ATA DA 21ª Sessão Ordinária realizada aos 23 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 ao
Vereador CARLOS DONISETE BRIZA, 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MAÍSA
GRACINDA FERNANDES: "Boa tarde a todos, senhora Presidente, a todos os funcionários
desta Casa, ao Guarda Municipal presente e obrigado a todos que acompanham via internet.
Hoje vou usar um pouquinho o espaço do Pequeno Expediente, eu ia até fazer uma indicação,
mas não deu tempo. Quem será o secretário que pode estar não colocando, porque nós já temos
câmeras de segurança ali no PPA do Braz Cavenaghi e estamos tendo muitos abandonos ali. Eu
não sei quem seria o secretário para poder estar se posicionando ali Mino. A gente até tem
câmera de segurança ali, mas primeiro foi abandonado cinco filhotes e hoje mais cinco. Então
a UIPA mesmo com superlotação a gente pega, porque são filhotes, e a gente crê que é da
mesma família, porque é sempre na mesma caixa e eles deixam uma sacola com uma manta, e
toda vez é a mesma situação. Então a gente teria que tá pedindo para eles estarem colocando
essa câmera monitorando o local do abandono, porque ali é direto, acho que já é a sétima vez
que a gente recolhe esses filhotes ali. E eu queria também agradecer o deputado Alex de
Madureira, mandou uma Emenda parlamentar de cento e cinquenta mil reais, que já foi feito o
plano de trabalho para estarmos atendendo famílias de baixa renda aqui na nossa cidade da área
animal, e agradecer também o deputado Edmir Chedid que nos doou também nos contemplou
Itapira, com uma emenda de cem mil reais para castração através do castramóvel, que agora a
partir da segunda quinzena de julho, o castramóvel estará aí rodando a nossa cidade para castrar
os animais de proprietários de baixa renda, e animais de rua. Boa tarde a todos, boa tarde
Comandante seja bem-vindo, e uma ótima Sessão a todos." A seguir, faz uso da palavra
vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, demais
colegas vereadores, funcionários da Casa, a Guarda aqui presente, população itapirense,
internautas. Hoje a minha fala vai destinar a nossa cerimônia em homenagem de comemoração
ao Jubileu de Prata da Guarda Municipal de Itapira. Hoje se não me engano o Briza estava lá o
André, Beth, Maísa e fora os demais colegas que eu não vi. Fomos abrilhantados com a
exposição da corporação, e para a nossa cidade é um orgulho. Eu falo principalmente em meu
nome, mas tenho certeza de todos, principalmente da população e itapirense, porque sempre
que eu sou questionado na rua ou indagado sobre a segurança, a primeira pergunta que eles
falam e colocam é a Guarda Municipal. É um prazer mesmo, possuir uma guarda tão atenciosa
no município. Como o próprio prefeito disse, e hoje eu também já disse nos meus discursos
aqui, que infelizmente a guarda foi defasando nos tempos, alguns aposentando, outros saindo e
não teve a recolocação dos profissionais. Pegamos a guarda com 78 guardas, salvo engano meu
e faltando, pessoal trabalhando até no limite para suprir a necessidade da segurança da cidade.
Como bem lembrado o penúltimo concurso em 2009, e aí realizamos o concurso em 2021 e
agora em 2022 estamos com 24 novos guardas em treinamento. Em nossa administração estão
todos empenhados em investir nessa valorosa corporação. Esse mês mesmo foi feita a entrega
de 25 novas pistolas para a corporação, que é necessário e também pretendemos fazer mais

investimentos com uniformes, coletes, como também foi sugerido pelo Brisa aqui o sprayzinho,
pistola, teiser. Estamos sim de olho, sempre não só ajudar os nossos guardas, mas sim no melhor
para a população. O Prefeito também disse e eu endosso que eu também falei já nos discursos,
que temos a intenção de fazer a muralha eletrônica, que é pegar e colocar câmeras nas principais
saídas da cidade, se der em todas as saídas das cidades, mas as principais para também ajudar
os nossos guardas no seu trabalho. Como sabemos também, que o essencial mesmo e o certo
também, é investir na inteligência da polícia. Então temos essa intenção, estamos buscando
recursos e aprimorando os nossos equipamentos, tudo isso além de homenagear nossos
integrantes da guarda, e sim em favor da população itapirense. Como nós sabemos, o problema
de segurança infelizmente é nacional, ouso falar é até mundial, mas estamos empenhados em
pelo menos fazer a nossa lição de casa. Então hoje aqui o meu discurso é mais agradecer, a
nossa Guarda Municipal de Itapira na pessoa do comandante Farabello que chegou aqui agora.
