40, 50, 60 e 70 pessoas o dia inteiro, 

pronto-socorro lotado. Isso só para fazer exame de covid pessoal. Agora imagina acidente de carro, 

acidente de moto, pessoas com enfarte, pessoas com problema no rim, pessoas que tem que fazer 

hemodiálise, pessoas que têm que viajar para fazer tratamento oncológico. Enfim, centenas de coisas 

que tem que ser feito, e o hospital junto com os funcionários tem que se desdobrar para que as coisas 

possam acontecer. Então eu quero deixar um alerta aqui à população, que não levem a as coisas na 

brincadeira. Não achem que a covid já passou, que todo mundo pode fazer festa, pular carnaval... A 

coisa não está para isso! A aglomeração da festa do13 pegou principalmente as crianças, que eram as 

mais difíceis de se contaminar. Pegou muitas e muitas. Os avós que levaram, os pais que 

acompanharam, muita gente fez exame, e tá todo mundo positivando, e isso compromete todo o 

sistema hospitalar lá do Hospital Municipal. As pessoas chegam reclamam que demora três, quatro 

horas, mas esta lotado, não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Então eu peço que as 

pessoas tenham consciência, que tenham paciência, que graças a Deus o pior já passou. Vai passar, 

mas nós não podemos jogar tudo aquilo que foi feito, não só por Itapira, a população mundial, a 

população brasileira. Todo mundo ficou dentro de casa, gente passou fome, gente morreu, mas não 

vamos abusar gente, porque a doença está aí, e falta muita gente vacinar. Tem gente que já tem a 

quarta dose, tem gente que não tem nem a segunda. Então por favor, vamos ter consciência, vamos 

ter paciência, para caminharmos juntos, tentar impedir informação, se informar como é que as coisas 

estão acontecendo, que daqui a pouco nem teste para covid vai ter mais, porque não vence a 

quantidade de pessoas que estão procurando o hospital para fazer esse exame. Então peço a todos que 

tenham bastante consciência. Obrigado Presidente!" Faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: " Boa tarde Presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas 

vereadores e funcionários da Casa, imprensa, publico aqui presente que eu faço em nome do Arizinho 

nosso Palmeirense, internautas, população itapirense. Hoje antes do meu discurso, quero só comentar 

o que o vereador Briza disse aqui. Parabéns Briza, esse é o nosso dever mesmo, fiscalizar e 

infelizmente eu não sabia disso, fui pego de surpresa aqui. Após o projeto tinha sido elaborado as 

placas sim, mas acredito, e não sei também, trocou o pronto-socorro, mas não está pendurado, o 

senhor está correto, eu já tive essa informação, vamos apurar o que aconteceu com a placa, e vamos 

tratar de coloca-la. E também aproveitando o gancho do discurso do Senhor, vou pedir também para 

o pessoal da prefeitura, eu também vou dar uma passada tanto no hospital como na Santa Casa, e 

pedir para pessoal se informar da lei, vou levar uma cópia da lei para eles lá, porque os funcionários 

também estão mal informados. Parabéns Briza, é isso aí. Agora falando um pouco da nossa semana, 

da gestão. A semana começou para mim na verdade após a nossa Sessão aqui na quinta-feira, e na 



sexta-feira entregamos as novas instalações do Banco de Leite para a nossa cidade. Foi uma bela obra, 

na verdade o prefeito foi intimado a mudar o Banco de Leite de local, e isso já era para outra gestão 

ter feito, mas não fez e nós providenciamos. O prefeito foi buscar a verba, acabamos gastando um 

valor montante praticamente 300 mil reais, que não estava na nossa conta, mas como é que para o 

bem da população o prefeito não pensou duas vezes. Fizemos uma bela reforma, aumentamos o 

campo, adquirimos mais uma geladeira, dentre outros produtos. Como aprovamos semana passada, a 

homenagem com a Dra. Carlota Aracy Boson Trotta, que foi a pioneira para a instalação do Banco 

de Leite de Itapira.  Então lembrando que se o Prefeito também não fizesse isso, ele teria que devolver 

uma certa quantia, que não foi nossa administração que estava usando. Então tem mais essa ainda, ia 

ser um tombo, mas deu tudo certo graças a Deus estamos aqui para atender a população investindo 

sempre na saúde. Queria também não deixar de comemorar, que no último domingo tivemos o 

primeiro o vestibular da Univesp, a Universidade que nós trouxemos para Itapira, que fornece cursos 

gratuitos. Foram 85 escritos, para 75 vagas. Isso é um merecimento, assim como eu disse quando nós 

conseguimos esse campo aqui para Itapira, que é um ganho. Ganho também para educação que é 

outro pilar de toda administração, principalmente da nossa. E para complementar, outro fato de 

orgulho, que na segunda-feira iniciamos o treinamento dos novos guardas municipais. Foi uma 

singela e merecida homenagem de aula inaugural, onde fizemos tanto o coronel, o secretário da pasta, 

e bem como o nosso prefeito, fez um discurso bem didático e para se empolgar os nossos guardas a 

darem sempre o melhor de si. A segurança também, óbvio é mais um pilar da nossa administração, 

de toda administração pública lógico, e o prefeito assim que assumiu já se comprometeu a fazer o 

concurso, que fazia mais de 8 anos que estava parado e vamos sim, e como eu escutei tenho certeza 

que todos os vereadores, a população ficou muito grata pelo concurso. Estamos aqui, vamos preencher 

e pretendemos não parar nesse. Obrigado Presidente, uma boa sessão a todos!" Faz uso da palavra 

vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: "Boa tarde a todos! Saúdo em nome de todos a 

Lurdes Guerra que esta ali representando as demais pessoas, saúdo os nossos funcionários dessa Casa 

e demais vereadores, internautas que nos acompanham via redes sociais, e toda a população 

itapirense. Na verdade hoje eu vou usar um pouquinho aqui do espaço do Pequeno Expediente, para 

poder falar sobre o pessoal que tem, na verdade o pessoal ali do bairro Santa Bárbara, onde o Mino 

mora né menino? É Santa Marta né? Eles me procuraram uma vez, para estar solicitando lixeiras ali 

no Parque Linear que tinha poucas unidades, aí o secretário Adolpho colocou Algumas, e mesmo 

assim eles acharam que eram poucas, aí eles perguntaram se eles poderiam estar fazendo e doando. 

