
ATA DA 18ª Sessão Ordinária realizada aos 02 de junho 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 a Vereadora MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. 

Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde Presidente, demais 

vereadores, funcionários dessa Casa, população itapirense e os que nos acompanham pelas redes 

sociais. Eu ia pedir para o Zalberto fazer o favor de colocar um vídeo para mim. Tira o som dele e 

deixa só o vídeo, por favor.  Na verdade o que vem acontecendo aos finais de semana, quando não 

falta água, é essa água suja né? Não tô aqui para culpar A ou B. É um problema que se arrasta já é 

um bom tempo, e aí você imagina você dona de casa que trabalha a semana toda, chega em casa no 

sábado depois do almoço você vai lavar uma roupa ou é água suja, ou você não tem água, e quando 

vem a água ela vem com pouca pressão na torneira. Aqui tem dois pontos que são mais críticos lá, 

que são os pontos mais altos que seria ali o conjunto habitacional José Borsato e a parte mais alta lá 

do Jardim Planalto, que é do lado de cima do velório. Só essa semana na sexta-feira passada, começou 

essa água suja e foi terminar na terça-feira anteontem. É uma situação que precisa se tomar um uma 

decisão, parece uma garrafa de Coca-Cola, mas aquilo ali é uma água tá? A água que o pessoal tava 

tendo na torneira desse final de semana.  E teve três moradores que me passaram fotos que eu ainda 

não postei, com roupa branca dentro da máquina lavar roupa, aí você se liga máquina e uma água 

dessa dentro da sua máquina cheia de roupa branca. Então assim, eu não estou aqui para culpar 

nenhuma administração, na verdade eu tô aqui representando um bairro, que conta hoje com mais de 

quatro mil habitantes. Nós estamos pedindo que seja tomada uma providência, pela parte do 

executivo, pela parte do próprio SAAE, que alguém faça algum estudo, tome alguma providência, 

porque realmente tá uma coisa assim bem de causar indignação. A gente vem falando já algum tempo, 

fizemos uma indicação com relação à estação de tratamento de água, o bairro está em pleno 

crescimento, de 2016 a 2020 só em número de casas cresceu 40% e aí você imagina crescendo dessa 

forma, automaticamente o número de habitantes, o consumo de água é maior. Ali vai ter sérios 

problemas, então eu venho pedir em nome de todos os moradores do bairro, que a gente possa ter o 

apoio do executivo, do Prefeito Toninho Bellini, do presidente do SAAE, que alguém possa tá 

fazendo um estudo, dando um parecer e tentar sanar essa situação aí. Eu queria falar também sobre a 

indicação que eu coloquei hoje, que é sobre a pavimentação no pátio da Guarda Municipal acho justo 

é necessário até porque ali é um pátio que tem bastantes pedregulhos e poeira. E aí o pessoal chega 

vai fazer a troca de turno, vai dar uma lavada na viatura alguma coisa, espirra, forma barro e a ali eles 

refeitório, junta bastante poeira então assim seria uma forma de dar um ambiente mais salubre vamos 

dizer assim né? E eu queria deixar aqui também as minhas condolências à família do Senhor Alcides 

Virginello que perdeu a sua esposa anteontem, a D. Maria Goretti, que partiu para outra vida, e eu 

tenho um carinho muito grande por eles, porque quando eu vim do Barão para estudar no ESO e fazer 

o ensino médio, a gente criado no meio do mato... só para concluir Presidente. Eles me acolheram 

muito bem. Então assim, só para deixar um abraço de condolências para o seu Alcides para o filho 

Juliano, para as filhas Anelise e Acácia o genro a nora e os netos. Que Deus conforte o coração de 

vocês, um abraço. Obrigado Presidente. Boa tarde a todos!" Faz uso da palavra  vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI: Boa tarde Mesa Diretora, demais colegas vereadores, funcionários da 