Boa tarde comandante! O nosso Secretário de Defesa Coronel Almeida, o no nosso prefeito e
toda Corporação da Guarda Civil Municipal de Itapira. Muito Obrigado Presidente, obrigado a
todos e uma boa Sessão."n A seguir, faz uso da palavra vereador ANDRÉ SIQUEIRA: "Boa
tarde Presidente, demais vereadores, Guarda Municipal que está presente o Martinelli, o Chico
comandante da Guarda Civil o Farabello. Hoje vim falar um pouquinho loteamento que o
vereador fez um “puta” de um “fue” semana passada, que eu acho que ele já tem a sua casa né?
Com certeza sim vereador, deve ter sua casa né? Sobre a criação de mais loteamentos. Para
quem paga aluguel é difícil manter sua casa, aí tem que pagar aluguel. Com esse loteamento
popular eu acho que vai ajudar muitas pessoas, principalmente esse pessoal que paga aluguel
em torno seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos a mil reais. Além disso tem a geração
de emprego, que eu já trabalhei bastante com parte de pintura, de construção então eu já sei
bastante como é que funciona. Aí vira um comércio, casa de depósito de material de construção
na onde que vão estar vendendo também, para a construção das suas casas populares. Então não
sei o porquê você reclamou: – É mas está fazendo lá na frente um loteamento, fica longe... Você
tem que pensar no crescimento da nossa cidade. Vai ficar parado até quando? E o crescimento
da nossa cidade é para o sentido de Mogi Guaçu, na estrada nova ali. Se o primeiro proprietário
do loteamento que tem uma área grande e não quer fazer, a gente tem que pular ele tentar fazer
para frente, e se o da frente quer fazer nós temos que dar toda oportunidade para ele sim. Pelo
menos eu não sou engenheiro, não sou responsável dessa parte, isso aqui passou pela
engenharia, passou pelo jurídico, e está aqui toda a documentação que foi pedido, matrícula,
mapa, é uma área de pasto, não é uma área de preservação. Então eu acho que não tem o porquê
ficar impedindo esse tipo de coisa. O senhor pediu Vista, e a semana passada foi para primeira
votação, e foram votos 9 a 1. Acho que é um meio só de ficar travando as coisas, e acho que
esse não é o ideal, principalmente para quem quer adquirir o seu terreninho de 160 metros, que
eu terreno popular, e fazer sua casinha. Admiro muito você como professor, acho que você
também deveria pensar um pouco mais na população de classe mais pobre, que isso vai servir
para eles comprar o seu lote financiado, que é o único jeito do pessoal conseguir conquistar a
sua casinha. Minha filha também é formada em pedagogia, graças a Deus ela está com seus 26
aninhos, conseguiu comprar sua casa popular, fico muito feliz por isso. Ela comprou um ano
depois de mim, eu com meus 25 anos como eu comecei a trabalhar cedo, não tive toda
oportunidade de estudar não, eu procurei trabalhar cedo, com meus 25 anos já tinha minha casa
popular e graças a Deus consegui trabalhar e conquistar minha casa, consegui formar minha
filha, e hoje ela tem sua casinha também que é popular. Então eu fico muito feliz por isso, e me
orgulho de mim por não ter estudado, eu poderia ter estudado um pouco mais, mas procurei
trabalhar. Aos 14 anos foi o meu primeiro registro e estou aí. Se não tivesse mudado essa lei
nova, com mais seis anos eu já estava aposentado também. Mas vamos lá, Deus está dando

oportunidade vamos trabalhar, quem sabe com 65 anos estou aposentando. E fico feliz de ter
formado a minha filha, e hoje ela ter sua casinha popular. E tenho certeza que conforme vão
saindo esses loteamentos, muita gente vai conseguir adquiri as suas casas e eu não tenho rabo
preso com ninguém, não devo favor para ninguém, então se for bom para população e se vim
aqui eu vou votar. Uma boa tarde a todos!" A seguir, faz uso da palavra vereador LUIS
HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde senhora Presidente, vereadora Maísa, funcionários da
Casa, senhores vereadores, e em nome do Farabello cumprimento toda a Guarda Municipal de
Itapira, Coronel Almeida, e me desculpar por hoje não poder ter participado de um evento tão
importante para a nossa cidade e para Guarda Municipal de Itapira, que é um exemplo na região
aqui, e admiro como sempre a coragem de todos vocês, que hoje a bandidagem hoje não perdoa
nada, não perdoa ninguém, e vocês dedicando a vida de vocês para defender todos nós e ainda
existem às vezes, pessoas que tem coragem de criticar. Então eu cumprimento a todos vocês,
que Deus ilumine em primeiro lugar todos vocês no dia dos seus trabalhos, na hora da ativa,
que sabemos que além de coragem, tem que ter dentro do coração um ímpeto para poder seguir
em frente, porque não é fácil com tudo que está acontecendo no mundo, em nosso país, em
nossa cidade não seria diferente. Parabéns a todos vocês! E aproveitando as palavras do André,
a cada 4 anos 5 anos, a Prefeitura não pode fazer de ano em ano, então eu vou dar uma esplanada
aqui. O Plano de Urbanização que a gente faz a demarcação para onde a cidade vai ou não vai,
ela tem muitos empecilhos, então a gente tem que ir preparando ver nas condições para onde
que pode ir, aonde que a infraestrutura está indo, mas o que o que me impressiona André, é que
pouca gente sabe em Itapira, que há tempos atrás tudo era a goela abaixo, acho que dos
loteamentos que temos em Itapira hoje, 30 ou 32 loteamentos já feitos e ninguém pode vender
os terrenos. Eles passam só o contrato, não existe escritura porque há um bom tempo Leandro,
Itapira, o nosso “ex-coronel” precisava de voto, então ele foi fazendo, pasmem vocês, que Dela
Rocha I, II E III, conseguiu regularizar tudo depois de 40 anos. Se você pegar o Julieta, Bilatto,
tudo, ninguém tem escritura de terreno. Agora na Câmara hoje veio o projeto, onde eles se
enquadraram em tudo aquilo que se necessita, e o senhor está sem razão de dizer: – Olha é
longe, tira o foco, para ir precisa de transporte. Sim precisa. Só que o André falou uma coisa
melhor ainda. Se a gente tem o terreno A, B e C. O A é perto da cidade, o B é perto da cidade,
mas eles não querem fazer o loteamento, tem que “procê”. Dentro da regularidade, dentro
daquilo que pode fazer, porque sempre tem aí todo esse projeto que vem da Caixa Econômica
Federal, os incentivos que tem, “Minha Casa Minha Vida”, “Programa Minha Casa Verde e
Amarela”, tanta coisa que existe sabe?! Então o plano diretor de Itapira, o plano diretor que
estabelece novas áreas, ele é estudado durante quatro anos Leandro, e aí direciona-se na medida
do possível. Na medida do possível para os lugares onde pode ser feito. Agora eu acho que o
mais importante que tudo isso, não é se empurrar “goela abaixo” mais. Hoje um loteamento
com CETESB, GRAPROHAB, Prefeitura, todos os órgãos que são necessários para se aprovar
um projeto. Todos eles estão aqui dentro do projeto aprovado. Então isso, independente de
quem seja, mas quando se faz a coisa certa parece incrível, não se consegue elogio. Agora
quando está tudo errado, e continua errado, ninguém toca no assunto. E esses 30 loteamentos
de Itapira que não tem escritura? Fica uma trocação de contrato, fica lá um monte e amanhã ou
depois pode ter uma reintegração, e todo mundo perde isso. Então vamos votar sim a favor, que
é uma nova oportunidade como o André disse, para muitas pessoas de Itapira.
Independentemente do tamanho do terreno, e daquilo que se necessita. Não vou me alongar.
Obrigado Presidente e a todos!" 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 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2022.

