ATA DA 19ª Sessão Ordinária realizada aos 09 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, LEANDRO HENRIQUE SARTORI,
LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MAÍSA
GRACINDA FERNANDES e PAULA MÁRCIA ANTÔNIO. Ausente o vereador FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos
os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI,
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente
passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da
palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde Mesa Diretora,
demais colegas vereadores, funcionários desta Casa, a todos que estão assistindo esta Sessão
pelas redes sociais e pelo site da Câmara Municipal de Itapira. Hoje gostaria de deixar três
recados. O primeiro é que hoje nós trazemos um pedido de membros da comunidade LGBTqia+
de Itapira, e trazemos uma indicação para que os prédios públicos itapirenses sejam iluminados
com as cores do arco-íris. É uma reivindicação dessa comunidade que luta por muitos direitos,
reconhecimentos, e sempre falo pra eles, como já falei várias vezes nesta Casa, que o nosso
mandato está sempre à disposição, esta sempre para lutar junto com as suas bandeiras dentro
desta Casa de Leis. Segunda coisinha, é que eu coloquei na Sessão de hoje uma Emenda
Modificativa, em relação ao cursinho municipal, e quero antes de mais nada agradecer a
celeridade da Secretaria de Educação, que na semana passada entrou esse projeto muito legal,
e coloquei uma modificação, e peço aos colegas vereadores, se votarem contra ou a favor não
tem problema, mas no caso fazer um acordo entre as bancadas para tentar ser votado ainda hoje,
para dar sequência ao cursinho e as matrículas desse cursinho. E por fim, eu quero reforçar um
convite que já fiz na semana passada, que amanhã dia 10 de junho a partir das 19:00 horas,
estaremos recebendo no Sindicato Municipal de Itapira, os deputados: Sâmia Bomfim, o
suplente deputado estadual Raul Marcelo. Esses deputados são parceiro do nosso mandato. Os
dois deputados neste último ano nos mandaram duas emendas impositivas, que totalizam mais
de um milhão de reais para a saúde itapirense. As emendas da Sâmia Bomfim, vão reforçar
todos os postos de saúde com ar-condicionado, com novas câmaras de vacinas e seis carros para
seis postos diferentes. Enquanto o Raul Marcelo é um dinheiro no valor de quatrocentos mil
reais, que chegará para fazer o ponta pé inicial da UBS lá na Assad Alcici, um dinheiro inicial
para essa construção. Convidamos a todos que queiram conhecer, que queiram entender um
pouco mais o que é um Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), representando esses dois
deputados que estarão aqui amanhã a partir das 19:00 horas dentro do Sindicato Municipal.
Quero agradecer a todos. Boa Sessão para nós!” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito
para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa
ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º)
Em discussão e votação a Ata da 17ª e 18ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 26 de maio
de 2022 e 02 de junho de 2022. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das
matérias constantes do Expediente. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00157/2022.- Licença sem
remuneração. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, a 1ª

Suplente do (PSD) de Vereador do FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, Sra. PAULA
MÁRCIA ANTÔNIO, a Sra. Presidente convida-a a assumir a vaga verificada. A seguir, a
Sra. Presidente solicita que a mesma permaneça em pé com o braço direito estendido a frente e
em voz alta repita o seguinte termo: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato,
respeitando a lei e promovendo o bem geral no município. Solicito ainda para que assine o
termo de posse e compromisso." Isto feito, a Sra. Presidente declara empossada a vereadora
Sra. PAULA MÁRCIA ANTÔNIO. Faz uso da palavra a vereadora Sra. PAULA MÁRCIA
ANTÔNIO: "Boa noite a todos! Em nome da nossa Presidente, saúdo a Maísa, os internautas,
peço licença em nome do André, cumprimentar os demais vereadores aqui. Para nós da Guarda
Municipal, e pra mim principalmente, é uma grande honra estar aqui com os senhores hoje. É
um sentimento imenso de gratidão no dia de hoje. Aos meus eleitores, aqueles que confiaram
no meu trabalho realizado durante os dezesseis anos na corporação, porque eu sei se hoje estou
aqui, foi porque eu recebo a confiança dos votos daqueles que acompanharam a minha carreira.