Então eles se prontificaram a fazer. Nessa lixeira tem o nome ali da empresa que tá fazendo a doação. 

Então foi colocada uma ali da DiSalvi, e hoje uma pessoa me ligou, que está doando mais 10 lixeiras. 

É uma iniciativa bem bacana, bem positiva e eu vejo a população não só cobrando, mas também nos 

ajudando e nos auxiliando. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana então eu não poderia deixar de 

parabenizar. E que demais pessoas nos procurem também, não só para cobrar, mas também para nos 

ajudar. Uma ótima sessão a todos. Obrigada!" Faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais vereadores, boa tarde ao público aqui 

presente em especial aqui a presença do Carlos, Priscila, membros da Congada Mineira de Itapira. É 

um prazer recebê-los simbolizando todos os outros aqui presente nesta Sessão. Nessa parte da fala 

aqui no Pequeno Expediente de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso novo diretório do 

partido do PSOL. No último sábado tivemos o prazer de receber aqui na Câmara Municipal e também 

em Itapira, a nossa pré-candidata à governadora Mariana Conti. Ela é vereadora em Campinas, e pré-

candidata ao Governo do Estado para a nossa sigla. Foi muito legal comunicação com a população 

itapirense, o diálogo que nós tivemos aqui do centro de Itapira, e depois disso fizemos aqui nessa 

Casa a nossa reorganização diretória, e eu quero aqui publicamente saudar a nossa primeira presidente 

do partido, a Daphne Goulart que assumiu a partir do último sábado toda a questão legal agora sendo 

feita, para que ela então exerça o seu papel de Presidente. O pessoal continua como sempre esteve 

independente, e ele vai fazer assim desse jeito, é para isso que ele vai lutar para que ele se mantenha. 

É só esse recado. Obrigado Presidente, parabéns pela lei que esta entrando hoje antes de qualquer 

coisa. Uma boa Sessão a todos!" Faz uso da palavra vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI:"Boa tarde Presidente, vereadores, internautas, funcionários da Casa, público aqui 



presente, os funcionários da fiscalização acompanhado da Lurdinha, e também Cristina do Sindicato, 

os meus companheiros do servir ao Interact, ao Ari rotariano e coordenador do Interact Club Itapira, 

e também saudar aqui o público, o Carlos aí da Congada Mineira, que também se faz presente aqui, 

e o Bicudo, sejam bem vindos. Eu gostaria de falar de algumas conquistas através de meu pedido ao 

deputado federal Carlos Sampaio, que já está sendo de bom uso em nossa cidade. Então 

primeiramente agradeço muito ao deputado Carlos Sampaio, que já tem um veículo Gol Volkswagen, 

que já está sendo utilizado no PPA da Vila ilze para o serviço daquele posto, também aparelhos de 

ar-condicionado para as salas de vacina no PPA da Vila Ilze e também no PPA Edgar Trani Bagatella 

no Brás Cavenaghi, geladeira para armazenar vacinas em ambos os postos, também um aparelho de 

cardiotoco que está sendo usado no pré-parto que também é uma conquista através do Carlos 

Sampaio, um aparelho de eletrocardiograma digital, que também está sendo usado nos exames de 

eletro realizado do CAIS. Esse também é um aparelho que foi solicitado e na necessidade eu recorri 

ao deputado e veio. Veio também carrinho de limpeza, esses carrinhos modernos para também 

facilitar os serviços das pessoas que trabalham lá para Vila Ilze, também cadeiras de rodas para 

pessoas obesas no atendimento, também um aparelho de ultrassom que ainda não está instalado mas 

está no hospital municipal, mas ainda não está instalado. Então são vários itens que são necessários 

para a melhoria do atendimento à população, e também para aquelas pessoas que trabalham, dando 

condições também melhores de trabalho para as pessoas da saúde. Pessoas que trabalham bastante, 

pessoas que tá sempre socorrendo, então isso é importante, a gente também fazer a nossa parte, buscar 

os recursos e como sempre o Sampaio nos atendendo prontamente. Até outro dia falei com a nossa 