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23
de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, pela ordem a vereadora
Maísa Gracinda Fernandes solicita a retirada do Projeto de Lei 40/2022 para melhores estudos.
A seguir, a Sra. Presidente acatando a solicitação da vereadora, despacha o projeto de lei
retirado pela autora. 2º) Projeto de Lei 40/2022.- 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. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: RETIRADO PELA AUTORA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
23 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.
3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2022.- Em que o Sr. André Siqueira submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a realização de Sessão
solene em comemoração aos 25 anos da Guarda Civil Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0045/2022.- Em que o Sr.
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga o
§ 2º do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.084, de 04 de novembro de 2021, que dispõe acerca do
Programa Municipal de Transferência de Renda – PAS (Programa de Apoio Social).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER DE nº 75/2022.
ASSUNTO: Projeto de Emenda a LOMI nº 01/2022. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos
Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas
que foram a exarar parecer ao Projeto de 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" após minudentes e
acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação.
Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador
"Pedro Lopes", 23 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: ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº76/2022. ASSUNTO: Biografia do
Ilustríssimo Sr. CARLOS TILKIAN RELATOR: Carlos Donizete Briza. Sr. Presidente Srs.
Vereadores. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de
opinar sobre o bojo da Biografia do Ilustríssimo Senhor CARLOS ANTONIO TILKIAN, com
a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2022, outorgando-lhe o
Titulo de Cidadão Itapirense. Ressalta-se que, o Projeto de Decreto Legistativo anterior não
constava o nome completo do respeitoso homenageado, sendo revogado aquele e corrigido por
este. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação
da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado. Conforme a biografia, o mesmo foi
Diretor Presidente, com proposta de management buy out, (em tradução livre "Gerenciamento
de Compras") na Brinquedos Estrelas, depois assumiu o controle acionário da empresa, além
da Diretoria no Sindicato das Indústrias de Brinquedos do Brasil, Conselheiro na Fundação
Abrinq e pertence ao grupo de líderes empresarias da YPO - Young President Organization (em
tradução livre "Organização de Jovens Presidentes"), além da diretoria da FIESP. Pelo exposto
que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão pela maioria de seus membros, opina

pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2022. É este o Parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de Junho, 2022. a) Comissão de Ética. 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 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º)PARECER nº 77/2022.
ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2022. RELATOR: André Luís Siqueira. Sr.
Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2022, de autoria do vereador Mino Nicolai que
"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. CARLOS
ANTONIO TILKIAN", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura
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,
uma vez que se trata de justa homenagem. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador
"Pedro Lopes", 23 de Junho, 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. 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 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº 78/2022.
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 034/2022 e Emenda Modificativa nº 01/2022. RELATOR:
Leandro Sartori. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 034/2022 e Emenda Modificativa de nº01/2022,
de autoria da vereadora Maísa Gracinda que "Revoga a Lei nº 6.052, de 28/06/2021 e Denomina
vias públicas localizadas no Loteamento Jardim Levatti", após estudos sobre a temática,
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 ao Colendo
Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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. 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 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
9º) PARECER nº 79/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 043/2022. RELATOR:Luis Mino
Nicolai. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 043/2022, de autoria do Prefeito Municipal que
“Altera a denominação do Complexo Esportivo do Bairro dos Prados, e dá providências
correlatas”, 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 ao
Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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. 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 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº 80/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 044/2022.

RELATOR:Maísa Gracinda. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 044/2022, de autoria do
Prefeito Municipal que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.283.530,09”,
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 ao Colendo
Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 de Junho, 2022. a)
Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde,
Promoção Social, Esporte e Lazer. 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 23 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00363/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Tito Pereira da Silva. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022.
a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00373/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Dagoberto Faria. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00374/2022.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Cordioli Bilatto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00375/2022.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Izaias Barel. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Manoela Augusta Sobreiro Dias. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00378/2022.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Benevides Soriani Ayres. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel. - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00379/2022.- Voto de
pesar pelo falecimento Sr. Orlando Marcatti. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00382/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Valter Cavenaghi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00383/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Dirce Cândido de Paim. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00384/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Resolina Adelina Pinheiro Bueno, mais conhecida como Dona Zula. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00385/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neusa Aparecida Nuciarone. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00387/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fernanda Cristina Baldine Fernandes.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",

aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 23º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00388/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aurélio Fernandes Gonçalves,
mais conhecido como Aurélio do Gás. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente.