Casa, a vocês que assistem essa Sessão via redes sociais da Câmara Municipal de Itapira, neste dia 2 

de junho de 2022. Hoje a gente vai começar por algumas cobranças que nós recebemos na semana, e 

tentamos averiguar como está essas coisas dentro da administração. A primeira, professoras mas 

também funcionários, que trabalham em Eleutério, Barão, Ponte Nova, eles me procuraram falando, 



que desde quando houve subsidio ao Mirage, diminuiu a passagem e também diminuiu o subsídio 

deles, para que eles então fossem até lá. E nisso há uma cobraça. Esse subsídio será mantido pela 

administração municipal, nesse caso então a gente averiguou para chegar. Então estamos pedindo 

celeridade, para passar aqui pela Câmara essa ideia do subsídio.Deixo aí esse pedido das professoras, 

que serão colocadas aqui publicamente também. Pois não André, fica à vontade...” Aparte vereador 

André Siqueira: Gostaria de falar para você vereador, que essa situação já foi resolvida viu? 

Resolvido! CONTINUA O ORADOR: "Não precisa passar pela Câmara então? Porque a última 

notícia que foi terça-feira, não estava. Maravilha! Já esta sendo resolvido, então ficamos felizes e 

esperamos então que esses funcionários voltem ao seu subsídio normal, pelo preço da gasolina, pelo 

preço que estão as coisas, eles merecem ter subsídio normal. Outra coisa que a gente conversou com 

a Secretaria de Educação, sempre agradecer ao atendimento que nós temos lá. O cursinho como o 

nosso colega vereador Fausto já falou, semana passada, retrasada esta com vagas também, e foi 

contatado alunos também que querem estudar no cursinho, mas tem uma restrição no cursinho que é 

a questão que eles foram alunos bolsistas em escola particular. Então fomos conversar com a 

Secretaria de Educação, e falou que já enviou isso para a parte jurídica da prefeitura, e mais uma coisa 

a gente pede celeridade, porque o cursinho começou dia 10 de maio, que chegue esse programa com 

mudança, que as pessoas com essas vagas em aberto no cursinho consigam estudar. Então são essas 

duas coisinhas que temos de cobrança, e se corrermos atrás para falar um pouco com vocês e deixar 

claro que nós corremos atrás da resolução também junto com a administração aqui. Hoje recebi uma 

ligação que a nossa emenda e da deputada federal Sâmia Bomfim, foi paga, chegou. Então a gente 

fica feliz, que todo o tramite foi feito, a primeira emenda 100% concluída, foram quase 630 mil reais 

que vai beneficiar 12 postos de saúde na cidade com câmara de vacina, com ar-condicionado, com 

seis carros que vão ser distribuídos para vários postos, e só chegou essa emenda aqui, porque é 

impositiva. Só chegou aqui por causa disso. Ficamos muito felizes,  e tem mais três para chegar ainda, 

a emenda do nosso amigo deputado Raul Marcelo 400 mil para dar início a construção da UBS Assad 

Alcici,  mais 150 mil do deputado estadual Carlos Giannazi para o Hospital Municipal, e mais 60 mil 

da deputada Érica Malunguinho para a educação aqui da cidade. Essas emendas já estão com os 

tramites tudo feito, falta chegar pingar na conta, e chegando a gente anuncia aqui também aqui para 

vocês. E para quem quiser conhecer o trabalho do deputado Marcelo da Silva e da Sâmia Bomfim 

,vão estar na cidade no próximo dia 10, na próxima sexta-feira a gente vai divulgar nas nossas redes 

sociais, para fazer um diálogo com a população, para trocar uma ideia que é muito bom sempre estar 

junto e saber como funciona o poder legislativo estadual e federal. Então fica o convite aberto também 

aos colegas aqui caso queira também participar desse encontro. Obrigado e boa Sessão a todos!" Faz 

uso da palavra vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde Presidente, vereadores, 

funcionários da Casa. Internautas, todos aqueles que prestigiam essa Sessão. Eu gostaria hoje também 

de falar aqui do falecimento de um grande amigo, do José Alberti o (Juca do Bar), uma pessoa que 

eu conheço assim há longos anos, há muitos anos. Acho que faz uns 60 anos que o Juca estava no 

comércio lá na Vila, não digo tudo isso, mas uns 40 anos a gente já tem amizade. Ei fiquei muito 

triste com o falecimento do Juca, porque foi uma pessoa muita boa, um comerciante estabelecido lá 

e na época que veio para cá, veio lá de Minas, do bairro dos Peitudos que fica entre a Caneleira, para 

aquele lado ali. Então ele veio para cá e se estabeleceu, comprou aquele terreno que era da Fazenda 

São Francisco Coronel Francisco Vieira, comprando do Titico Vieira filho do Coronel e D. Isaura. 

