
ATA DA 23ª Sessão Ordinária realizada aos 07 de julho de 2022. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", havendo 

número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI 

e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a Vereadora MAÍSA GRACINDA 

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

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

uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: "Boa tarde a todos 

novamente, companheiros vereadores, população que nos assiste, os internautas, funcionários da 

Casa, todo o meu carinho, e a minha boa tarde. Hoje eu quero ocupar esse espaço, para falar 

novamente sobre a Emenda Impositiva. Para quem não sabe é destinado por lei, que 1,2% do 

orçamento do município, ou orçamento da nossa cidade, seja destinado a cada vereador, para que 

desse montante 50% seja destinado para a saúde, e os outros 50% seja destinado para tudo, sua rua 

que está faltando um pedaço de asfalto, e hoje nós estamos vivendo um momento, que você vai no 

PPA “tal” não tem médico, no pronto-socorro é uma briga pela demora, e esses 50% que seria usado 

para saúde, seria muito bem destinado para contratação ou alguma coisa para atender a parte de falta 

de médico, falta de funcionários na saúde, equipamentos, exames que se você for visitar cada PPA, 

tem no mínimo para cada especialidade vinte pessoas, a trinta, cinquenta esperando por uma por um 

vascular, por um neurologista, dermatologista, otorrino, que não tem e a gente cada dia tá sabendo 

que o médico não está ou saiu. O médico de vinte e trinta anos, que já tem um conhecimento aqui na 

nossa cidade, que tem vínculo com famílias, estão pedindo demissão. Porque? Porque não está 

contente, está descontente, e assim por diante. As nossas entidades a gente sabe que a prefeitura ajuda 

sim, mas nós poderíamos estar ajudando muito mais, infelizmente é levado para a população de forma 

contrária, como se esse dinheiro fosse para cada vereador enfiar no bolso e ser feliz. Não é isso! Eu 

não preciso disso! Duvido que cada vereador daqui também precise disso. Nós não precisamos disso. 

Isso só daria maior liberdade para nós de estarmos atendendo a população, desde que é a nossa cara 

que todos os dias aparece aí nos bairros, nas praças, nas igrejas, aqui na Câmara atendendo o pessoal 

na rua, atendendo as necessidades do povo. Então gente, hoje vai vir para a votação. Eu peço que 

vocês pensem muito antes de votar, ou de pedir qualquer adiamento, isso seria muito bom para nós 

no sentido de dar mais liberdade para nós estarmos atendendo a nossa população. Nós não 

precisaríamos estar pendurados no prefeito. E então eu peço, porque é uma coisa que já existe, eu já 

falei aqui, e já existe em outra cidade, Mogi Mirim está na nossa frente, Campinas, porque que em 

Itapira não poderia ter? Pegam aí na internet, o que é Emenda Impositiva, peça explicação para cada 

vereador. E por falar em vereador, César da Farmácia, você foi o primeiro a pedir para mim Beth 

colocar esse Projeto da Emenda Impositiva, porque você estaria junto, disse que não aguentava mais 

ouvir o povo reclamando. Depois o senhor usa a Tribuna. Eu gostaria que cada vereador pensasse 

muito nisso, porque o vereador César é um camarada que nunca vem nas votações principais, ele não 

aparece, ele falta, sempre saindo de bonzinho e ainda domingo vai no jornal e coloca aquela matéria 

“Eu sou Contra”. Para você, e para quem quiser, tomem cuidado, porque nós somos leões e fortes 

para representar a população. Cuidado com as ovelhas, porque podem colocar na sua cabeça, de 

colocar capinha um dia. Boa tarde a todos!" Faz uso da palavra vereador CARLOS DONISETE 

BRIZA: "Boa tarde a todos, Presidente, vereadora Maísa, demais colegas vereadores, funcionários 

dessa Casa, público aqui presente, internautas e toda a população itapirense. Eu vou usar o meu espaço 

hoje no Pequeno Expediente, para falar sobre uma indicação que eu coloquei nesta Casa de Leis, que 

é sobre uma área de espera e descanso para motoristas, carreteiros, que vem de fora. Qual é a 

finalidade dessa área de descanso? Eu acredito que seja de conhecimento de todos, falando em 

especial a Penha, que eu apresentei um projeto para eles, e eles ficaram muito empolgados com o 

projeto, e infelizmente eu acho que eu cheguei até um pouco tarde lá, porque eles já tinham alguma 



coisa em andamento, mas deixaram assim para o segundo plano. Onde seria essa área de espera e 

descanso? Próximo à entrada da Usina pela Vicinal. É lógico que a gente tem que envolver a Usina, 

envolver empresas, mas eu acho que é para o bem-estar da cidade como um todo, porque hoje se você 

entrar pela Avenida dos Italianos atrás de uma carreta, e você for até a rodoviária, você vai atrás dela 

até na rodoviária. Você não consegue um acesso de ultrapassagem, em horário de pico, um transtorno, 

e sem contar o bem-estar e a dignidade que você vai dar para o motorista, que às vezes fica 10 dias, 

15 dias, 20 dias ou mais, ou até o mês fora de casa, porque como que funciona esse descanso? Eu não 

sei se alguém conhece uma que tem indo para Campinas, não sei se o vereador Fábio conhece. Como 

que funciona? Ela tem uma portaria, ali é uma questão diferente, mas é bem similar, porque é uma 

portaria de 24 horas, o caminhoneiro chega, se identifica qual empresa ele vai, e aí ele vai ter um 

local para ele tomar um banho digno, descansar, assistir uma televisão, poder cozinhar, 

principalmente no final de semana, porque às vezes ele chega na sexta-feira a empresa fala que é só 

segunda-feira. Então assim, isso é uma coisa que é de interesse da Penha, a gente tem um transtorno 

muito grande ali na rua Funabashi Tokuji, com alto volume de carretas, que ali se instalam, porque 

aguardam para carregar e descarregar. Sem contar os transtornos que tem com guia quebrada, às vezes 