24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00389/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson
Marques. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 25º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00390/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Idazima Ribeiro Vicente.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 26º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00391/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Vera Pereira Candreva.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 27º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00392/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Etelvina Ferreira Dorssi.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 28º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00393/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivette Gimenez de Lima.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 29º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00394/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Angélica Rodrigues da
Cruz. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 30º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00395/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Profº. Benjamin Quintino da
Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 31º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00396/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Nelson Piedade.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 32º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00397/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Layde Marcatti Borsoi. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00398/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Helena Baldessini. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de
junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00399/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Cardoso. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00400/2022.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mirandiva Puggina de Almeida. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00401/2022.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Apparecida da Rocha. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 37º) Requerimento nº.
00186/2022.- Voto de Congratulação com a Guarda Civil Municipal de Itapira, na pessoa do
Secretário de Defesa Social Cel. Antônio Almeida e do Comandante Mirovaldo Falabelo, pela

celebração do Jubileu de Prata de criação da corporação, comemorado no último dia 23 de
junho. Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 38º) Requerimento nº. 00187/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Cleusa
Aparecida Briza de Almeida, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia
22 de junho. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 39º) Requerimento nº. 00188/2022.- Voto de Congratulação com a loja maçônica
"Luz do Terceiro Milênio", pelo Jubileu de Prata de sua fundação, celebrado recentemente.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
40º) Indicação nº. 00225/2022.- Sugere recapeamento asfáltico na rua Vitório Boretti, no
Parque São Lucas. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00233/2022.- Sugere denominar rua ou logradouro
público de nossa cidade de Dirce Cândido de Paim. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº 00234/2022.- Sugere denominar rua
ou logradouro público de nossa cidade de Odário da Silva Brandão. Autoria. Beth Manoel. A
seguir, pela ordem a autora solicita a retirada da matéria. DESPACHO: RETIRADA PELA
AUTORA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00235/2022.- Sugere a pavimentação asfáltica do
trecho entre a portaria da Usina Nossa Senhora Aparecida e o trevo de acesso à Rodovia Carmen
Ruete de Oliveira. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 44º) Indicação nº. 00236/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando a
implantação de iluminação pública na estrada municipal Altino Mantelato (IPI-50),
popularmente conhecida como "estrada velha Itapira/Mogi". Autoria. Luan Rostirolla.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00237/2022.- Sugere
melhor disciplinar o tráfego de veículos na Av. Jacareí, nas proximidades da rua Hildebrando
José Rossi, em virtude do grande fluxo de veículos nos horários de entrada e saída escolar.
Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º)
Indicação nº. 00238/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de letreiros, tipo totem, com os
dizeres "Eu Amo Itapira", em locais estratégicos e pontos turísticos de nossa cidade. Autoria.
Luan Rostirolla. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº.