Então a Deus agradeço, e também ao vereador Fábio, porque em respeito ao cargo ele poderia
ter simplesmente faltado hoje. Há possibilidade dentro do regimento. Porém, ele entrou em
contato e convidou. Ele disse: – Paula, estou entrando em licença, é de um dia, mas eu gostaria
que você assumisse, que a cadeira é sua. Então é uma honra estar aqui representando as
mulheres de Itapira. É um momento muito significativo, tendo três mulheres na Câmara
Municipal de Itapira. E esse ano, também já devo lembrar que é 25 anos de Guarda Municipal
no município de Itapira. É jubileu de prata da guarda. E a Segurança Pública tiveram sim outros
candidatos pela Guarda Municipal. Embora fosse ostensivo da Guarda, a gente comprovou que
a população reconhece o trabalho preventivo. Em todas as questões a gente vê o quanto é
necessário a prevenção. Quando se previne, a gente gasta menos combatendo. Então o que
também venho falar para os Senhores Vereadores aqui presentes: Que olhem mais com carinho
as questões preventivas tanto na Assistência Social, Saúde, e na Segurança Pública do
Município. A nossa sociedade, a sociedade itapirense grita por socorro em questão de
Segurança Pública. Todos que estão em casa pedem por mais segurança. Só que a gente só
transforma realidade a médio e longo prazo, se a gente tem um trabalho de prevenção mais
reforçado. É isso que eu peço aos senhores. Aos meus pais em casa, gratidão por terem me
incentivado, gratidão aos senhores por terem me recebido com tanto carinho, aos funcionários
da Casa pela orientação. O meu muito obrigada Beth, pela oportunidade de fala. Obrigada
senhores. Obrigada a todos. Boa noite!” A seguir, a Sra. Presidente solicita a 1ª Secretária para
que proceda a leitura das matérias. 3º) Emenda Modificativa de nº. 0001/2022 ao Projeto de
Lei 42/2022.- Altera o inciso §1º do artigo 1º do Projeto de Lei nº 42/2022, que “Altera a Lei
Municipal nº 5.549, de 24 de novembro de 2016”. Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER Nº. 73/2022. ASSUNTO: Projeto
de Lei nº 42/2022. RELATORIA: Luan dos S. Rostirolla. Senhora Presidente, Senhora e
Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº
5.549, de 24 de novembro de 2016”, 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", 09 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.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER Nº. 69/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº

09/2022. RELATORIA: Luan dos S. Rostirolla. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis:
As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei
Complementar nº 09/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Cria Zona de Urbanização
Específica, para fins de implantação de parcelamento do solo, com lotes, predominante,
residenciais”, 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", 08
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 Luan
dos Santos Rostirolla 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 09 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER DE Nº 70/2022. ASSUNTO: Projeto
de Emenda a LOMI nº 01/2022. RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora Presidente,
Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Emenda à LOMI nº 01/2022, de autoria da vereadora Beth Manoel, 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" REQUEREM a prorrogação, por prazo de 15
dias, para melhor estudo sobre a temática. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro
Lopes", 08 de Junho 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. DESPACHO: COMO
REQUER, ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022.
a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 7º) PARECER DE Nº 71/2022. ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 040/2022. RELATORIA: Leandro Sartori. Senhora Presidente, Senhora e
Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei nº 40/2022, de autoria da vereadora Maísa Gracinda, 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”, acordaram por solicitar Parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa,
para melhor análise da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do mesmo à Procuradoria
Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu recebimento, emita o
competente parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 08 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. DESPACHO: COMO REQUER, ENVIADO À
PROCURADORIA JURÍDICA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER Nº 72/2022. ASSUNTO: Projeto de
Lei nº 41/2022. RELATORIA: Carlos Sartori. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis:
As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº
41/2022, de autoria da Mesa da Câmara, que “Regulamenta aplicação da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) nº 13.079/2018, no Âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá 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", 8 de Junho de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. A seguir, pela ordem, o
Vereador Luan dos Santos Rostirolla 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 09 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra. Presidente suspende a
Sessão por 05 (cinco) minutos. (SUSPENSA)... Reiniciada a sessão após verificação de
quórum, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que
proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00362/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jesus Adib Abi Chedid, ex prefeito de
Bragança Paulista. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 10º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00364/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José
Cláudio Soares, mais conhecido como Nhaco. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00365/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Pedro Luiz de Godoy. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente.