Ele se estabeleceu ali. Eu lembro que a gente ouvia dizer na época, que a primeira televisão instalada 

lá no bairro era lá no Juca. O Juca foi um dos pioneiros na TV, porque ele instalou essa TV lá no 

estabelecimento comercial dele, até tinha muita dificuldade com energia, mas através de geradores 

de alguns outros equipamentos, que na época tinha ele conseguiu instalar essa TV lá. O Juca também 

era uma pessoa muito boa, prestativo, ajudava as pessoas, e viveu ali durante todos esses anos e teve 

agora o dia da sua morte. Fez o bem esta junto de Deus, uma pessoa que deixa muita saudade, uma 

pessoa muito querida, tenho amizade com os seus filhos, a esposa D. Jovina Henrique Alberti, os 

filhos Adalberto, Roberto, Rosana, Vânia, Rosimary, Júnior, Julieder e o Rudinei (in memoriam) e 

também tinha netos e bisnetos e demais familiares. Então o Juca deixou uma história no comércio 

Itapira, uma pessoa muito querida, a população, todo mundo sabe onde é o “Bar do Juca” é um 



fenômeno, todo mundo na cidade sabia onde é o bar, e conhecia o Juca, eu lembro bem assim em 

campanhas políticas, desde o tempo do Hélio Pegorari, Alemão, todos esses e depois veio o Davi, 

Casimiro, Bebeto, Totonho, todos esses prefeitos que eu me lembro que era e os anteriores também. 

Todos em comício no bar do Juca, todos passavam por lá. É uma referência, naquele tempo ainda que 

não tinha água, naquele bairro para lá, era uma torneira ali perto onde a população se servia da 

torneira, foi levado uma torneira na gestão do prefeito Alemão e aquelas outras mais distante era 

através do caminhão pipa que levava água nas casas. O Juca foi uma pessoa muito querida, uma 

pessoa boa, que eu deixo aqui minhas condolências à família meu respeito, porque é uma pessoa que 

eu conheci, tive grande admiração pela pessoa dele, pelo caráter, pela bondade, por tudo. Que Deus 

o receba de braços abertos e sua família que seja consolada pelos bons feitos, pelos exemplos 

deixados. E eu gostaria de falar também, que eu tenho aqui uma indicação que é para a população 

que utiliza a escada do Parque, que pede uma iluminação naquela escada, que nesses tempos aí tem 

sido um pouco tanto perigoso, já anteriormente, agora se agravando um pouco mais a iluminação, e 

também de um ponto de ônibus coberto ao lado da escada. Tem muitas pessoas que descem ali, que 

ainda trabalham na Fundação Espírita Américo Bairral e utilizam daquela escada. Então a iluminação 

e o ponto do ônibus, é um pedido dessas pessoas que fazem uso na escada e do transporte. E também 

queria deixar um abraço aqui para Ângela Gonçalves, que se aposentou funcionária que trabalhou na 

saúde, na recepção, trabalhou na portaria da prefeitura também, e chegou o dia da sua merecida 

aposentadoria, à servidora exemplar, uma pessoa que sempre prezou pelo seu trabalho em fazer bem 

feito, atendendo bem as pessoas, atendendo bem ao serviço também. E eu gostaria de falar novamente 

da questão da iluminação da ponte da Ponte Nova, que ainda não foi resolvido o problema lá. Eu 

tenho cobrado Antônio Carlos o secretário, que isso faz parte da pasta dele, assim como da Praça João 