Presidente da questão da marcação de uma Sessão Solene em homenagem ao Carlos Sampaio, que é 

uma pessoa que na história de Itapira, acho que é um dos deputados federais que mais enviou recursos 

para Itapira chama-se Carlos Sampaio. Então é uma homenagem merecida, está sempre disposto, e 

sempre atendendo durante todo o meu mandato ele envia recursos para a nossa cidade, para diversos 

segmentos: saúde, educação, serviços públicos, segurança, para todos eles, sem exceção. Também 

gostaria de saudar as Agentes de Saúde que estão aqui, que vieram aqui em busca dos seus direitos, 

sejam sempre bem-vindas. E eu gostaria de falar também de um pedido da população que mora ao 

redor da Praça da Justiça, eles construíram lá uma um lugar assim com autorização da prefeitura uma 

churrasqueira, uma pia, e eles estão pedindo a instalação de uma torneira ao SAAE, que daí eles 

cuidam daquele espaço, que esse espaço da frente para a Rua Glicério Soares, que é pra ficar bem 

localizado. Eles estão no aguardo dessa ligação. Também ali no jardim próximo a bike, o jardim 

conhecido que é da D. Abigail Ghiraldelli, e ela pede a torneira que foi tirada, e esta pedindo 

novamente a instalação da torneira, porque o ano passado não sei se por engano que ocorreu a 

prefeitura passou o trator lá, então acabou destruindo todo o  jardim, mas o jardim já foi refeito, e 

agora foi retirada a torneira, então a gente pede a reinstalação, porque ela cuida com tanto amor 

daquele espaço, a nossa Presidente sabe disso, até fez uma bonita homenagem a ela aqui nesta Casa 

de Leis. Ah e também gostaria de falar da questão de Eleutério o pessoal esta reivindicando essa 

semana novamente as questões da câmera para segurança, porque os assaltos em pequenos espiantos 

continuam então as câmeras instaladas no bairro que em uma totalidade de quatro, com certeza vai 

ajudar e muito nessa vigília da guarda municipal, que com certeza a própria população conhece as 

pessoas estranhas do bairro, isso vai ser muito bom. E lá para o bairro da Ponte Nova, eu peço a 

retirada dos galhos e entulhos, porque foram podadas e cortadas algumas árvores próximas à ponte 

Geraldo Guerra. Muito obrigado a todos, e eu queria deixar só uma lembrancinha aqui... Hoje faz um 

ano de falecimento do nosso querido funcionário daqui aqui da Câmara o Paulinho, é uma data triste, 

mas é bom lembrar-se daqueles que foram bons, e fizeram o bem. Hoje está junto de Deus, uma 

pessoa que eu guardo no meu coração pela bondade, pelo amor ao próximo, por tudo de bom que ele 

fez. Então deixo aqui a minha homenagem ao nosso querido Paulinho. Muito obrigado 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 Sra. Presidente suspende a 

Sessão por 10 (dez) minutos. (SUSPENSA)...  A seguir, após verificação de quorum a Senhora 

Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão 

Ordinária,  realizada no dia 19 de maio de 2022. DESPACHO: APROVADA POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que proceda a leitura 

das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de Emenda a LOMI. 2º) Projeto de 

Emenda a LOMI nº. 001/2022.- Em que a Sra.  Beth Manoel submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Acrescenta o artigo 128-a, à Lei Orgânica do Município de Itapira, 

em observância à Emenda Constitucional n° 86, de 17 de março de 2015. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 007/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

subvencionar a empresa OFICINA DE COSTURA 2 N LIMITADA.  DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 008/2022.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a subvencionar a empresa Hook do Brasil sistema de pesagem, indústria, comércio, 

importação e exportação.  DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. 5º) Projeto de Lei nº. 

0038/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar um tiro de Guerra no Município de Itapira, 

Estado de São Paulo e da outras providências.  DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. 6º) PARECER 

nº. 59/2022. ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2022. RELATORIA: Fábio Galvão 

dos Santos. A Comissão que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao  Projeto de Decreto 

Legislativo nº 05/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, que "Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal 

relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2012", acordaram seus membros, por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 

tramitação, tendo em vista os estudos realizados pela Comissão autora do Projeto. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 de maio de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. 

A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade,  

para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER DE nº  060/2022. ASSUNTO: 

Projeto de Lei Complementar nº 06/2022 e Emenda Modificativa nº 01/2022. RELATORIA: Luan 

dos Santos Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria do Prefeito Municipal e Emenda Modificativa 

nº 01/2022, de autoria da vereador Beth Manoel, que "cria e extingue cargos na estrutura 

administrativa da Prefeitura e dá outras providências", após analise de esclarecimento solicitado e 

enviado pelo Poder Executivo, em relação ao teor do Projeto de Lei Complementar e após analise 

também da Emenda Modificativa, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 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, pela 

ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade,  para que a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº 61/2022 ASSUNTO: Projeto de 

Lei nº 33/20. RELATORIA: Maísa Fernandes. 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”, após 

analise do parecer Jurídico da Casa, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. 



Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 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, pela 

ordem, o Vereador Carlos Donisete Briza requer e a Casa aprova por unanimidade,  para que a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº 62/2022. ASSUNTO: Projeto de 

Lei nº 35/2022. RELATORIA: André Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao  Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.456.484,75”, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe 

inquine a tramitação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 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, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade,  para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 

fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos  26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER 

nº 63/2022 ASSUNTO: Projeto de Lei nº 37/2022. RELATORIA: Leandro Sartori. As Comissões 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao  Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria 

do Prefeito Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 5.814, de 29 de agosto de 2019”, acordaram 

por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica 

que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 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, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

requer e a Casa aprova por unanimidade,  para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 

de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos  26 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00329/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ivonilde de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00330/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Silas 

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

aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00331/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilmar Fernandes. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00332/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Elias Teixeira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00333/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Orlanda de Oliveira Moraes. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00334/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rogério Augusto 

da Silva. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00335/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Faraco Galego. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00336/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Célia Fátima de Paula. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00337/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Lima 

Lamin. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00338/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Reanto Sibello. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00339/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Natalino Avelino de Toledo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Anadyr Coraça Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00341/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Benedita 

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

aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00342/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Luiz de Godoy, mais conhecido como 

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

26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00343/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosemeire Santiago da Silva. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 26º) Requerimento nº. 00141/2022.- Voto de Congratulação com a 

Prof.ª Elenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 20 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00142/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Eide 

Campanini Belinello, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de maio. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00143/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Marcos Carlos de Paulo, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 26 de maio. Autoria. Carlos Alberto 

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

26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00144/2022.- 

Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. José Araújo Adôrno e Sra. Silva Souza Alves 

Adôrno, pela comemoração de Bodas de Pinho (32 anos de casamento) celebrados no dia 12 de maio. 

Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00145/2022.- Voto de Congratulação com a médica pediatra Dra. Carlota Aracy 

Boson Trotta, ao denominar o novo Banco de Leite Humano do Hospital Municipal. Autoria. Fábio 

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

Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00146/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Luis Fernando Zanchetta e Sra. Sandra 

Aparecida Santos Zanchetta, pela comemoração de Bodas de Crizo (33 anos de casamento) 

celebrados no dia 20 de maio. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00147/2022.- Voto de Congratulação com o carateca 

itapirense Abner Alberti pela conquista da 2ª colocação no Kata, categoria Máster, no 29º 

Campeonato Paulista de Karatê Interestilos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00148/2022.- Requer oficiar o 

Secretário Municipal de Obras, Sr. Antônio Carlos Andrigo Ferreira, para envie a esta Casa de Leis, 



planilha de custo para pavimentação asfáltica da rua Reinaldo Camargo, no bairro dos Pires. Autoria. 

Cesar Augusto da Silva.  DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 00149/2022.- Requer oficiar a Viação Mirage, para que encaminhe a esta Casa de 

Leis, planilha de linhas e horários de ônibus da cidade, inclusive do final de semana e feriados. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A 

seguir a Sra. Presidente passa a letiura das Indicações. 35º) Indicação nº. 00187/2022.- Sugere 

implantação de iluminação pública com lâmpadas de LED nas ruas Dr. Joaquim Gomes da Cunha, 

Luiz Frasseto, Santo Breda e Júlio Récchia, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 00188/2022.- Sugere serviço de 

roçagem na rua Victório Cipola, esquina com a rua das Araras, no Parque Felicidade II. Autoria. 

Carlos Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00189/2022.- Sugere 

manutenção do telhado da UBS "Albertino Lopes", no Pé no Chão. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 00190/2022.- Sugere poda de 

árvore na rua Emilio Orcin, defronte o numeral 153, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00191/2022.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Paulo César Fernandes. Autoria. Cesar 

Augusto da Silva.  DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação 

nº. 00192/2022.- Sugere retirada de lixo e galhos de árvores no bairro da Ponte Nova, em especial 

próximo a ponte Geraldo Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 41º) Indicação nº. 00193/2022.- Sugere instalação de torneira em pia localizada em 

churrasqueira na Praça da Justiça, Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 00194/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito o retorno ao 

incentivo e a promoção da Orquestra de Viola Caipira de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00195/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito reativar o banco de remédios do Cais para atender a população de baixa renda. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 

00196/2022.- Sugere limpeza e roçagem na rua José Nogueira de Freitas, bairro Boa Vista. Autoria. 

Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00197/2022.- 

Sugere melhorias na estrada rural "Dr. Roberto Aranha", acesso aos Pesqueiros Santa Luzia e 

Brolezzi. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 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: 46º) 

Ofício Prefeitura Municipal nº 097/2022. Ref. Requerimento 118/2022 - requer informações sobre 

a indicação 66/2022, que refere à solicitação de melhorias do Condomínio Recanto das Princesas, no 

bairro Cercado Grande. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Ofício Secretaria de Negócios Jurídicos 

322/2022. Ref. Ofício CMI nº 258/2022 e Req. nº 55/2022 - que dispõe sobre as informações 

envolvendo as aulas do cursinho municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Ofício 

Prefeitura Municipal 091/2022. Ref. Indicação 149/2022 - Sugere a contratação de mais cozinheiras 



e ajudantes para as escolas, em conjunto com a empresa fornecedora de merenda escolar.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 49º) Ofício FMAP nº 173/2022. Informação a essa Câmara Municipal 

sobre o pagamento de parcelas vencidas no mês de abril, correspondentes aos parcelamentos firmados 

com este Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, conforme comprovantes de transferência de 

valores anexos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Convite Câmara Municipal de São José do Rio 

Pardo. Convida para a Sessão Solene de Outorga do Título de "Cidadão Rio-Pardense" ao Deputado 

Estadual José Antônio Barros Munhoz, ao Deputado Estadual Murilo Berbert Avigo Felix, e ao 

Deputado Federal Samuel Moreira da Silva Júnior, a realizar-se dia 02 de junho de 2022, às 19h30, 

em sua sede, situada à Praça dos Três Poderes, nº 02 - Centro. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 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 única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022.- Dispõe sobre 

apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 

2012. Autoria: Mesa da Câmara.  Nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Presidente coloca 

em única votação o Projeto de Decreto Legislativo. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

aos 26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 006/2022.- Cria e extingue cargos na estrutura administrativa da 

Prefeitura e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra Vereador 

CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa noite a todos! Gostaria de comentar sobre esse Projeto de Lei 