12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00366/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra.
Benedita Germano de Assis. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 13º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00367/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Naty
Zázera Torezan. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 14º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00368/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Sauan Santos. Autoria.
Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00369/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Thailaine Marcela. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00370/2022.- Voto de
pesar pelo falecimento Sra. Rita Vieira Pinto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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. 17º) Requerimento nº. 00158/2022.- Voto de Congratulação com
o estimado casal Sr. Norival Ambrozini e Sra. Maria do Carmo Gilli Ambrozini, pela
comemoração de Bodas de Ouro (50 anos de casamento) celebrados no dia 10 de junho.
Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 18º)
Requerimento nº. 00159/2022.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a
indicação nº 13/22, que sugere estudos junto ao SAMA e Patrulha Ambiental, para manter
regime de plantão aos sábados, domingos e feriados para atendimentos de emergência. Autoria.
Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 19º)
Requerimento nº. 00160/2022.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a
indicação nº 99/22, que diz respeito à necessidade de melhorias na feira noturna. Autoria. Carlos
Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 20º) Requerimento nº.
00161/2022.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Therezinha Costa Pinto Simões, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 21º) Requerimento nº.
00162/2022.- Voto de Congratulação com o Profº. Miguel de Arruda, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 22º) Requerimento nº.
00163/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Sônia Pereira José, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 03 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 23º) Requerimento nº.
00164/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais
conhecido por "Charlô", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04
de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00165/2022.- Voto de Congratulação
com a Sra. Ivete Ghezzi, pelo transcurso de seu 83º aniversário de nascimento celebrado dia 03
de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00166/2022.- Voto de Congratulação
com o Sr. Heraldo Peres, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04
de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00167/2022.- Voto de Congratulação
com o radialista e ex Vice-Prefeito Luis Antônio da Fonseca, o Toy Fonseca, pelo transcurso
de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 27º) Requerimento nº.
00168/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. José Roberto Miquilini, pelo transcurso de seu
79º aniversário de nascimento celebrado no dia 06 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 28º) Requerimento nº.
00169/2022.- Voto de Congratulação com o Jornal Tribuna de Itapira, na pessoa do diretor Sr.
Luiz Roberto Trevelin Pereira, pelos 33 anos de fundação e circulação ininterruptas em nosso
município. Autoria. Luan Rostirolla. A seguir, Pela Ordem o autor solicita que o requerimento
seja lido na íntegra. A seguir, Pela Ordem o vereador Luis Hermínio Nicolai, manifesta
interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 29º)
Requerimento nº. 00170/2022.- Requer oficiar a Viação Mirage, solicitando a fixação de
placas informativas com intinerários e horários dos ônibus nos veículos e pontos de embarque
e desembarque de passageiros. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem o autor, manifesta
interesse em discutir a matéria. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente.
30º) Requerimento nº. 00171/2022.- Voto de Congratulação com o presidente, diretores e
integrantes do Rotary Clube de Itapira, pelos 69 anos de fundação em nosso município. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem o autor, manifesta interesse em discutir a matéria.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 31º) Indicação nº. 00207/2022.- Sugere
os serviços de roçagem, limpeza e troca de lâmpadas na praça "Hebert de Souza" (Complexo

Betinho), no Parque São Francisco. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 32º) Indicação nº. 00208/2022.- Sugere
pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito em trecho da Av. José Rocha Clemente, no
Istor Luppi, saída para a SP-147. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 33º) Indicação nº. 00209/2022.- Sugere reforma e melhorias em trecho
de calçada na Av. Prof. Fenízio Marchini, próximo à Feira Noturna. Autoria. Maísa Fernandes.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 34º) Indicação nº. 00210/2022.- Sugere
implantação de iluminação pública com lâmpadas de LED em todas as ruas de Eleutério e Ponte
Nova. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 35º)
Indicação nº. 00211/2022.- Sugere manutenção de academia ao ar livre em Barão Ataliba
Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente.