00239/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, notificar a empresa responsável pelo empreendimento
imobiliário na rua Júlio Rechia, em Barão Ataliba Nogueira, para que refaça o recapeamento
asfáltico, prejudicado pela instalação de galeria de água pluvial. Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00240/2022.- Sugere
pavimentação asfáltica na estrada municipal "José Guerreiro Torres", mais conhecida como
Duas Pontes. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 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: 49º) Ofício Resposta ao Ofício nº 511/2022. - Em agradecimento ao Voto

de Pesar recebido pelo falecimento da Sra. Aynée Pereira da Silva. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. Presidente. 50º) Ofício SG-DAO nº 115/2022. Ref. a Indicação 2041/2022. - Informando
sobre o atendimento da Farmácia no Pronto Socorro do Hospital Municipal. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel. - Presidente. 51º) Ofício FMAP nº 222/2022. - Informando que a Prefeitura Municipal
efetuou em 20/05/2022 o pagamento das parcelas vencidas no mês de maio, correspondentes
aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, conforme
comprovantes de transferências de valores anexos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel. - Presidente. A seguir,
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 segunda
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, faz uso da palavra vereador LEANDRO
HENRIQUE SARTORI: "Boa noite a todos! Antes de mais nada, quero agradecer ao Mino e
o André, que fizeram essa conversa no Pequeno Expediente. É sempre bom a gente discutir e
dialogar mesmo, pessoas com visões diferentes, isso é democrático, isso é legal e sempre
importante, porque pontua as nossas diferenças e também algumas similaridades. Mino eu
concordo com você nos políticos, que você falou de antigos loteamentos, na falta de burocracia,
eu concordo plenamente, eu tenho essa visão a mesma que a sua, mas por, entretanto mesmo
André, que você colocou aprovado pela engenharia, jurídico. Ainda é o tratamento feito nesses
últimos dois anos, que tá ainda sub judice da justiça. Então não é uma coisa infelizmente só do
passado e itapirense, ainda também do presente. Então essa primeira coisa que tem que ser
olhado tudo mais, mas a gente concorda com essa parte sim. André eu não vou discutir biografia
com você, porque não é o momento disso, é o momento de discutir a ZUE – Zona de
Urbanização Específica, mas nós temos uma coincidência, eu comecei a trabalhar com treze
anos, fui registrado com quatorze anos, não sou da família esplendidamente rica que você
imagina não. Eu tive oportunidade de estudar sim, e construir a minha vida, mas eu deixo para
o próximo Pequeno Expediente esse contraponto também, para tirar esse estigma, porque o
professor tem diploma. Para! A gente é também do Caetano Munhoz e ESO, mas não é esse o
papo, vou falar do que interessa e discutir o assunto que é ZUE- Zona de Urbanização
Específica. Gente eu quero deixar aqui claro, de novo, perdão você que está assistindo pela
oitava nona vez. ZUE é uma Zona de Urbanização Especial. É uma área rural que é segregada
(separada) e pode ser então usada como se fosse uma área urbana. Segundo ponto para rebater
aqui um pouquinho. Itapira você que está assistindo, tem mais de sete mil lotes aprovados nos
últimos seis anos. Lotes com autorização, com tudo, mas segundo o IBGE nós temos seis mil
famílias sem casa na cidade. Então o que acontece? Sete mil lotes, cem mil famílias, isso cem
falar das centenas de casas que tem proprietários e estão fechadas, que não aluga etc. e tal. O
problema de Itapira não é falta de lotes. O problema de Itapira é um acesso, as pessoas de baixa
renda precisão dois, de Política Pública para acessar esses lugares. Política Pública vem por
meio de ZEIS- Zona Especial de Interesse Social. Uma crítica recorrente que a gente faz aqui,
as ZEIS- Zona Específica de Interesse Social não tem nenhuma aprovada nesses últimos anos,
incluindo essa atual legislatura. Então gente, pode tentar tachar a gente, é até deprimente isso.
Para tá?!O mais importante aqui é que nós discutimos, o que é de interesse da população mais
pobre, e a população mais pobre precisa de ZEIS e interesse social para que essas áreas sejam
financiadas, casas populares é isso que elas precisam, porque de lote já tem bastante. E lote de

sessenta e setenta mil tem bastante, que não são contemplados, não estão ali ainda, porque o
problema é acesso para parte da população mais pobre da cidade. E esperamos, já falei isso na
segunda-feira e repito, esperamos com muito que votem a favor quando chegar aqui as ZEIS a
área de interesse social. Muito obrigado!" A seguir faz uso da palavra vereador LUIS
HERMÍNIO NICOLAI: "Mais uma vez boa noite Presidente e todos já citados aqui. Vou falar
meio rapidamente. Acho que mais por curiosidade de muita gente que não sabe. Eu acompanhei
o último empreendimento da Caixa Econômica em Itapira, que era Minha Casa Minha Vida o
programa não me lembro o nome certinho dele. E para vocês terem uma ideia a Caixa
Econômica antes do sorteio ela fez grupos de 20 pessoas 20 pessoas, todos eles extremamente
carentes sem possibilidade de nada. E qual era a primeira regra? Primeiro, hoje a casa para
pessoa contemplada não fica mais no nome do marido, tem que ficar no nome da mulher, porque
a mulher é sempre a que fica sem nada, vai embora, o marido violenta, bate, joga fora de casa
e essa é a realidade de uma sociedade que a gente vive. Então eles acharam por bem, que o
imóvel ficasse no nome da mulher. Segundo pessoas, mães e famílias que tivessem filhos com
qualquer tipo de deficiência, de impossibilidade, isso faria também uma prioridade. Entre outras
pequenas coisas ali. E o que acontecia? Nesse grupo de pessoas até o sorteio, eles começaram
a pegar pessoas que tinham por exemplo, até uma renda, aonde a mulher tivesse até dois mil,
dois mil e pouco, o marido mil e pouco, dois mil. Porque quem conhece em nosso país
instituição financeira? É uma vergonha o lucro que esse pessoal tem, independentemente de ser
Caixa Econômica, ser outros bancos em Itapira agora tá passando o Carlinhos deve saber, que
todas as agências de Itapira estão extinguindo os caixas. Não vai ter mais caixa dentro de banco.