Sarkis filho, da população ainda, as casas ao redor reclamam da falta de iluminação. Muito obrigado 

Presidente!" Faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente, 

vereadora Maísa, demais colegas vereadores, funcionários da Casa, público aqui presente que eu faço 

em nome do meu amigo Massari, internautas e população itapirense. Gostaria de iniciar a fala, mais 

para conversar com os colegas aqui. Briza você tocou no assunto do SAAE aqui, eu sinceramente 

fiquei sabendo através de você. E você mesmo acabou de me falar também na hora que fomos 

conversar, que esse problema já vem há anos, você foi bem democrático aqui, falando que não tem 

nem A nem B, nem gestão A e nem gestão B. Vou levantar isso daí sim, vou abrir uma conversa com 

o presidente do SAAE o Victorinho, e também com o prefeito. Vamos ver sim para reparar isso daí, 

porque faz parte da nossa cidade e merece nossa atenção. Então vou levar isso daí sim, como você 

mesmo disse na nossa conversa que provavelmente acontece isso há uns cinco anos, mas vamos 

tentando resolver vamos abrir esse diálogo sim. Referente à Guarda Municipal até estava buscando 

na sua frente, eu recebi um telefonema também de guarda representando um pessoal no dia 26 de 

abril Briza. E levei isso daí também para o Toninho e comentei também com o secretário, e pedi que 

se não for conseguir fazer um asfalto, que seja feito pelo menos uma concretagem, porque eles falaram 

mesmo que vai trocar uma água lá suja o uniforme, mas que nem eu disse e o Toninho também disse, 

que vai ver sim, e o que der para fazer vamos fazer o mais rápido possível. Só que é uma coisa também 

que não é de hoje, a guarda tá lá eu acho que faz 10 anos não sei, mas não tinha pedido disso. Mas 

ontem foi um pedido, e como eu sempre falo no que a gente puder ajudar a Guarda Municipal, porque 

eles estão lá trabalhando em prol da nossa cidade, será feito sim. Eu não coloquei a indicação, porque 

o Toninho disse que não precisa coloca, e que era pra eu levar pra ele, porque muita coisa não dá para 

encaixar já no orçamento. Mas vai ser trabalhado, vamos ver se no ano que vem, se não conseguir 

fazer já. Referente ao subsídio do transporte o André já antecipou aqui, sabe o que aconteceu muito, 

e tive reclamações até na parte jurídica, é que muitos subsídios tem que ser pago com média no valor 

do transporte, principalmente o pessoal da Justiça veio reclamar comigo, baixou valor lá e complicou 

a vida deles e veio reclamar comigo, que eles não usam o transporte, porque é pago e deu o transporte, 

ela pegou o ônibus foi, o valor é assim, e o André antecipou e eu não sabia dessa reclamação, eu 

soube de particulares e fazer o que, foi feito em prol da população, mas eu não sabia e o André 

antecipou essa resposta, e tem mais essa questão do transporte. E referente ao bolsista, eu cheguei 

comentar também. O cursinho é direcionado que nem vaga de faculdade, é direcionado ao pessoal da 



rede pública, que não tem condições aí a gente abre exceção e vira regra, aí o ano que vem lota o 

pessoal bolsista e o pessoal pode ficar de fora, mas a ideia sua, segundo você já passou para a Regina, 

tenho certeza que ela vai trabalhar essa ideia de uma forma, mas eu tinha comentado e foi o que me 

falaram. Mas agora você também falando, e aí sobrou vaga, aí caiu legal." Aparte vereador Leandro 