36º) Indicação nº. 00212/2022.- Sugere melhorias no ligamento da rua Pedro Tofanello com
Avenida Ana Marangoni Padilha, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 37º) Indicação nº. 00213/2022.- Sugere
instalação de iluminação pública nos postes já existentes na Av. Ana Marangoni Padilha, ao
lado da empresa Cargill, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 38º) Indicação nº. 00214/2022.- Sugere iluminar
prédios públicos com as cores do arco-íris em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+.
Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 39º)
Indicação nº. 00215/2022.- Sugere operação "tapa buracos" na rua José Augusto Pereira,
próximo ao número 100, no Jardim Progresso. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 40º) Indicação nº. 00216/2022.- Sugere roçagem e
limpeza na Ladeira São João. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 41º) Indicação nº. 00217/2022.- Sugere roçagem e limpeza da estrada
"Antônio Carlos Ferreira", acesso a Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 42º) Indicação nº. 00218/2022.- Sugere
serviço de varrição nos bairros São Vicente, Vila Job e Vila Caversan. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 43º) Indicação nº. 00219/2022.Sugere iniciativa do Poder Público, afim de editar as publicações histórico pedagógicas do
saudoso jornalista Plínio Magalhães Cunha. Autoria. Maísa Fernandes. Pela Ordem, a autora
solicita que a matéria seja lida na íntegra. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 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 263/2022. Resposta ao Req. 148/2022. - Referente a pavimentação
asfáltica da Rua Reinaldo Camargo no Bairro dos Pires. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente.

Convite Cerimônia Hospital Clínico Municipal de Aguaí - O prefeito Alexandre Araújo,
tem a honra de convidar os vereadores para a Cerimônia de Inauguração do Hospital Clínico
Municipal de Aguaí, que acontecerá no dia 15 de junho de 2022, em frente ao novo prédio
localizado na Rua Alexandrino de Alencar, 127 Jardim Santa Úrsula. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. Presidente. A seguir, a Sra. Presidente comunica que no dia 10 de junho de 2022, haverá
Audiência Pública do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões referente ao 1º
quadrimestre de 2022 às 10:00 horas no Plénário da Câmara Municipal. A seguir, o vereador
Sr. Luan dos Santos Rostirolla, solicita que a Sessão seja suspensa por 05 (cinco) minutos. A
Sra. Presidente suspende a Sessão por 05 (cinco) minutos a fim de organizar a pauta da
Ordem do Dia. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", a Sra.
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso
da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº
008/2022. Aprovado menos um (01) voto vereador Leandro Henrique Sartori. Justificativa de
voto Vereador Leandro Henrique Sartori: "O voto de hoje é para continuar tramitando na
Câmara o projeto e averiguar as informações. Esperamos que na segunda rodada a gente vote
favorável com as informações derivadas. Obrigado Sra. Presidente!"A seguir, a Sra. Presidente
tendo havido voto contrário, despacha a matéria para à Ordem do Dia da próxima Sessão.
DESPACHO: ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio",
em 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão
o Projeto de Lei Complementar nº 009/2022.- Cria Zona de Urbanização Específica, para fins
de implantação de parcelamento do solo, com lotes, predominantemente, residenciais. Autoria:
Prefeito Municipal. A seguir, pela ordem o vereador Leandro Henrique Sartori solicita vistas
da presente matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LEANDRO HENRIQUE
SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 3º) Em primeira 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, requer adiamento por 30 dias do referido projeto. A seguir, a Sra.