é acúmulo de lixo na rua, enfim... Eu vi que o vereador Luan colocou uma indicação de asfalto daquele 

trechinho da Vicinal a Usina. Ano passado eu entreguei um ofício ao deputado Barros Munhoz, 

solicitando o mesmo pedido. E se isso vier acontecer, hoje tem a possibilidade de você direcionar o 

motorista, por exemplo, ele vai descarregar aqui em Itapira, a nota ele pode direcionar por onde ele 

vai entrar. Então a gente vai aliviar o trânsito dentro de Itapira, vai diminuir o fluxo, ficar carreta ali 

na Funabashi Tokuji. Eu acredito que será de grande valia, então peço que estudem com carinho, e 

que façam o contato com as empresas que tem o interesse, e façam um roteiro entre elas. Eu gostaria 

de endossar o que a Presidente falou, sobre essa questão do projeto das Emendas Impositivas. O que 

foi colocado em mídias, redes sociais, colocaram, que foram coisas distorcidas. Eu acho que as 

pessoas tem que entender, o que realmente isso quer dizer, qual é o benefício que isso vai ter, nós 

estamos todos à disposição para esclarecimento, para dúvidas, e como a Presidente disse, eu espero 

que todos tenham o discernimento, o bom entendimento disso, é uma faca de dois gumes, que o 

vereador acha que pode estar se privilegiando com isso, ele pode estar indo ao lado contrário, mas 

meu voto é favorável a esse projeto. Eu tenho certeza que foi direcionado de uma forma errônea, e aí 

ganhou à proporção que ganhou nas redes sociais. Eu espero que todos tenham um bom 

entendimento..." Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Isso tudo foi propositalmente, estão 

metralhando a minha cabeça, podem metralhar o quanto quiserem, eu estou dentro do meu poder de 

apresentar tal projeto. É constitucional, é esta na Lei da Constituição, e se o vereador levar para o 

lado errado, o Ministério Público, nós temos o poder de estar vigiando cada companheiro vereador. 

Obrigada pelo tempo." Continua o Orador: "Só para finalizar, além do que, não tem nada de ilegal 

nisso aí né? E para hoje é isso. Boa tarde e uma boa Sessão a todos. Obrigado!" Faz uso da palavra 

vereador LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde Mesa Diretora, demais colegas vereadores, 

público presente, a você que está nos assistindo via redes sociais, aos nossos estimados funcionários 

que sempre estão aqui com a gente nesse finalzinho de tarde e comecinho de noite, na 23ª Sessão 

Ordinária dessa Casa de Leis. Começar Beth, antes de mais nada endossando com a senhora, eu já 

pedi desculpas semana passada pela demora em fazer, acho que política muitas vezes tem a ver com 

narrativa, e a narrativa que foi feita sobre as Emendas Impositivas, foi extremamente errada aqui na 

cidade. A narrativa parecia, que cada vereador iria ter quatrocentos mil dentro da sua gaveta aqui na 

nossa Sessão. Isso é extremamente feio, errado. Feito tá gente? No sentido de obviamente levar a 

população itapirense contra isso. E quem foi procurar e pesquisar, ficou ao lado das Emendas 

Impositivas, porque elas são uma boa para Itapira, porque é o contato mais direto que a população 

tem, é com o vereador, e muitas vezes ele atende as pessoas, que não conseguem chegar até o Poder 

Executivo, e a gente passa os problemas, é só olhar as indicações nossas aqui, seja de vereadores da 

situação, ou oposição. Passo os problemas para o Executivo, mas não chega muitas vezes resoluções, 

e as Emendas Impositivas podem ajudar nisso. Foi muito engraçado no final de semana ler nota de 

jornal falando, que todos os pedidos de vereadores, inclusive da oposição são atendidos. É nota de 

zoeira né? Não é possível uma coisa dessa! Nem pedido de vereador da situação atende, imagina 



vereador da oposição então. É brincadeira colocar um negócio desse, e traçar como se fosse uma 

verdade para a população. Eu queria hoje debater nesse espaço, para você aqui presente, você que 

também está assistindo, a diferença entre Emenda Sugestiva. Eu coloquei para ser votado hoje aqui, 

seis Emendas Sugestivas, quatro mais relacionados ao meio ambiente, duas relacionado a cultura. 

Essas Emendas Sugestivas, se aprovadas pela Casa, o prefeito ainda tem o direito de fazer um decreto 

e nem as colocar em prática. A Emenda Impositiva vai ser feita até “x” prazo. Então é uma diferença 

muito clara, e por isso a gente pede para que hoje vem em votação, que seja aprovado, e a gente então 

tenha essa Emenda Impositiva também na cidade de Itapira. As principais coisas que falam contra 

um argumento racional contra a Emenda Impositiva, é a função de vereadores, que são duas básicas: 

fiscalizar e fazer Projetos de Leis. Gente a função do Prefeito é executar o orçamento, mas aqui na 

Casa é só você ler qualquer pauta, a maioria das leis são feitas pelo Poder Executivo. Então não há 

nenhum problema nós também entrarmos dentro desse orçamento, com essa Emenda Impositiva, e 

colocar em prioridade da população que vem atrás dos nossos mandatos para então colocá-las em 

prática. Então nós deixamos isso claro, tomara que venha para votação, e tomara que não tenha 

adiamento, e a gente então consiga fazer, com que essa emenda seja colocada em prática na cidade. 

Só mais dois assuntos rapidamente, em primeiro lugar a gente viu a notícia muito importante, de que 

a área da antiga Alcici vai ser demolida. É uma área que já tem problemas sérios há vários anos, nós 

temos uma indicação aqui nessa Casa do dia 10 de março desse ano, para transformar aquela área em 

ZEIS ( Zona Especial de Interesse Social) a gente defende muito a área, as Zonas Especiais de 

Interesse Social. Essas zonas seriam muito importantes no lugar próximo, e a prefeitura tinha então 

que pegar aquilo para ela, pegar literalmente e judicialmente pegar uma área que tem que ser da 

prefeitura, e aplicar novas moradias, até mesmo área de comércio, ou até novas áreas de esporte. 