Eu tive um problema seríssimo no Bradesco, uma pouca vergonha, uma agência que se diz a
maior de todas, que é isso, que é aquilo. Eles emitem cheque Coronel, para um cliente, e o
cliente tendo isso em mãos é dinheiro, uma folha de cheque da agência sem estar cruzado. E o
senhor vai na agência e não pode mais entrar. O senhor é obrigado a fazer o que eles querem.
O senhor tem que pôr no caixa, vai cair a hora que der certo, e ninguém toma uma atitude. São
instituições federais, banco Itaú, Bradesco, Santander, e eles tratam o povo uma vergonha..."
"Aparte vereadora BETH MANOEL:” O INPS também está no mesmo caminho e correio
também." Continua o ORADOR: "E o povo depois de uma pandemia, pessoas que necessitam
de ajuda, ficam duas, três, pessoas geralmente jovens aprendizes que estão lá, eles que carregam
o fardo nas costas, um gerente não se pode conversar mais, infelizmente o que Leandro? Só os
poderosos, as grandes empresas, aí os caras são recebidos lá com café, chá, whisky, talvez né?
E por que eu estou dizendo isso? Porque o banco não perdoa, além deles fazerem essa seleção
a pessoa é contemplada, e depois de quatro, cinco, seis meses, essa pessoa que tem esse salário,
que é uma judiação, ele deixa de pagar duas ou três prestações, e a casa vai para a dívida ativa.
Aí a turma acha que a prefeitura, que tá tirando a casa, fazendo não, mas isso é um contrato da
instituição financeira, e não deixa de acontecer mesmo a casa estando em nome da mulher com
filhos, os maridos põe fora de casa, eles alugam essas casas para que eles possam depois pegar
para tomar pinga. Então é uma realidade tão doída gente. A gente teria que ter realmente como
Leandro fala, um estudo diferenciado para tudo isso. O simples fato de ter terreno, construir,
ou não, respeitar o zoneamento ou não, seria bom que tivesse dez mil casas, que todos tivessem
a oportunidade como o André falou de ter, mas que tivesse um respaldo do Governo Federal,
que essas pessoas pudessem ter a possibilidade de pagar, para depois não serem humilhados e
jogados na rua. Eu sei que não Istor Luppi, José Tonolli existem pessoas de Itapira, não vou
citar nomes aqui, pessoas com pressão, com agressão. Eles pegam eles tiram as pessoas de
dentro da casa, tomam conta, e se a pessoa ainda acusar e fazer, são ameaçadas de morte. Existe
pessoas que tem seis, sete casas alugadas, e não acontece nada. E os que são donos da casa tem
que ir embora, volta para rua, volta para onde tiver que ir. É uma judiação. Então só estou

comentando isso, porque se todo o problema fosse essa parte de estrutura Leandro, não é isso
aqui e tal, mas acho que teria que ter ações que pudessem proteger essas pessoas depois que ela
consegue, porque é tão difícil conseguir, pessoa tem que estar trabalhando correta, com holerite,
com isso, com aquilo, mas acontece. A pessoa ganha a casa e vai pagar uma prestação de
trezentos reais por mês, compromete 30% no salário, mais que isso não pode, mas acontece
doença na família, um filho que se acidenta, uma doença que chega de surpresa, a pessoa não
pode mais pagar e ninguém olha para. Continua o pessoal de baixa renda, esse povo miserável,
esse povo pobre nos grandes centros, pessoas que tem que pegar... Estava vendo uma
reportagem, tem que pegar dois ônibus, um trem, um metrô. O cara sai da casa dele três horas
da manhã para chegar às sete no trabalho, depois ele sai às cinco da tarde e chega às dez, onze
horas em casa. Às vezes não encontra com a própria mulher, porque a mulher trabalha em outro
serviço. Então quem olha para isso? Eu acho que isso seria fundamental, olhar para a
necessidade dessas pessoas, o transporte, a saúde, o remédio que não se encontra com tudo que
tem aí então. Acho que o problema maior não é se ter a casa, ter o lugar de construir as casas,
mas que estivesse planos de governo em que as pessoas pudessem ser protegidas, após ganhar
esse imóvel que fossem protegidas, porque não adianta ter, tentar lutar, pagar... São 35 anos
para pagar isso, aí já corta. Pessoas que tem mais de 40 anos e nunca conseguiram, já não vão