Sartori: "Houve procura para mim, eu sei que houve procura na própria Secretaria de Educação faz 

tempo, e nesse caso a ideia que foi repassado para o jurídico via Secretaria de Educação foi que as 

vagas remanescentes, então não interferia nunca nas vagas gerais. Então acho que é importante 

ressaltar isso, que acho que não sobrou, abre para quem precisa mesmo, que são os alunos de escola 

pública. É só esse adendo." Continua o orador: “Quando eu fui procurar não tinha levantado essa 

hipótese ainda, mas então é uma boa saída, dá para gente começar a conversar, o que for para melhorar 

para a população. Obrigado Presidente uma boa Sessão a todos.” Não havendo nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e 

passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 

Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício Em que o Sr. Antonio Hélio Nicolai, comunica gozo de férias no 

período de 06 a 15 de junho de 2022.  Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de maio de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Ofício Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes 

aos meses de janeiro a abril de 2022.  Autoria. Beth Manoel DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

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

mais Ofícios a Sra. Presidente faz a leitura do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 005/2022.- Ata da 

Prestação de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 26 de maio de 2022, às 10:00 

horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, referente ao 1º Quadrimestre de 2022. Autoria. Comissão de Finanças 

e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 006/2022.- Ata da Prestação de 

Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 31 de maio de 2022, às 10:00 horas, na 

Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE, referente ao 1º Quadrimestre de 2022. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Relatórios, a Sra. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 009/2022.- Em que 

o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria Zona 

de Urbanização Específica, para fins de implantação de parcelamento do solo, com lotes, 

predominantemente, residenciais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. Não havendo mais 

Projetos Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei 

nº. 0039/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária 

do município para o exercício de 2023 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel. 7º) Projeto de Lei nº. 0040/2022.- Em que o Sr.  Maísa Fernandes submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Institui o programa “Farmácia Gratidão” no município de 

Itapira, destinado à captação de medicamentos, por meio do recebimento em doação, e posterior 

distribuição gratuita à população e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel. 8º) Projeto de Lei nº. 0041/2022.- Em que o Sr.  Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) nº 13.709/2018, no âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. 9º) Projeto de Lei nº. 0042/2022.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei Municipal 

nº 5.549, de 24 de novembro de 2016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Não havendo 

mais Projetos Lei, a Sra. Presidente passa à leitura dos Pareceres. A seguir, a Sra. Presidente solicita 

à 1ª Secretária para que faça a leitura  dos seguintes Pareceres. 10º) PARECER nº. 066/2020. 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 07/2022. RELATORIA: André Luís Siqueira. As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 07/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Autoriza o Poder Executivo a 

subvencionar a empresa OFICINA DE COSTURA 2 N LIMITADA” , acordaram por exarar parecer 

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

tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 01 de Junho 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  02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 067/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 08/2022. RELATORIA: Leandro Sartori. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2022, de autoria do 

Prefeito Municipal "Autoriza o Poder Executivo a subvencionar a empresa Hook do Brasil sistema 

de pesagem, indústria, comércio, importação e exportação.” , acordaram por exarar parecer favorável, 

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

Quanto ao mérito, pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 01 de Junho 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  02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 068/2020. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 38/2022. 

RELATORIA: Carlos Sartori. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao  Projeto de Lei nº 38/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a criar um tiro de Guerra no Município de Itapira, Estado de São Paulo e da 

outras providências”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo seu 

acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

01 de Junho 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  02 de junho 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. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00344/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Wilma Boretti Jacomini. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00345/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

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

02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00346/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ariani Cristina Cruz Ribeiro. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00347/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Amélia Lara Ribeiro. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Luís 

Moreira Pelizzari. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00349/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lucas José Rigotti. Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00350/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Jaqueline Evelin Ferreira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00351/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Martucci Netto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00352/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Aparecida Augusto Bosso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00353/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cícero Francisco. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00354/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina Bino Anela. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00355/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Bitencourt. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00356/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Lucas Aparecido da Cunha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00357/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Goretti 

Lázaro Virginello. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00358/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Ainne Pereira da Silva. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00359/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Flora Queiroz Telles. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00360/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Luís Antônio Sartori. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00361/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Alberti. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de junho 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. 31º) 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: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00150/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Elenyr Boretti Nobre, pelo 

transcurso de seu 103º aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00151/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Rudolpho Simões Schneider, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento, celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00152/2022.- Voto de Congratulação com o 

escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes Galemback, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 02 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00153/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Claudia Salgado Martins, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 26 de maio. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00154/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Benedita de Lima Olbi, pelo transcurso de seu aniversário de 80 anos, celebrado dia 13 de maio. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 00155/2022.- Voto de Congratulação com a servidora pública municipal Ângela 