Então é uma dica, que já colocamos aqui na Casa há três, quatro meses atrás, e quem sabe um passo 

além da demolição, também a prefeitura ficar com ele. E os estudantes que vieram esses últimos dias 

atrás de nós, nós dialogamos internamente dentro da estrutura da prefeitura, e está difícil essa 

reabertura do subsídio, muita gente começando a estudar agora no meio do ano, as faculdades 

encerrando qualquer aula online, e a gente faz pedido público aqui para que se tente reabrir o subsidio 

estudantil de transporte universitário, e a nossa indicação de hoje também é para isso, para que se 

consiga essa reabertura para os estudantes que estão dialogando com a gente consigam esse apoio 

para o segundo semestre." Faz uso da palavra vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: "Boa tarde 

Presidente, demais vereadores, Maísa que bom que está de volta, sei o que você passou esses dias, 

não é fácil não né querida? Mas graças a Deus está aí. Boa tarde ao povo que nos assistem, internet, 

o Iki, Viola. Eu vim fazer um agradecimento hoje primeiramente, agradecer ao Rafa Zimbaldi, que 

encaminhou uma verba de cento e cinquenta mil para a saúde, já está na conta, isso é muito 

importante, e ao deputado Roberto Lucena, essa semana a gente também já confirmou com ele e já 

está na conta também em torno de um milhão e trezentos para a saúde. Que bom que outros deputados 

começam a entrar na cidade, aí não fica refém só de um deputado, isso é muito importante, e este é o 

momento de a gente estar correndo atrás mesmo, independentemente de partido, o importante é 

conseguir essa verba para a cidade. Então fiquei muito feliz, que não é qualquer um que consegue 

uma verba de um milhão e trezentos para a saúde, porque é onde está precisando muito. Então 

agradeço ao deputado federal Roberto Lucena e o Rafa também. Boa tarde e obrigado!" Faz uso da 

palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, 

demais colegas vereadores, funcionários da Casa, público aqui presente e população itapirense. Antes 

de começar, gostaria de repassar um comunicado que principalmente os colegas da área pediram, que 

a prefeitura lançou o Edital de 2022 e está convocando aos titulares de precatórios, para que façam 

um acordo de recebimento. Essa convocação foi uma lei que nós aprovamos, isso traz benefícios 

principalmente para o titular do direito, que via de regra acionou a prefeitura na justiça e ganhou seu 

direito. Está recebendo, e antecipa esse recebimento, e muitas vezes as pessoas estão necessitando. 

Então repassando aqui esse comunicado, que eu acho de suma importância. Agora gostaria de fazer 

um agradecimento ao trabalho que a nossa Guarda Municipal está fazendo junto com Assistência 

Social, referente aos moradores de rua. Estou recebendo muitos elogios, infelizmente é um mal que 

pega a sola, e até os Estados Unidos está com o mesmo problema que é mundial mesmo, e a nossa 



cidade também tem esse problema obviamente. Estamos fazendo sim um trabalho com eles de 

conversação, para estar desocupando principalmente praças públicas, bens públicos e também os 

particulares, principalmente. Então parabéns a todos envolvidos, essa semana mesmo pude presenciar 

uma delas, achei muito importante e o trabalho bem feito com educação, conversa e com resultado. 

Agora eu queria fazer uns comentários aqui, principalmente na fala da colega Presidente Beth. Beth, 

sobre os médicos, você lembra que recentemente, acho que foi nós que colocamos aqui para votação 

o aumento do salário deles e a oposição negou. Agora não consegue arrumar médico, o médico pede 

demissão mesmo. Então na hora de vim bater é bom, na hora de ajudar arrumar uma solução ninguém 

ajuda. Nós metemos a cara aqui, fizemos o trabalho, chegou na hora todo mundo caiu fora. Então tá 

difícil contratar." Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Então é aí que entra a Emenda 

Impositiva. A parte doada para a saúde, poderá sim fazer contratos médicos. Obrigada pela Aparte." 

Continua o Orador: "Então temos cinco problemas, fizemos recentemente o concurso, fizemos um 

projeto de lei aqui mudando a nomenclatura deles, e não estamos parados não. Estamos atrás, vamos 

sim contratar mais médicos. Isso daí também é um problema nacional, só que estamos sim 

empolgados a resolver isso daí. O orçamento foi direcionado, está sendo direcionado bastante 

dinheiro para saúde, enfrentamos a covid aí, e fomos bem justos com a saúde." Aparte vereador Luis 

Hermínio Nicolai: "É muito fácil, o projeto pode voltar a essa Casa a qualquer hora, a votação para 

o aumento de secretários e médicos. É só os três companheiros quererem, votar. É muito fácil. Foi 

retirado pelo vereador André, porque não deu “quórum”. Se voltar amanhã Presidente, os médicos 

vão ter aumento e não precisa mais serem mandados embora ou sair por vontade própria. Só depende 

de três vereadores, não depende de nós sete." Continua o Orador: "Agora gostaria de fazer um 

comentário também, a indicação Briza é uma boa sim, só que isso aí seria mais uma matéria, tratar 

com o pessoal lá que toma conta da estrada, que necessitou o de caminho de Campinas mas quem 

toma conta é a Renovias não é? Vamos procurar saber, mas que eu saiba não é não. O tempo está 

acabando vereador, mas a gente vai procurar saber, não vamos descartar não. E para finalizar, 

referente a Emenda Impositiva, respeito a opinião de todos, como quero que respeitem a minha 

também. Foi lançado o projeto, tivemos a conversa aqui na Audiência Pública, o orçamento irá 

diminuir, principalmente por causa do ICMS, vai ser diminuído sim o orçamento, dá pra gente 

conversar mais sobre esse projeto, porque chegar também dá um desfalque no orçamento do prefeito, 

fica complicado para a gestão. E só quero deixar uma “cutucada” aqui. Tem vereadores que estão há 

várias legislaturas e não fizeram isso daí, mas vamos conversar sim. Sempre tem que ter um começo. 

Parabéns pela sua iniciativa." Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "Estou com grupo. Em 

qualquer decisão que seja tomada eu vou aceitar, só deixando um lembrete que ninguém chuta 

“cachorro morto”. Obrigada pela palavra." Continua o Orador: "Uma boa Sessão 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 22ª Sessão Ordinária, realizada 

no dia 30 de junho de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho 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) RELATÓRIO Nº. 008/2022.- Ata da apresentação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício financeiro de 2023 em Audiência Pública realizada no dia 30 de junho de 

2022, às 15:00 horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ITAPIRA, para discussão do Projeto de Lei nº 

39/2022, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária no 

Município para o exercício de 2023 e dá outras providências”. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0049/2022.- Em que o Sr. Maísa 

Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Acrescenta o inciso 

XVII, ao Artigo 2º, da lei 5.404, de 28 de Maio de 2015.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 4º) PARECER nº 084/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 



10/2022. 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 Lei 

Complementar nº 10/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Estabelece a Taxa de Administração do 

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira – FMAP e autoriza a concessão de 

empréstimos pelo FMA” , 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", 06 de 

Julho de 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 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) PARECER nº85/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 039/2022 e Emendas 

Modificativas nº 01/2022 a 06/2022. RELATOR: Luan dos S. Rostirolla. Sra. Presidente, Srs. 

Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 039/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas 

na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023 e dá outras providências” e 

Emendas Modificativas nº 01/2022 a 06/2022, de autoria do vereador Leandro Sartori acordaram por 

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

lhe inquine a tramitação. As apresentações das Emendas Modificativas foram discutidas durante a 

Audiência Pública no dia 30.06.2022, com os membros das Comissões e o representante do Poder 

Executivo Municipal. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 06 de Julho, 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 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER DE nº 086/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

046/2022. RELATOR:André Luís Siqueira. Sra. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 046/2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, que “Autoriza permuta de imóveis do Patrimônio Municipal 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, pois, deixam ao 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 06 de Julho, 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 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER 

nº 087/2022. ASSUNTO:Projeto de Lei nº 047/2022. RELATOR: Maísa Gracinda Fernandes. Sra. 

Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 047/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Denomina as vias 02,05 

06 e 07 do loteamento Jardim Levatti”, 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", 06 

de Julho, 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, a Vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes 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 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) PARECER nº 088/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 048/2022. 

RELATOR:Leandro Sartori. Sra. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 048/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 

que “Altera a Lei Municipal nº 6.109, de 10 de dezembro de 2021”, 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", 06 de Julho, 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 07 de julho 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00413/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Ramos de Souza. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00414/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Rita Domingues Cardoso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00415/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria José Aparecida Lima Lavoura. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00416/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Aracy de Oliveira Alves. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00417/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Edgar José Nostripe. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00418/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Aparecido Ambrosini. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00419/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena Barbosa de Freitas. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00420/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Conceição Tellini Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00421/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria de Andrade Damaceno. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00422/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Honório Bartolomai. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Jovem Caroline Franco Brandão. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00424/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Magdalena Stringuetti. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00425/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Canavezi 

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

aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 



Pesar nº. 00426/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Domingues Peres, mais conhecido 

como Cal. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00427/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio da Silva. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00428/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Rubis Inácio da Rosa. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00429/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sérgio Rodrigues. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, 

seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, a Sra. Presidente 

procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos 

acima. A seguir, a Sra. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 26º) Requerimento nº. 

00195/2022.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Lions Club de Itapira para o biênio 

2022/2023, na pessoa de seu presidente Antônio Carlos Rossi Júnior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00196/2022.- Voto 

de Congratulação com o Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, pela marca de 124 patentes 

registradas nacional e internacionalmente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00197/2022.- Requer oficiar o 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, solicitando melhorias na rede de esgoto da rua 

Presidente Kennedy, bairro Chácaras Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00198/2022.- Requer oficiar o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao governo do Estado, no sentido de 

viabilizar transporte público gratuito para os alunos da Etec "João Maria Stevanatto". Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00199/2022.- Voto de Congratulação com a designer de sobrancelhas Laila Casagrande, pelo sucesso 

no novo estúdio de beleza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00200/2022.- Voto de Congratulação com o jovem e 

promissor jogador de futebol Saymon Victor Santos Pedroso, aprovado recentemente para a escolinha 

de futebol do São Paulo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00201/2022.- Voto de Congratulação com o Dr. Ogari 

de Castro Pacheco, fundador do Laboratório Cristália, pelo recebimento do Prêmio Alcebíades de 

Mendonça Athayde, concedido pela ABIFINA. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00202/2022.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Louiz Guilherme Finhane Guardia, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 25 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00203/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

de Fátima Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de junho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00204/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Valdemar Avelino de Toledo 

Júnior, o Mazzola do Cartório, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 30 de 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 00205/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Ébio Alves de Azevedo, pelo 

transcurso de seu 73º aniversário de nascimento celebrado dia 1º de julho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00206/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Lourdes de Jesus Piani Scarpioni, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00207/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Márcia Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 02 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00208/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Antonieta Martins Lauri, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 03 de julho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 00209/2022.- Voto de Congratulação com a ex Primeira Dama do município, Sra. 

Marlene Aparecida de Oliveira Moro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

04 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

42º) Requerimento nº. 00210/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Cinira Campanini 

Passarella, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de julho. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) 

Requerimento nº. 00211/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Wilma Marcatti Gattei, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00212/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. José Aparecido da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00213/2022.- Voto de Congratulação com o 

ex-vice Prefeito Firmino Sanchez Filho, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00214/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. César 

Martucci, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de julho. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 

00215/2022.- Voto de Congratulação com o departamento de Defesa Civil de Itapira, pelas 

comemorações do Dia do Bombeiro Brasileiro, celebrado dia 2 de julho. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00216/2022.- 

Moção de Apoio à aprovação da PEC 11/2022, que tramita na Câmara dos Deputados, e que institui 

o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da 

parteira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) 

Requerimento nº. 00217/2022.- Voto de Congratulação com o jovem Renato Rodrigues Prado, pela 

brilhante palestra motivacional ministrada na AIPA - Guarda Mirim. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00218/2022.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a contratação da banda Astros e Estrelas. 



Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação 

nº. 00241/2022.- Sugere substituição de uma lâmpada de vapor de sódio por lâmpada de LED no final 

da rua Maria Desidero Sartori, próxima ao Colégio COC. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 00242/2022.- Sugere sinalização de limite de 

velocidade e placas com dizeres de "Cuidado Crianças" na avenida Lions Club, no Jardim Santa 

Marta, próximo ao parquinho infantil. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 53º) Indicação nº. 00243/2022.- Sugere recapeamento asfáltico do estacionamento 

existente na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA). Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00244/2022.- Sugere poda de 

árvore na rua Princesa Isabel, defronte o numeral 34, na Nova Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00245/2022.- Sugere o término 

da implantação de iluminação pública na Rua Teodolinda Riberti Crico, no Córrego do Coxo, em 

local parcialmente dotado de tal melhoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 00246/2022.- Sugere sinalização de solo no 

Condomínio São Marcos, Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 57º) Indicação nº. 00247/2022.- Sugere a supressão de uma árvore na rua 07 de 

setembro, esquina com a rua João de Moraes, defronte o nº 75. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00248/2022.- Sugere poda ou 

supressão de uma touceira de bambu que está invadindo uma residência na rua Demétrio Saturnino 

dos Santos, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº. 00249/2022.- Sugere roçagem e limpeza na estrada 

municipal de acesso ao bairro do Machadinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 00250/2022.- Sugere implantação de iluminação 

público na estrada municipal "Antônio Gonçalves Fontes", no Cercado Grande. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Indicação nº. 00251/2022.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para viabilizar a retomada das atividades do Centro Dia do Idoso no 

segundo semestre de 2022. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 62º) Indicação nº. 00252/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de área 

de descanso para caminhões e carretas próximo a Usina Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 63º) Indicação nº. 00253/2022.- Sugere a 

reabertura do cadastramento do subsídio de transporte universitário para o segundo semestre. Autoria. 

Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Indicação nº. 00254/2022.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a criação e implantação do Memorial "Carmen Ruete de 

Oliveira". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho 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: 64º) Ofício Referente ao Requerimento 0126/2022. - O Sr. Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente, agradecer ao apoio da Câmara Municipal através do Ilustre vereador Fábio Galvão 



dos Santos e dos demais vereadores, pelo voto de congratulação Cetesb ao Aterro Sanitário. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 65º) Ofício Finisa. - Informando a liberação de recursos financeiros, 

referente ao Programa Finisa. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Ofício SG-DAO nº 133/2022. - Em resposta 

ao Requerimento 159/2022, referente a estudos junto a SAMA e Patrulha Ambiental, para manter 

regime de plantão aos sábados, domingos e feriados, para atendimentos de emergência. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 67º) Ofício SG-DAO nº 134/2022. - Referente ao Requerimento 

160/2022 solicitando melhorias na Feira Noturna. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de julho 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 primeira discussão o Projeto de Lei 

nº 0039/2022.- Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2023 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da 

palavra vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa noite a todos novamente! A Lei de 

Diretrizes Orçamentárias é onde vai ser gasto o seu dinheiro, o nosso dinheiro em 2023. Como já é 

recorrente e a gente crítica isso publicamente e aqui também, é sempre abstrato demais, 

principalmente a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e orçamento já é também abstrato, só que 

um pouquinho menos, pelo menos ali específica bem claro o gasto com o funcionalismo, e já na LDO 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias) não, fica muito aberto, vou dar um exemplo para vocês. Se abrir 

uma questão de obras, que tem lá dezesseis milhões de reais, esse ano era dez, que obras são feitas? 

Então tem que ver as cidades, aí determina quem sabe uma, ou outra ali. Então eu quero deixar claro 

aqui pra vocês que a gente leu tudo, que está tudo aqui a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 

discutimos vários pontos, já pedimos durante a Audiência Pública coisas que em 2022 não vai dar 

tempo de serem feitas. Um exemplo que foi falado aqui, sobre a construção das escolas e da creche 

na Morada do Sol, já está entrando no orçamento de 2023, e nessa pegada do que está a ser feito ou 

não, a gente deixa bem claro a necessidade de uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) mais clara 

e específica, e principalmente mais o LOA (Lei Orçamentária Anual) que virá até o final do ano. Eu 

estou aqui obviamente, não para ficar batendo tanto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que 

esperamos que ela venha como LOA (Lei Orçamentária Anual) mais específica, mas para defender 

as nossas seis emendas, e elas são quase iguais as emendas do ano passado. A gente tirou a da Maria 

da Penha, que tá sendo feita aos poucos pela Secretaria de Educação, e tirou da Congada Mineira 

também que fazia parte dessas emendas que o nosso mandato está trazendo para cá via a deputada 

Érica Malunguinho uma Emenda Impositiva para Congada. Então o resto mantivemos as mesmas do 

passado, e colocamos mais duas aqui para serem apreciadas pelos vereadores. A Emenda nº 01, 

defende o que é insumos, para no futuro seja feito na cidade uma questão de horta, agricultura Urbana 

devido a tantos terrenos que nós temos aqui, devido à questão de vulnerabilidade que existem na 

população brasileira, inclusive itapirense, e nisso então nós colocamos essa emenda que daria o 

pontapé inicial para que esse projeto saia realmente do papel, já que muitas vezes falam que precisa 

de lei, que já tem lei para isso. Então está aí o nosso primeiro ponto. A nossa Emenda nº 02, vai falar 

sobre mapeamento, preservação das APPS (Área de Preservação Permanente) e principalmente de 

água potável ligado ao Ribeirão da Penha. Por mais que preveem no futuro breve a captação em outro 

rio, temos que principalmente preservar o nosso rio que até hoje não sustenta, que é o Ribeirão da 

Penha nada melhor do que preservar suas nascentes, e suas áreas de preservação permanente. A 

Emenda nº 3, vai para a questão cultural, principalmente para áreas que nosso mandato defende e são 

pautas dele, há muito tempo que são trabalhadores, a comunidade LGBTQIA+, a questão da 