poder ter casa, porque a caixa não aceita, dali há 35 anos, a pessoa vai estar com oitenta, então
imagina-se, que vai estar morta. Então não vai ter como cumprir. Eles procuram pessoas mais
novas, pessoas que possam ter essas condições, mas não tem dó de ninguém. Deixou de pagar
quatro, cinco prestações vão para rua com criança, com pessoas com deficiência ou não, porque
essa é a Instituição Financeira do nosso país, os juros exorbitantes e não existe um projeto do
governo, que proteja realmente os mais pobres. Então é só por isso que eu estou comentando,
que não é só o fato de se ter a coisa organizada para se fazer o crescimento, mas aqueles que
conseguem na maioria das vezes, consegue e já fica a pé até 90%, 10% conseguem pagar, 10%
depois de 25, 30 anos tem a casinha como o André disse da luta dele, de trabalho, de tantos
anos, porque se a pessoa tiver um probleminha qualquer, deixar de pagar por seis meses, dezoito
meses, a casa é tirada deles como se tira uma meia do pé, um sapato do pé. Então se a gente
pudesse aqui nessa Casa, junto com outras pessoas, a gente tiver o poder de trazer uma proteção
para essas pessoas, isso seria o ideal, e às vezes nem ficar discutindo o que é certo, o que não é
certo, aonde se fazer ou aonde não se fazer. Isso daí para mim acho que é insignificante. Acho
que o ponto maior seria a proteção das pessoas que precisam, conquistam e não o direito de
usufruir disso, porque são humilhadas e maltratadas. Obrigado Presidente!" A seguir, não
havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em segunda
votação o projeto de lei complementar. Aprovado em segunda votação menos um (01) voto
vereador Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2022.Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. CARLOS
ANTONIO TILKIAN. Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador para fazer uso
da palavra, a Sra., Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo.
Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: "Gostaria
de agradecer a todos vocês companheiros vereadores dessa Casa, e até peço desculpas por ter
ocorrido esse fato dessa correção, mas agradeço e que todos possam estar presentes no dia 01
de julho, para que possamos então fazer a entrega desse título. Muito obrigado a todos!"
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0034/2022.- Revoga a Lei nº 6.052, de

28/06/2021 e Denomina vias públicas localizadas no Loteamento Jardim Levatti. Autoria:
Maísa Fernandes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 034/2022. Aprovado em primeira
votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda
Modificativa nº 01/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela
ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto e emenda modificativa
foram aprovados 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. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato
contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa. Aprovada em
segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES
POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 034/2022 E EMENDA MODIFICATIVA
Nº 01/2022. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0043/2022.- Altera a
denominação do Complexo Esportivo do Bairro dos Prados, e dá providências correlatas.
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra.,
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0044/2022.- Autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$ 1.283.530,09. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum
vereador para fazer uso da palavra, a Sra., Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº
00182/2022.- Voto de Congratulação com o médico veterinário itapirense Théo Coradi, por
suas participações no Programa Vou te Contar, da Rede TV. Autoria: Beth Manoel. A seguir,
pela ordem a autora requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja
adiada para a próxima Sessão. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 23 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.