Complementar 06/2022. O meu voto é favorável ao projeto, tendo em vista que ele abrange vários 

setores da saúde, onde estamos criando cinco cargos de Assistente Social, dois Psicólogos, sete 

enfermeiros, vinte e um Técnicos de Enfermagem e fica reestruturado e altera a nomenclatura do 

cargo abaixo relacionado que antes era Agente de Saúde e hoje é Agente de Combate. É merecido 

pelo ótimo trabalho que vocês vêm realizando diante do município. É justo e necessário. Parabéns a 

todos vocês, sintam-se parabenizados por mim e pelos demais vereadores, mas eu gostaria de fazer 

um comentário sobre o Art. 3º. Não sou contrário à criação do Art. 3º, porém, ele não discrimina nada 

sobre a exigência de escolaridade. E se você pegar o projeto, e ver pelos incisos que vai até o 

dezessete, chega no quinze ele pula para o dezessete. Essa lei sendo sancionada corre o risco de haver 

uma interpretação de inconstitucionalidade pela falta de escolaridade exigida no projeto. Então pode 

ser que isso venha ser vetado. É só uma observação que eu gostaria de fazer, mas com relação ao 

projeto o meu voto é favorável. Aparte vereador Leandro Henrique Sartori: As suas falas são as 

minhas, no sentido das ações, acho que foi explicado a questão dos médicos que foi um pedido nosso, 

e tudo mais as novas mudanças e nomenclaturas. Acho que isso é importante, mas infelizmente acho 

que a lei que você deixou claro no Art. 13 da criação de cargos coloca esse caroço no meio, são todos 

cargos públicos de concursos e coloca um corte condicionado no meio. Isso é complicado não só pela 

inconstitucionalidade, como também esse cargo fica muito vago no sentido de deixar aberto, e quem 

sabe até derruba todo o sentido da lei. É uma coisa complicada, mas faço das suas palavras as minhas, 

você colocou muito bem, e só queria deixar isso claro. Obrigado pela aparte Briza. Continua o orador 

vereador Carlos Donisete Briza: Não sei se houve um erro de digitação, mas do § 15, pula-se para o 

§ 17. Não sei se é alguma falta de comunicação, mas é só uma observação. Obrigado Presidente. Uma 

boa noite a todos!" Pela ordem vereador Leandro Henrique Sartori, requer que o Art. 3 seja votado 

em destaque. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento elaborado pelo vereador 

Leandro Henrique Sartori. Ato contínuo, a presidência computou que o requerimento verbal foi 

rejeitado menos três (3) votos dos senhores vereadores Carlos Aberto Sartori, Carlos Donisete Briza 

e Leandro Henrique Sartori. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2022. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 

01/2022. Aprovada por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo 

em vista que o projeto e emenda modificativa foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova 



por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação das matérias 

nesta Ordem do Dia. A seguir a Sra. Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto 

Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2022 e Emenda 

Modificativa 01/2022. Aprovado menos três (3) votos dos senhores vereadores Carlos Alberto 

Sartori, Carlos Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. Justificativa de voto vereador Leandro 

Henrique Sartori: "Esse voto em aprovar na primeira votação é para que vocês mantenham os seus 

direitos como funcionários públicos concursados, vão ter suas vantagens todas respeitadas. E o 

segundo voto contrário não prejudica em nada, mas é simbólico para que não venham mais projetos 

que tenham “caroço” no meio, que aproveitam e colocam isso e fica meio vago, inclusive a questão 

como o Briza já frisou muito bem, a questão da inconstitucionalidade. Obrigado Sra. Presidente!" A 

seguir justificativa de voto vereador Carlos Donisete Briza: "Não querendo ser repetitivo, mas faço 

das palavras do Leandro as minhas, que fique bem entendido a questão do segundo voto contrário". 

Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Eu também parabenizo as agentes que se 

fazem presente, que desenvolve um belissimos trabalho no município, assim como os cargos criados 

todos para a saúde. Acho louvável, tudo que é feito de bom e bem para a saúde, porque vai ser para 

o povo. Mas a questão do meu voto contrário na segunda votação, é em virtude do Art.3º. O projeto 

indo tão bem, e ser incluido um "Jaboti" dentro do projeto, então foi por isso o meu voto contrário, 

mas aos demais elencados 100%." A seguir justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: 

Queria agradecer a todos pela votação, e parabenizar as agentes de saúde que são merecedoras. No 

que vocês dependerem de nós e pudermos ajudar, ajudaremos. E só um detalhe, pois, respeito à 

opinião de todos. Só que foi pedido informações no projeto, e tem um parecer do secretário jurídico 

dizendo da constitucionalidade do Art.3º. Aí são opiniões suas, que não são do ramo do direito, sem 

falar do estudo, nem ter lido acho a informação do secretário da pasta. Se o senhor leu o senhor viu 

lá que ele fala, e que defende a tese dele e como todo direito tem uma tese a pessoa defende. Agradeço 

a todos, e só alertando isso: Tem um parecer. Não esta dito que é inconstitucional, pelo contrário, esta 

dito que é constitucional. Esta no projeto de lei. Muito obrigado Sra. Presidente. Obrigado a todos!" 

Justificativa de voto vereadora Elisabeth Manoel: Votei favorável pelo pessoal da saúde que esta 

necessitando. Votei também favorável pelas agentes, na qual parabenizo por todo o trabalho, e pela 

atenção na alteração que ia ser feito, porém vocês conseguiram vocês são merecedoras disso. É isso 

mesmo, fiquemos atentos a cada mudança, a cada lei, e eu entendo bem o pedido dos outros 

vereadores que votou contrário a um ponto. E eu peço mais uma vez, quem destrinchar a 

documentação para mandar aqui na câmara, que não falte nenhum item né? Porque fica duvidoso e 

trás angustia. Então esse é o meu recado, que os próximos projetos desçam bem pontuados." A seguir 

justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: "Todo esse tempo que estou aqui, nós já fomos 

minoria, o Carlinhos como presidente sabe. Gostaria de parabenizar todos vocês, o “Jaboti” como o 