Consciência Negra. São eventos culturais que nunca houve nenhum evento praticamente aqui oficial 

para esses grupos da cidade. São eventos culturais muito claros para essa cidade. Então são três 

eventos que iriam ser colocados na pauta, geraria no MIT (Municípios de Interesse Turístico) é 

importantíssimo conhecermos, porque geraria também o Turismo na cidade, então está dentro tanto 



da cultura, quanto da questão do Turismo. A Emenda nº 04, também vai continuar na cultura, já 

tivemos e continuamos com problemas em alguns prédios culturais aqui da cidade, principalmente 

aqui do Parque Juca Mulato, o Museu de História Natural, então esses são cem mil, para a 

preservação, manutenção desses locais, e da biblioteca. A Emenda nº 05, essa nova, vai cinquenta mil 

reais para a criação de um eco barragem aqui no Ribeirão da Penha, para ajudar então a retirar objetos 

sólidos que são jogados. Isso também ajuda inclusive, a criação de recicláveis para criar renda, gerar 

renda os projetos aqui próximos de Ouro Fino, Socorro de barragem são muito bons, e poderia ser 

muito facilmente aplicado aqui também. E a última Emenda nº 06, vai defender uma conversa, um 

pedido da ASCORSI que pede isso há anos, defender a ideia da implantação de portões para que 

pessoas que vão lá aos finais de semana, deixem os recicláveis ao final de semana lá. E muitas vezes 

são espalhados pela região, não acontece mais isso, e dentro desses portões consigam também a ideia 

de colocar um eco ponto. Então essas seriam as nossas seis emendas. Eu quero deixar bem claro a 

você cidadão da cidade, que durante a nossa audiência eu perguntei para o Valteir de Freitas, que é o 

responsável por fazer essa LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) ele é principal nome da prefeitura 

para fazer isso, e essas seis emendas não estão previstas segundo ele, aqui no Orçamento da Cidade. 

Então pedimos aos vereadores que deem a chance dessas emendas entrarem no orçamento, que se 

caso a prefeitura não cumpra, porque estava previsto até quatro delas pelo menos não cumprir até 

outubro, sendo cumprida a gente a retira tranquilamente na hora do Orçamento Anual. Pedimos essa 

boa vontade com a população, porque são projetos muito importantes que abrangem várias áreas. 

Então pedimos para que essas emendas sejam aprovadas junto com a LDO (Leis de Diretrizes 

Orçamentárias) em 2023. Muito obrigado!" A seguir, pela ordem, o vereador Luan dos Santos 

Rostirolla requer e a Casa aprova por unanimidade que as Emendas Modificativas de 01/2022 à 

06/2022 sejam votadas em bloco. A seguir, não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 0039/2022. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação as 

Emendas Modificativas nº 01/2022 à 06/2022. Aprovadas em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto e emendas 

modificativas 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 as Emendas Modificativas. Rejeitadas menos três (03) 

votos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. 

Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: "Lamentamos a posição da bancada 

situacionista, a gente entende que essas emendas eram importantes, e desenvolveriam a área 

ambiental e cultural da cidade, e muitas vezes a gente tenta, tenta e vamos continuar tentando, porque 

o nosso mandato aqui é para isso, é para mostrar que pode ser diferente, e pode realizar coisas mesmo 

muitas vezes isso não ocorrendo de forma constitucional." Justificativa de voto vereador Fábio 

Galvão dos Santos: "Caro colega, assim como o senhor mesmo disse, as emendas são sugestivas, 

ainda estamos nas diretrizes, você ainda vai ter a chance, como o senhor mesmo disse, só antecipou 

o projeto salvo engano nosso, foi bem explicado aqui, está correto. As emendas do ano passado a da 

Maria da Penha e aconteceu, então são sugestivas, depois a gente aprova, a gente não sabe ainda como 

vai ser até o final do ano, foi bem explicado pelo secretário. Então agradeço a todos os colegas aí, e 

acredito que nós fizemos uma boa votação." Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: 

"A respeito das emendas Leandro, já existe um trabalho e o senhor não deve saber, que existe uma 

equipe na prefeitura, que por várias vezes acima da Captação do SAAE, ali já é um ponto que se 

retém e sempre se recolhem quantidades enormes de garrafas, de tudo que para ali, que um ponto 

principal de Coleta de Captação de Água. Em relação a horta Comunitária, nós já deixamos bem claro 

que Itapira teria que estar pronta para isso Vereador. Fazer isso daí é criar um grande problema social, 

não uma solução social. Isso teria que ter um projeto que viesse, vi no Globo Rural uma mulher com 

filho dela há 30 anos estão tentando para agora conseguir um apoio, porque existe uma raiz para isso. 

Teria que começar sim, mas já conversamos sobre isso. Em relação às outras o portão Presidente, 



para se jogar os as matérias, já tentou isso uma vez e sabe o que aconteceu? Tinha que colocar gente 

para olhar, porque o pessoal invés de ir para deixar a coleta, o pessoal que não era da ASCORSI ia lá 

para roubar o material, porque o portão ficava aberto. Então não é simples como o senhor fala a 

vereador, e infelizmente são coisas que a gente discuti aqui, e o senhor insiste. Entre as outras eu não 

vou nem discutir." DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES O 

PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Emenda a LOMI nº 001/2022.- 

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. Autoria: Beth Manoel. A seguir, pela ordem, o 

vereador Fábio Galvão dos Santos requer o adiamento da matéria por 180 dias. Aprovado menos 

quatro (4) votos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, Elisabeth Donisete Manoel 

e Leandro Henrique Sartori. Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete Manoel: "É verdade 

que eu sei, que esse projeto existe na Lei Orgânica há muito tempo. Sei também, que cidades vizinhas 

já existe isso aqui e vai muito bem. Eu quero dizer para nós aqui, que a gente tem que andar para 

frente, e não olhar para os lados. Então eu gostaria muito, que seja bem estudado e que venha ainda 

a ser apreciado e votado. Então obrigado por todos, continuo no grupo bem e livre do jeito que eu 

quero, mas eu sou dona da minha palavra. Então por isso votei a favor o meu projeto. Obrigada a 

todos!" Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Como já até antecipei no Pequeno 

Expediente, conversado bastante com o grupo não declarei a minha posição sobre o seu projeto, ainda 

falei a gente está conversando sim como foi bem exposto, sabemos que o orçamento vai ter uma 

queda. Então eu já tinha conversado desde o começo com todo mundo, e estávamos querendo alinhar 

para fazer de uma forma escalonada nesse prazo que eu pedia para gente trabalhar esse evento. Não 

votamos ainda seu projeto, Presidente, companheira e amiga. Não vai cair no esquecimento, vamos 

estar conversando, falei pra você que diálogo acima de tudo sempre. É uma matéria boa, que é para 

ser conversada. E vamos trabalhar sobre isso pode ficar sossegada." Justificativa de voto vereador 

Luis Hermínio Nicolai: "Acho que a senhora está no seu direito e todos que votaram a favor, os que 

votaram contra, mas eu acho que por ser uma Câmara Municipal, por todo o tumulto que causou o 

projeto, inclusive a senhora sendo alvo aí de tantas críticas. Porque? Deixa-me só me justificar, 

porque não souberam esclarecer, as pessoas de má fé fazem isso, então eu acho que para tudo há o 

seu tempo, eu acho que vai amadurecer a ideia, e se assim tiver que ser será. Então eu disse lá dentro 

enquanto há tempo para se votar, que a gente possa amadurecer a ideia, explicar muito bem a 

população para que se possa no futuro vir a aprovar ou não. Então a justificativa é essa, a coisa ainda 

tá tumultuada, muitos poucos entendendo, e muitos outros nem entendendo estão. Infelizmente 

população de Itapira hoje aqui, três pessoas, quatro no Plenário, ninguém participa, alguns pela 

internet e às vezes ouvem uma pessoa de má fé falando que põe tudo a se perder. Então acho que tem 

que ter uma participação maior, para que se possa realmente falar aquilo que é verdade, e aí sim votar. 