Presidente coloca em votação o requerimento. Rejeitado menos três (3) votos dos vereadores:
Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Donizete Briza. A seguir, continua
em discussão o Projeto de Lei. A seguir, faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE
SARTORI: "Boa noite a todos novamente. Novamente aqui nessa discussão, que nós pedimos
um adiamento, porque acho que isso tem quer ser debatido melhor com a sociedade para
esclarecer que nós tentamos nessa última semana, pedimos vistas, tentamos fazer uma conversa,
só que nossa perna nessa semana não foi tão grande. E nossa roda de diálogo foi com alunos e
ex-alunos, seguidores, a gente não conseguiu ampliar esse debate. Então a conversa para pedir
esses 30 (dias) era para a população estar mais ciente e logicamente apoiar ou não o projeto.
Acho que o projeto sempre funciona melhor com o apoio populacional, e caso fosse rejeitado
também, por causa dessa falta de apoio logicamente viria. Nos diálogos que nós tivemos, vamos
deixar claro que o nosso voto é contra a instalação do Tiro de Guerra na Cidade. E vamos deixar
claro os diálogos e argumentos que conseguimos fazer, discutindo com a juventude local são
os seguintes: Primeiro, o Serviço Militar não é voluntário. O serviço voluntário a gente já nem
estaria muito nesse debate. Nós trabalhamos em Mogi-Mirim, já trabalhamos em outras cidades
como professor, e na hora que tem a seleção para o Tiro de Guerra, nós vemos os alunos

apreensivos, porque eles querem entrar para fazer o vestibular, faculdade, querem seguir outro
tipo de carreira, e tem aluno que quer fazer o Tiro de Guerra e não consegue ser selecionado. E
tem aluno que não quer fazer e está lá um ano fazendo o Tiro de Guerra. Então primeiramente,
é uma coisa que nós vereadores não temos muito o que fazer, é uma guerra federal, por
entretanto a primeira questão do voluntariado. A segunda questão é que os jovens querem
possibilidade de emprego, possibilidade de educação muito falado, até nós vamos colocar essa
sugestão aqui na câmara para reivindicar um Instituto Federal de Ensino Médio aqui para
Itapira, e possibilidades de cultura. O terceiro é que o custo do Tiro de Guerra é bancado pelo
município. Na região os custos são de cem a duzentos mil reais por ano. Então esses são os
argumentos que nós conseguimos discutir com a juventude e 90% dos jovens que dialogaram
com a gente, eles reivindicam e pediram "não" ao Tiro de Guerra. Então esse adiamento era por
isso, para ampliar o debate para fora da nossa bolha, para fora dos nossos grupos e ampliar. Não
vai ser feito isso, mas a gente deixa claro os nossos argumentos e essa votação contra.
Obrigado!" A seguir, faz uso da palavra vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa noite
Sra. Presidente, Maísa, Paula, seja bem-vinda é um prazer recebê-la, senhores vereadores,
funcionários dessa Casa, público que nos assiste, internautas. Esse projeto graças a Deus todo
o grupo pedindo, e a situação que nós estamos passando no mundo, no Brasil e tem que tomar
um cuidado enorme com o que fala. Eu falei isso aqui outro dia. Mas veja bem, o Tiro de Guerra
para Itapira, acho que deve ter de 5.600 municípios que tem no Brasil, acho que 80% hoje estão
desejando que tenham o Tiro de Guerra para que haja uma tentativa de salvação, ou uma tábua
de salvação de uma parcela da juventude. Porque hoje ouvindo o programa de televisão, dois
deputados federais, que não vou nem citar o nome é um de esquerda e outro de direita. Estavam
criticando a polícia, porque tem que avisar antes de matar, que é isso, aquilo e tal. Aquela
conversa defendendo que não pode atirar, aquilo e tal. Hoje a Paula, policial, dando a vida,
todos andando armados, a bandidagem tomou conta de tudo, aí o deputado disse assim: – Muito