Gonçalves, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00156/2022.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a indicação nº 116/22, que diz respeito sobre aquisição de pistola Taser e spray de 

pimenta para a Guarda Municipal. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho 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: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00198/2022.- Sugere poda de árvores na rua 

Marcelina Breda, em frente ao mercadinho São José e a E. E. "Fenízio Marchini", em Barão Ataliba 

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

Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação 

nº. 00199/2022.- Sugere estudos para pavimentação asfáltica do pátio da sede da Guarda Municipal. 

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

Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 

00200/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para instalação de corrimão e ponto de ônibus coberto 

na Av. Brasil, próximo ao escadão do Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00201/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para instalação de iluminação pública em toda extensão do escadão do Parque Juca 

Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00202/2022.- Sugere capina de calçadas, guias e sarjetas, em todas as ruas do bairro 

Humberto Carlos Passarella. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 45º) Indicação nº. 00203/2022.- Sugere roçagem e limpeza da escadaria próxima à Casa 

do Pão, na rua Argentina. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 46º) Indicação nº. 00204/2022.- Sugere implantação de sistema de plantão na Farmácia 

do Hospital Municipal. Autoria. Cesar Augusto da Silva.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 47º) Indicação nº. 00205/2022.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo 

lombada ou faixa elevada para pedestres na rua Lindóia, próximo ao numeral 1540. Autoria. Carlos 

Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00206/2022.- Sugere 



serviço de roçagem em barranco localizado ao lado do campo de futebol  de Barão Ataliba Nogueira. 

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

Caio", aos 02 de junho 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: Ofício 

SAAE nº 52/2022. Resposta ao Ofício 340/2022. En atenção ao Ofício nº340/2022 referente ao 

Requerimento nº 087/2022, solicitando a instalação de uma torneira na Av. dos Italianos, próximo a 

casa da Sra. Abigail Guiraldelli. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do 

Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. A Sra. Presidente declara encerrado 

o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2022.- Autoriza o Poder Executivo a subvencionar a empresa OFICINA DE 

COSTURA 2 N LIMITADA. Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum vereador querendo 

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

Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista 

que o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da 

segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A Sra., Presidente acatando o 

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

Complementar. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro Henrique 

Sartori:"É uma crítica recorrente que nós temos a esses projetos. É uma apenas para eles virem mais 

completos, não na lei em si porque sabemos que não pode, mas avisando qual subsídio dado a 

empresa. Essa empresa nós visitamos, conhecemos as novas instalações, era uma empresa que já 

estava na cidade, conferimos o valor, então é compativel com o que vai ser feito, essa troca é sempre 

positiva dia-se de passagem. Obrigado Presidente!" DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA 

E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de junho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2022.- Autoriza o Poder Executivo a subvencionar a empresa Hook do Brasil 

sistema de pesagem, indústria, comércio, importação e exportação. Autoria: Prefeito Municipal.  A 

seguir  pela ordem o vereador Leandro Henrique Sartori, solicita vistas da matéria. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO HENRIQUE SARTORI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. 3º) Em primeira discussão o / Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2022.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar um 

tiro de Guerra no Município de Itapira, Estado de São Paulo e da outras providências. Autoria: 

Prefeito Municipal. A seguir  pela ordem o vereador Leandro Henrique Sartori, solicita vistas da 

matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO HENRIQUE SARTORI. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. A seguir, a 

Sra. Presidente informa: "A realização da Sessão Solene que outorga o Título de Cidadania 

Itapirense ao ilustre Rev. Luís Fernando dos Santos Pastor da Igreja Presbiteriana, da qual sou 

membro e gostaria que todos comparecessem. Estou lembrando assim pela segunda vez, porque é na 

terça-feira é diferente, porque sempre acontece nas sextas-feiras. Obrigada!” (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. 

 
 

 