Acho que o adiamento veio muito em boa hora. Obrigado Presidente!"Justificativa de voto vereador 

Leandro Henrique Sartori: "Presidente, antes de mais nada a gente lamenta o adiamento, acho que 

é um projeto deveria já ser colocado em prática na metade da nossa gestão, nosso mandato, já que 

ano que vem já estamos no meio dele. Como nossos colegas Mino e Faustinho falaram, já que nós 

queremos debate, sugiro a senhora como autora do projeto, para esse segundo semestre uma 

Audiência Pública sobre o tema. Acho que a gente poderia discutir, queria tirar dúvidas para ele então 

questionar, então a como a Presidente da Casa e também como autora do projeto uma sugestão, para 

ser discutido e aprofundado esse debate e, não sair de cena, porque 180 dias esse debate só volta à 

Casa em março ou abril do ano que vem, é um tempo muito longo na minha opinião. Obrigado!" 

DESPACHO: ADIADO POR 180 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0010/2022.- Estabelece a Taxa de Administração do Fundo Municipal de 

Aposentadorias e Pensões de Itapira – FMAP e autoriza a concessão de empréstimos pelo FMAP. 

Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação o projeto de lei complementar. Aprovado em primeira 

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



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

segunda discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria 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. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0046/2022.- Autoriza permuta de imóveis do Patrimônio Municipal e dá outras 

providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, pela ordem, o vereador Leandro Henrique Sartori 

solicita Vista da matéria. Rejeitado menos três (3) votos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos 

Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. Faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa noite novamente a todos. Não vou repetir todas nossas falas e tudo mais. Antes de 

mais nada, deixa eu fazer a introdução. Quando entrou esse projeto na próxima quinta-feira, a gente 

começou a lê-lo, observá-lo e quando a gente vai buscar pessoas que nós confiamos que entendem de 

Meio Ambiente em questão de estrutura de terras, questão de tudo mais. E dessas pessoas eu peço 

licença a todos os vereadores, e uma delas fez esse texto e pediu entregar a todos, então é uma pessoa 

que trabalhou já nas duas administrações tanto Munhoz quanto Bellini, e essa pessoa então eu 

conversei e ela pediu me mandou isso aqui pode entregar, e com certeza entrego e leio para os 

senhores vereadores na Sessão. É uma pessoa de capacidade extremamente técnica, explicou a técnica 

que pode muito bem pegar e começar a entender um pouco esse projeto. É lamentável ler isso aqui, 

uma semana de conversa a gente não teve diálogo com a população, não conseguimos sair desses 

quadros nossos aqui praticamente, o que aconteceu dentro desse projeto que é muito grande. Iria 

mudar muita coisa em Itapira, e saberemos no futuro se vai ser uma mudança para melhor ou pior. 

Então é interessante, é um projeto muito grande que falta sempre uma coisa que a gente reclama dessa 

administração, falta a ampliação do debate com a população. Eu vou ler esse texto que começa da 

seguinte maneira: “Quando a esmola é demais, o santo desconfia, diz o ditado. Mas Itapira se a esmola 

é boa vamos nos precaver, não vamos desconfiar e recusar. Viva o novo Distrito Industrial no começo 

do Vicinal sentido Mogi-Guaçu. Há dois anos, um cidadão chamado Bocaletto do Mercado 

Imobiliário de Campinas, doou a prefeitura de Itapira uma gleba de 190 mil metros quadrados, quase 

oito alqueires próximo as Chácara do Bié. A administração anterior elaborou e aprovou a toque de 

caixa um projeto de habitação popular na gleba, mas não houve tempo de implementá-lo. Talvez 

porque a gleba fosse ocidentada, a sensação fosse muito densa, águas nascentes, córregos abundantes, 

talvez porque o único acesso a glebas era por ruas internas e os condomínios da região. Tentaram 

abrir um novo acesso e a ação resultou na situação deplorável do dia 7 de setembro de 2020, sendo 

que a Polícia Florestal impediu a prefeitura de derrubar árvores para abrir-se novo acesso. Dois anos 

depois, o assunto volta à tona nesse Projeto de Lei, fala em permutas de glebas. A prefeitura devolve 

ao Bocaletto essa gleba de 190 mil metros quadrados e recebe em troca uma outra gleba lá em baixo 

junto a Vicinal com 350 mil metros quadrados, onde seria implementado pela prefeitura, pelo 

Bocaletto, em terras já agora da prefeitura com a autorização legal. Em seguida o projeto relaciona 

as obras de saneamento em que o empreendedor... Quem? Empreendedor de quem? Empreendedor 

de que deveria implantar? E se não implantar? Em que prazo perde mais uma e gleba de 150 mil 

metros quadrados junto gleba que foi dado a prefeitura em permuta? Resumindo, pelo projeto de lei 

a prefeitura devolve a gleba de 190 mil metros quadrados para o Bocaletto, recebe do Bocaletto uma 

gleba de 150 mil metros, 500 mil metros sem o ônus e não obriga o Bocalleto a fazer mais nada. A 

esmola é boa certo? Vamos aproveitar, viva o novo Distrito Industrial e escritura já. Depois a gente 

resolve de como encher a água daquela abdutora de trezentos e cinquenta milímetros previsto no 

projeto e como se livrar de volume que é o esgoto com simples problemas técnicos.” Então esse é o 

texto que essa pessoa me mandou a gente lê aqui para começar a nossa conversa. Nossa posição 

também do mandato, a prefeitura abrindo esse diálogo, fecha as portas para uma coisa, porque não 

implantar, esse Distrito Industrial ao lado do que já começou, ao lado do Cristália na entrada da 

cidade. Então no caso uma negociação ou então uma imposição, porque sempre lembrando que 