bem meu companheiro, sabe o que se fez nos últimos vinte anos de política do nosso país para
os presos? Saidinha de Natal. saidinha do Dia das Mães, saidinha do Dia dos Pais, benefício
não sei do que, pensão para os filhos do que estão presos, se for mais de um filho, mais de uma
pensão, se for mais de uma mulher, mais de uma pensão. E fez uma lista de quase cem itens
que todos os políticos e os partidos de esquerda do nosso país, de esquerda inclui o PSOL do
nosso amigo Leandro né? Que fizeram leis para bandidos. Agora o pai de família que perdeu,
sua mulher, os filhos ou ele próprio morreu deixando os seus filhos órfãos, nem advogado tem
para defender. Não tem pensão, não tem ajuda, nego que fica aleijado na cama para o resto da
vida. Não existe uma lei que político nenhum faz, ninguém ajuda, e nenhum partido de esquerda
defende. Então para resumir, porque eu não quero ficar aqui enfeitando o "peru". Eu lamento
Leandro, porque o André comentou aqui, nós saímos na rua e se você perguntar para cem
pessoas eu posso ir junto com o senhor. Não precisa fazer debate, 96% das pessoas querem que
venha o Tiro de Guerra para Itapira. Sabe porquê? Porque hoje não tem mais, os jovens não
mais a escola, não precisa mais ter uniforme, não canta mais um hino, ninguém sabe mais um
hino de nada, nem o hino de Itapira, nem o hino do Brasil. Ninguém mais canta a “Siriema” do
Mato Grosso, ninguém respeita mais uma fila. Quando fala que tem uma certa regra, o professor
põe uma regra, ele leva murro na cara. cadeirada, apanha e não pode reclamar porque os pais
vão lá e querem matar o professor. Então vamos pedir a Deus, que venha esse Tiro de Guerra.
E que se o município tiver que bancar, que mais gente ajude a bancar. As empresas de Itapira,
os pais que insistem para que os seus filhos tenham um ano de passagem pelo exército, porque
se nós tivermos um exemplo, do nosso General Tomaz que veio aqui, e você o respeito, é
diferente falar de opressão, de fazer isso, aquilo, ninguém deseja isso. A ditadura que mata, a
ditadura que seja de esquerda ou direita, tudo isso ninguém mais quer ver. Mas se o tiro de

guerra vier, vai atrapalhar a vida de alguns que querem ir para a faculdade? Vai sim. Mas eu
tenho certeza, porque quando eu vou lá no Itapirão, que chamam os jovens todo anos tem mais
e Itapira deve ter mais de trezentos jovens. Todo ano que chega lá, e o Tenente Coronel tem
dificuldade de fazer com que eles fiquem em fila. Eles não querem ficar em fila. Essa liberdade
tomou um âmbito que não tem mais. Eu estou falando para vocês, exército e ditadura. E senão
existisse o exército? Nos Estados Unidos, outros países, onde for? Exército existe em todos os
países de esquerda. Em alguns deles o exército é bem sucedido, em outros não. Em países de
direita, alguns são bem sucedidos e outros não." Aparte vereador ANDRÉ SIQUEIRA: "Por
incrível que pareça, tem aí hoje o Coronel Sílvio Marques do exército, seja bem-vindo."
Continua o orador: "Então nós temos a consciência que essa passagem de um jovem pelo Tiro
de Guerra de Itapira, que isso traga homens mais responsáveis, homens que vão ter o mínimo
de aprendizagem, para que se tenha o mínimo de respeito e educação porque a coisa está perdida
e não tem mais o que fazer. Vai ser a salvação da Pátria? Não vai. Mas se nós não tomarmos
parte de coisas boas, que venham para dar uma freada nessa liberdade sem limites, eu acho que
é o fim de todos nós. Então esse é o meu ponto de vista, e não posso falar por ninguém daqui.
Oh Mino Nicolai, você foi para o Tiro de Guerra? Não fui porque na época não tinha. Gostaria
de ter ido. Uns querem e outros não querem, como o André disse. Eu tive amigos que foram, e
são grandes exemplos de pessoas que mudaram de cidade para poder ter residência em Minas
Gerais, ou em qualquer outro lugar em cidades que tinham Tiro de Guerra para poder participar.