Carlinhos fala, se fosse em uma situação diferente de dois anos atrás, os seis vereadores da oposição 

e nós com três menores, também seria colocado, porque é uma possibilidade que o prefeito pode fazer 

constitucionalmente. Não tem nada para enganar ninguém, passou por todas as comissões, é por isso 

que o plenário vota. Então acho que não cabe esse tipo de colocação, para se botar um projeto com 

tanta importância para vocês, foi aprovado, para dizer que existem coisas erradas. Então vocês podem 

ter certeza, que em meu nome, a minha palavra, e de todos aqui, que não existe nada para enganar 

ninguém. Esta à disposição para quem quiser ler, quem quiser levar para que seja visto juridicamente, 

a câmara é aberta para o povo de Itapira. Então tenho certeza, que os comentários só vêm a entristecer, 

porque é um projeto que vem para ajudar tanta gente. Lamento que sejam feitas essas colocações, 

voto contrário sempre coube, mas não com justificativas que venham deixar duvidas perante a 

população de Itapira. Lamento muito. Obrigado Senhora Presidente!" DESPACHO: APROVADO 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022 EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão Projeto de Lei nº 0033/2022.- 

Autoriza a instituição de Programa Habitacional do Servidor Público do Município de Itapira. 

Autoria: Carlos Briza. Faz uso da palavra vereador CARLOS DONISETE BRIZA:" Boa tarde a 

todos novamente, Fábio até brincou que é muito tempo sem usar a Tribuna. Na verdade é um projeto 



de minha autoria, que ele direciona uma cota de casas populares para o servidor público, e são 5% 

onde eu acredito que vai aumentar a chance de uma pessoa que às vezes não tem uma condição de 

estar fazendo um financiamento, ou até mesmo construir a casa própria, e aqueles que estão dentro 

de todos os requisitos que pede dentro da Secretaria da Habitação, é que eles estejam cadastrados, e 

dentro de todos os requisitos de que pede a lei, esse projeto ele foi bem minuciado, a doutora me 

apoiou, e até agradeço muito que bem detalhado. E aí eu venho pedir o apoio dos demais colegas 

vereadores, para que a gente possa aprovar o projeto. Obrigado e boa tarde a todos! Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação 

o Projeto de Lei nº 33/2022. 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. A seguir a Sra. Presidente 

acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei nº 33/2022. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir justificativa de voto 

vereador Carlos Donisete Briza: "Gostaria de agradecer o apoio de todos os colegas vereadores, e 

esperamos que possa vingar o projeto daqui pra frente, e que os mais interessados sejam 

comtemplados. Obrigado, boa noite!" DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 26 de maio de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0035/2022.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.456.484,75. Autoria: Prefeito 

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

em única votação a matéria. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de maio de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0037/2022.- Altera a 

Lei Municipal nº 5.814, de 29 de agosto de 2019. Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 

Lei nº 37/2022. 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. A seguir a Sra. Presidente acatando 

o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

37/2022. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

26 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 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. A seguir faz uso da palavra vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Primeiramente eu 

gostaria de parabenizar o Interact Club de Itapira, pelo primeiro Festaract realizado. Foi um sucesso, 

a Praça Bernardino de Campos ficou cheio de pessoas de todas as idades, pessoas que participaram 

da primeira edição do Interact há 56 anos. O nosso Interact é o mais antigo do mundo, do Brasil. Em 

Itapira ele faz uma história brilhante em trabalhos prestados às comunidades, entidades de uma forma 

geral ele tem participação ampla, e essa festa foi um sucesso. Temos aqui o Arizinho Cremasco que 

é o meu companheiro no Rotary, e organizador dessa festa e também ao coordenador hoje do Interact 

Club de Itapira junto ao Rotary. Foi uma festa de muito sucesso, pudemos rever amigos que fazia 

anos que não tínhamos esse encontro. E desse encontro resultou uma arrecadação de dois mil quilos 

de alimentos em prol as entidades. Isso é grandioso a nossa cidade, isso é o espírito Interactiano, e 

amis uma vez fazendo as coisas acontecer. Fazendo o bem, estendendo a mão ao próximo. É um 

grupo de jovens, de líderes, eu acho que é importante em uma comunidade quando tem pessoas 

voltadas para o bem, e desde cedo na prática deles, assim como o Luan também integrou o Interact, 

eu, o Mino o Rotaract, o Arizinho também, foi um dos que trabalhou bastante, muitas realizações 

naquela época aconteceu. Tinha um bloco de carnaval, as campanhas de arrecadação para o SOS que 

eram as maiores que existiam na cidade. Então sabemos dos bons feitos do Interact junto à família 

rotária, ao Rotaract e a Casa da Amizade. Então hoje esta aqui presente o Ari, o Thales Avancini que 

já foi embora, o João também, e estão aqui hoje para receber essa homenagem. Uma homenagem 



grandiosa, porque eles que fazem o bem, que representa a população tem que ser homenageados, tem 

que ser lembrados. Acho importante a gente falar do Interact, porque é um exemplo no nosso distrito 

que congrega 86 clubes de Rotary, então o nosso é o mais antigo, o mais popular, é o mais famoso, é 

o que mais desenvolve projeto no distrito. Esta envolvido com entidade, com campanhas, com a Feira 

da Saúde, com tudo que nesses longos anos eu acompanho, e nem vou falar quantos porque fazem 

muitos, porque eu ainda era jovem também, então sabemos da grandiosidade do trabalho que é feito. 