Hoje são capitães, tenentes, generais e dizem que são ditadores e matadores de gente. Não
senhor, não são. Eles são homens que sabem respeitar a lei, põem limites as pessoas que não
tem respeito a lei. Então eu quero deixar bem claro aqui a todos. Acho que vai passar pela
câmara hoje, que nós tenhamos uma união sim, com sabedoria. Não é para jogar culpa para
esquerda ou para a direita. Que venha o Tiro de Guerra para Itapira, para que isso seja um
benefício para a juventude, que a partir do ano que vem já instalado se for, vai ter uma sequência
de juventude, e vocês lembrem do que estou falando aqui hoje. Vocês vão ver o que vai ser a
juventude de Itapira depois de alguns anos, vai mudar muita coisa, porque o jovem vai passar
por um lugar, onde aprende a ter respeito, dignidade e educação. Hoje em dia infelizmente é só
celular, e só vai continuar cada vez mais dinâmico e o respeito de tudo está ficando para trás.
O meu ponto de vista é bem claro, eu não estou aqui falando de esquerda ou direita, e nem de
gente que mata gente, que seja um Tiro de Guerra para trazer respeito e criar gente que respeite
gente. Isso sim é o que nós precisamos Leandro. Que pessoas respeite gente, e não liberdade
total em tudo, sem respeito a nada. Acho que nós chegamos a esse ponto. E para parar isso,
infelizmente u não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Que o nosso Tiro de Guerra, seja
um tirinho no escuro em município pequeno, e que traga para a nossa juventude um benefício
muito grande para educação dos nossos jovens de Itapira. Obrigado Presidente!" A seguir, não
havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 1ª
votação o projeto de lei. Aprovado menos um (01) voto vereador Leandro Henrique Sartori.
Tendo havido voto contrário, a Sra. Presidente despacha a matéria para à Ordem do Dia da
próxima Sessão. DESPACHO: ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador
Antonio Caio", em 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em
primeira discussão o Projeto de Lei nº 0041/2022.- 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. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer
uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei. Aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o Vereador Luan dos Santos Rostirolla requer e a Casa aprova por
unanimidade para que seja dispensada a segunda discussão e passe de imediato à segunda
votação como dispõe os termos regimentais. Isto feito, a Sra. Presidente coloca em segunda

votação o Projeto de Lei. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO:
APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕS POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o
Requerimento nº 00169/2022.- Voto de Congratulação com o Jornal Tribuna de Itapira, na
pessoa do diretor Sr. Luiz Roberto Trevelin Pereira, pelos 33 anos de fundação e circulação
ininterruptas em nosso município. Autoria: Luan Rostirolla. A seguir, faz uso da palavra
vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: "Companheiros vereadores, público
presente, os internautas. Esse requerimento é realmente para congratular um meio de
comunicação que comemorou essa semana 33 anos nessa cidade. O único jornal impresso que
ainda resiste em nosso município, Jornal Tribuna de Itapira. Na semana que comemoramos o
Dia da Liberdade de Expressão, que foi no dia 07 de junho, Itapira se orgulha de ter ainda um
jornal impresso há 33 anos ininterruptos, como Beto pesquisou e foi isso mesmo. E fica aqui a
minha mensagem de carinho e respeito o nosso amigo Beto Trevelin, ao Betinho e a toda sua
equipe do jornal, a parte comercial, pessoal que imprimi o jornal, nosso amigo Léo. Então fico
muito feliz, que o jornal ainda resiste passando três décadas, mais de três décadas com a
revolução da internet, com tudo digital vindo em cima, e eles resistem, firme, bravamente e
dando o melhor conteúdo que a cidade pode ter e oferecer aos cidadãos. Parabéns Beto, toda a
equipe do Jornal Tribuna, realmente é um prazer ter vocês 33 anos em nosso município, e que
isso dure muito mais tempo. Parabéns jornal Tribuna de Itapira.” A seguir, faz uso da palavra
vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: "Mais uma vez boa noite a todos que eu já citei.
Rapidamente hoje a gente aqui na Tribuna, com essa congratulação que o Luan fez, fica difícil
até para eu falar. Eu quero parabenizar o Beto, depois de eu estar aqui já há 16 anos na política
de Itapira, e como é difícil a gente às vezes entender Beto. Como ele foi firme, forte para passar
como Luan disse todo esse tempo. Eu particularmente sempre fui amigo do Beto, desde jogar
bola na escola, e depois pela política a gente veio a se desentender no princípio não, depois nós
ficamos um bom tempo sem conversar, aí voltamos a conversar, é porque a política faz isso
para gente. Às vezes a gente não aceita críticas, a gente não aceita crítica! A gente sempre acha
que é o dono e o senhor da razão. O Beto teve uma luta nesses 30 anos principalmente quando
Itapira foi liderada pelo Barros Munhoz. Por motivos pessoais, ele sempre foi humilhado,
maltratado e tudo contra ele no tempo em que todos, os empresários de Itapira. Tudo era contra
o Jornal Tribuna. E ele com a sua família pagaram por isso um preço muito caro. Muito caro!
Teve a mãe dele humilhada, teve parentes humilhados em panfletos, e ele manteve uma linha
dele. Então ele sempre nos pega de surpresa, mantendo sempre a linha dele, quando é para
elogiar no jornal ele elogia, quando é para criticar coisas que também ele acha que pelo olhar
dele não é correto, ele tem um órgão de imprensa e isso ele faz, e às vezes nos põe em fogo, em
rota de colisão, políticos principalmente contra ele. Então hoje aqui, eu não poderia deixar de
dizer que tudo foi maravilha, ou vai ser maravilha, mas o Luan falou tudo. São trinta anos em
que se acabou tudo que é impresso, e hoje só existe o que é digital, e o Beto continua firme,
ereto, robusto e na sua linha de pensamento. Hoje mais uma vez converso com ele todos os dias
sempre que posso, às vezes tem elogios a minha pessoa, pode ser que amanhã venha ter contra
de novo, mas aprendi que a vida política nos leva a isso. Temos que saber trazer para dentro da
gente, aquilo que a gente acha que é bom, saber escutar às vezes, e aprender que a gente não é
o dono da verdade. Então o órgão de imprensa quando ele não é um órgão comprado, vendido,
ordinário e safado, que ele só trabalha numa linha e sempre puxando a sardinha do mesmo lado
como já tivemos aqui em Itapira, e hoje vocês veem as pessoas que fizeram isso como estão em
situação de vida né? E o jornal Tribuna com a sua a linha, a gente sabe como o Beto se manteve
e como ele está, sempre da mesma forma, trabalhando, não pode parar de trabalhar então para
um pouco entendedor, meia palavra basta, porque outros aqui de Itapira com dois ou três anos

de jornaleco, hoje desfilam com carrões importados de 300 mil. Então eu acho que o Beto
merece todo o nosso respeito, que a gente possa aprender a criticá-lo, mas também ouvi-lo. E
que esse jornal sobreviva o tempo que puder, que não vai ser fácil, porque nos próximos quatro,
cinco, seis anos o digital veio e com certeza vai cada vez mais estar pressionando. Então
parabéns Beto, Sandra, todos aqueles que participam lá, o Betinho que sempre esteve junto
cresceu lá dentro, aprendendo ofício e é o parceiro número um dele. Então parabéns ao Jornal
Tribuna, ao Beto diretor, a Sandra e que eles prossigam com muita perseverança e sempre
vitoriosos. Um abraço e obrigado!" A seguir, não havendo mais nenhum vereador para fazer
uso da palavra a Sra. Presidente coloca em única votação o Requerimento. Aprovado por
Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 09 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única
discussão o Requerimento nº 00171/2022.- Voto de Congratulação com o presidente, diretores
e integrantes do Rotary Clube de Itapira, pelos 69 anos de fundação em nosso município.
Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem o autor solicita vistas da matéria.
DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 09 de junho 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.