E hoje tem uma pessoa que gosta muito do Interact, que é o Arizinho. Que foi Interactiano e que cuida 

como se fosse os filhos dele. Então é muito importante, a gente fazer essa homenagem hoje. E melhor 

de tudo as entidades, que receberam os alimentos no momento da vida de todos com tantas 

dificuldades, e assistência social que é prestada por essas entidades e atende as crianças, famílias, 

então vemos o trabalho realizado. Parabéns Interact Club de Itapira, ao Ari, Julia Maniezo que é 

presidente mas não pode estar presente aqui hoje, e a todos os Interactianos e ex-interactiano, que 

ainda participam, ajudam e fazem a diferença em nossa cidade. Parabéns a todos, e muito obrigado 

pela presença. Peço que aguardem até o final da Sessão, para que possamos fazer uma foto com todos 

os vereadores que estão, e apoiam a causa do Interact. Muito obrigado a todos!" A seguir fa uso da 

palavra vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: "Boa tarde a todos! Eu também não posso 

deixar de falar do Festaract, falar um pouco do Interact, porque eu sempre disse desde quando eu 

assumi essa cadeira de vereador nessa Câmara, que se estou aqui foi o Interact que começou lá trás. 

Então entrei no Interact em 2007 muito tímido, não sei se o Carlinhos lembra, mas eu não falava 

quase, eu tinha vergonha de tudo, e o Interact com o seu companheirismo, com o amor, o carinho em 

ajudar as pessoas, foi me transformando. Então eu devo muito ao Interact de estar aqui hoje, como 

vereador nessa Câmara e fico muito feliz Carlinhos, que sempre se lembra do aniversário do Interact, 

a gente congratula com os Interactianos e fico realmente feliz, que vocês estão ativos ainda, o 

Arizinho dando essa força agora como rotariano. A gente já deu tanto trabalho para o Rotary né 

Arizinho? Agora você como rotariano fico feliz. Realmente o Interact é uma escola. Uma escola que 

a vida ensina a gente a ser uma pessoa melhor, até o companheirismo como do nosso coração. Então 

Carlinhos, parabéns pela propositura. Arizinho, o Festaract foi maravilhoso, já estamos esperando o 

próximo evento, tenho certeza que será um sucesso, contem sempre com a gente, o Interact faz parte 

de Itapira, a sociedade itapirense que breve vão ter a nova pintura do símbolo, que vai passar o novo 

recapeamento e nós vamos fazer a nova pintura. Fico muito feliz de estar aqui congratulando com o 

Interact que eu participei, fui presidente, participei durante quatro anos, Presidente um ano, uma 

gestão 2010/2011 e muito contente realmente, de que o Interact será fez parte da minha vida, fez parte 

da minha história, e se estou aqui hoje nessa Câmara Municipal devo ao Interact e por Itapira." A 

seguir faz uso da palavra vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde a todos! E se tratando 

de Interact não posso deixar de comentar, Não fui conterrâneo do Ari, mas fui de outro bem cabeludo, 

de barba para as nossas viagens, é outros tempos. E por tudo que foi dito, uma lembrança aqui... O 

Luan falou do convite, em 1978 eu mal saia de casa, e um dia cinco jovens chegaram lá e me 

convidaram. E eu pensava: – Nossa, mas o que eu vou fazer? E de repente aquilo abriu uma janela 

para o mundo. E como o Carlinhos disse: – O Interact Club de Itapira rompeu todas as barreiras 

possíveis. Só para uma recordação, até brinquei com o Galvão outro dia que em 1979 chegando a São 

Leopoldo um ônibus com 65 passageiros fornecidos pelo Beto Coloço, que ele era o grande parceiro 

nosso, paramos em um posto de gasolina e naquela época estava surgindo dois cantores Kleiton e 

Kledir, e eu falei para o Faustinho e ele disse: – Quem é isso, nunca ouvi falar! E ali nós participamos 

ao vivo da primeira ou segunda Interactctides Brasileira, onde naquele ano foi consagrado o 1º 

Governador Distrital, que foi o Neto Risolla, depois veio o Amaury, depois se não me engano o Dante, 

o Neto foi por muito tempo. Então é homenagem ao Interact, eu gostaria nesses minutos que eu tenho, 

obviamente no dia de hoje, a gente sabe quantas lembranças né, e não me esqueço de quando chegava 

a melancia né, que se falava. Aquele ônibus do Cristália teve um ano que teve que ir em dois ônibus 

para o Rio Grande do Sul. Não cabia, e quando chegava todo mundo esperava. Parava-se nas cidades: 

São Leopoldo, nós fomos parar em Bagé que é divisa com o Uruguai. Quando chegamos lá os 

Interacts tinham dois, três participantes, quando muito um tinha cinco, o outro seis, e o Interact de 

Itapira chegava com setenta, oitenta pessoas, e os jogos e torneios. Então a gente emprestava os 



Interactianos de Itapira, para que pudesse ter todo aquele evento. E Itapira era “Oconcur” não tinha 

pra ninguém. Aquilo ali foi se tornando cada ano mais desejado pelos jovens de Itapira, foi uma época 

de ouro, e a gente sabe como tudo, a gente passou um tempo com dificuldade de angariar as pessoas 

de trazer, resgatar jovens, e saindo de lá aquela tristeza, depois de três anos a gente era obrigado a 

sair, e o Chico Mário que não esta mais conosco fundou o Rotaract Club, e ele foi presidente por seis 

meses, aí o Milton Nogueira assumiu, e saído o Milton eu fui e assumi os dois primeiros anos de 

mandato contínuo. Fui realmente o Presidente do Rotaract, onde surgiu a 1º Gincana Rotaract Club 

de Itapira, primeiro e segundo ano, que dela surgiu a gincana 30 dias depois com todos aqueles que 

não poderiam estar mais no Rotaract. Tinha tantas coisas, que se for lembrar da para fazer livros aqui 

e escrever. Então em nome de vocês aqui Ari, eu juntos representam, porque o Interact Club de Itapira 

é uma história que não vai poder ser esquecida nunca do beneficio que trouxe a juventude itapirense, 

e ao povo de Itapira por tantas coisas boas, como essa arrecadação de alimentos. Isso foi feito lá trás 

com tantas outras coisas, agasalhos, e outras coisas. Então parabéns a todos os Interactianos de Itapira, 

os ex-interactianos, os de hoje, e os futuros que virão. O Interact não pode morrer nunca, e que vocês 

não deixem que isso aconteça, porque Itapira merece ter um Interact eternamente. Parabéns a todos 

vocês, um grande abraço e desculpe pelo comentário e pela história nossa no Interact (RISOS)." A 

seguir, justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Gostaria de parabenizar o Arizinho. 

Ari a gente sempre fala que não para fazer o bem sem olhar a que, tem poucos. Parabéns pela iniciativa 

fiquei surpreso com o número da arrecadação, foram muitos elogios, sinceramente eu não vou faltar 

com a verdade, mas eu não estava aqui em Itapira e não consegui ir. O pessoal aqui da Câmara que 

foi e os meus amigos adoraram. Parabéns, e já estamos ansiosos pela segunda e muito obrigado por 

tudo!" A seguir, justificativa de voto vereadora Máisa Fernandes: "Também parabenizo o Ari pela 

sua atuação. É de grande importância o voluntarismo na nossa cidade e em todas as demais. E 

parabéns por vestir a camisa e ser um voluntário maravilhoso, e pela festa também que foi 

maravilhosa. E nós estamos aqui, ansiosos aguardando a próxima. Parabéns pela arrecadação!" A 

seguir, justificativa de voto vereadora Beth Manoel: "Eu também parabenizo o Ari e toda a equipe. 

E que coisa boa, voluntário é difícil hoje em dia, e tão parabéns e estamos juntos." A seguir, 

justificativa de voto vereador André Siqueira: "Eu também quero parabenizar o Ari pelo que vem 

fazendo, e que tenha mais festa como foi feita na Praça Bernardino de Campos. Só eu fiquei meio dia 

lá, o que eu comi de panqueca vou falara pra você viu?! Sentei do lado lá e fiquei. A cidade esta 

precisando de mais festas como essa. Parabéns pelo que você vem fazendo!” A seguir, justificativa 

de voto vereador Carlos Briza: "Gostaria de parabenizá-lo, não só você como todos os integrantes. 

Como a vereadora Maísa comentou que fazer um trabalho voluntário não é fácil. A gente faz um 

trabalho também há dez anos, e graças a Deus vem crescendo mais, com mais pessoas voluntarias, e 

a gente sabe a dificuldade que tem. Sinta-se abraçado, parabéns, que Deus abençoe sempre com saúde, 

com essa vontade de fazer as coisas acontecerem e bem. Obrigado e boa noite!” A seguir, faz uso da 

palavra vereador Carlos Sartori: "Já falei batsante, mas gostaria de dizer mais uma cosinha. O Mino 

falou de quando chegou o pessoal na casa dele com a carta, e ainda eram dizeres dificil né Mino? E 

manda a gente ler. Era um português muito retórico, que a gente tinha que ler ainda na presença deles. 

Era dificil a leitura da carta convite. Parabenizo vocês, o Interact, acho que servir o próximo é a maior 

dádiva que nós temos, estender a mão ao próximo. Isso é um lema do Rotary, eu me sinto muito feliz 

e honrado por participar do Interact, Rotaract, fui presidente do Rotaract duas vezes na história, 

porque o Rotary tem setenta anos, da Casa da Amizade também. Então eu me sinto orgulhoso de 

ocupar uma cadeira da família rotária, então é importante lembrar a história um poquinho. Quando 

nós éramos interactianos nós íamos na Usina. tinha um dia de visita na Usina, e a D. Carmem nos 

recebia com aquela bondade, com aquela educação. Ela nos recebia depois que nos levava para o 

passeio na industria, e depois nos levava na casa dela, e lá tinha aquele lanche maravilhoso, ela tirava 

foto com todos, e na hora de ir embora ainda dava um brinde. Às vezes tinhamos condução pra ir, 

mas não tinhamos para voltar. D. Carmem ainda mandava o ônibus trazer aquele monte de gente. 

Mas foi gratificante. Parabéns para vocês, pois, vocês saõ uma escola de líder. Aproveite esse 

momento maravilhoso da vida de vocês, porque não volta mais. E fazer o bem sempre. Isso é vital 

para qualquer pessoa. Você faz o bem, com certeza você o receberá de volta. Muito obrigado!" A 



seguir, faz uso da palavra vereador Mino Nicolai: "Aproveitando Ari, vou pedir que você transmita 

pela amizade que eu tenho com os seus pais. Os dois representando todos, na época da minha irmã, 

de tanta gente que foi do Interact, então que eles possam estar nos ouvindo, e que saibam que é uma 

emoção grande a gente poder estar aqui relembrando em nome do Ari e da Rita, que eles sejam os 

representantes hoje do passado em nome dos Interactianos, das nossas viagens, e que nós 

participamos. E vou te pedir um favor, talvez seu pai tenha um disco do Kleiton e Kledir, se ele tiver 

você me empresta para eu poder emprestar para o Faustinho. Obrigado viu?!" APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 

 

 

 

 