Constituição Brasileira a terra tem que ter função social, então a prefeitura pode como acontece ali 

embaixo, na área da antiga Alcici, como pode acontecer em outros lugares, reivindicar essas terras, 



ou pagaram por elas, fazer acordo, e a primeira pergunta é essa, e dou aparte para fazer a segunda 

pergunta André." Aparte vereador André Luís Siqueira: "Acho que ao lado do Laboratório Cristália 

seria um lugar ideal, que eu tenho certeza que em breve vai ser um Loteamento de Área Industrial, 

porque lá tem o proprietário que parece que já tá empenhado de fazer um loteamento lá. E pelo 

projeto, você deve ter lido o projeto, não é do jeito que estão falando aí, que pegou uma área e 

diminuiu. Eu acho que do jeito que foi feito vai ficar melhor.” Continua o Orador: "Aí que está o 

ponto André. Eu entendo essa questão de propriedade, mas sempre lembrando da Constituição 

Brasileira, propriedade privada, entretanto o uso social da terra. Muito esquecida essa segunda linha 

esquecida. Logo abaixo disso muito esquecida, e um exemplo que eu poderia fazer bem ali. E tem 

outro detalhe, eu sempre discuto aqui nessa Casa, a questão de ZUE (Zona Urbana Específica) que 

essa área de expansão Urbana, que vai levando a cidade para lugares no meio do nada. E lá né vai ser 

retomado pelo Bocaletto, à questão das casas populares, o loteamento popular. E esse loteamento 

popular poderia muito bem ser feito em outro lugar de novo, usando o uso social de terra. Itapira vai 

perder o seu único loteamento popular, e eu também acho que é longe, acho que é complicado, por, 

entretanto, não se coloca uma outra opção a essas pessoas que estão vendendo aqui. Cadê as ZEIS 

(Zona Especial de Interesse Social) para essas mais de cinco mil famílias querendo uma casa popular? 

E cadê essa opção a essas pessoas que poderia muito bem vim contraponto, também em outro lugar 

esse projeto. Obrigado!"Faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa noite 

a todos novamente. Eu particularmente achei o projeto espetacular, pede-se tanto aqui na cidade, no 

Distrito Industrial, acho que todo mundo aqui já foi interpelado por um comerciante, ou pelo próprio 

cidadão e falam que nós temos lotes na cidade, mas não tem indústria. O que eu vi aqui nesse projeto, 

a gente tá dando cento e noventa e recebendo trezentos e cinquenta gente. É muita diferença! É para 

um Distrito Industrial, depois vou ter que sim começar um trabalho onde todos devemos trazer 

empresa para cá. Esse aqui é o passo principal e fundamental se a gente quer chegar ao progresso. 

Como o texto disse do autor aí, na época que ele fala “toque de caixa” nós também que éramos 

oposição achamos que é um presentinho meio de grego, mas tudo que vem é bem-vindo, e a gente dá 

um jeito de aproveitar. Toda quantia de lote que ia dar lá, não ia conseguir fazer em casas populares, 

mas nem o mais idealizador mais positivo. Não vamos ser hipócritas gente! Estamos vendo a nível 

Nacional, também concordo com o vereador sim, eu acho que isso é fundamental também para dar 

casa para população. Só que a gente sabe que na prática está difícil acontecer, e se você falasse para 

mim para irmos para Brasília conseguir um financiamento para eu fazer uma casa popular, estou com 

você. Não largo! Mas agora falar que isso aqui vai ficar lá e vai acontecer..." Aparte vereador Luís 

Hermínio Nicolai: "A palavra chave para tudo isso aí o senhor acabou de falar. Podem trazer quantas 

casas populares quiserem, se a pessoa que receber não tiver emprego, vai ter casa para quê? Para não 

pagar a prestação e perder? Então eu acho que no Distrito Industrial, que se traga muito emprego e 

sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão pedir esmola para comprar casa, com o holerite bem 

pago, eles vão e compram o que bem entender. Isso é o carro-chefe de tudo." Continua o Orador: 

"Mas o projeto de lei na minha concepção, respeito a opinião de todos. Tem até o artigo que fala da 

caução Art. 5º - o empreendedor se comprometerá a dar como caução uma área de 150000 m2, 

localizada na matrícula 3567 conforme o mapa em anexo a qual servirá como garantia do 

Empreendedor para execução das obras de interligação entre estrutura de saneamento básico no 

município junto ao empreendimento. Então eu li e reli, eu não vi problema nenhum, então pelo 

contrário fiquei contente, porque já no dia seguinte falei parabéns, pelo menos vocês fizeram alguma 

coisa boa lá. Mas olha que coisa gente! É um Distrito Industrial para a cidade beirando a estrada, o 

mapa está lá, eu não peguei, mas ele é beirando a estrada, eu não cheguei a ver, ainda não sabemos 

como que serão vendidos os lotes, qual é a metragem mínima, maior, mas, ou seja, vai dar bastante 

terreno e eu tenho certeza que a população está aprovando, já aprovou, e isso aqui vai trazer muitos 

frutos para Itapira. O projeto de lei em si não tem problema, é mais a política, mas tecnicamente o 

projeto está perfeito. Então eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas para estar votando aqui, 

que é um passo para o futuro, um passo para o desenvolvimento. Obrigado a todos!" A seguir, não 

havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 0046/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, 



pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto foi aprovado por 

unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de 

imediato à segunda votação da matéria 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. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0047/2022.- Denomina as vias 02, 05, 06 e 07 do loteamento Jardim Levatti. Autoria: Prefeito 

Municipal. A seguir, não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 0047/2022. Aprovado em primeira votação por 

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

foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda 

discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria 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. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0048/2022.- Altera a Lei Municipal nº 6.109, de 10 de dezembro de 2021. Autoria: Prefeito 

Municipal. A seguir, não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 0048/2022. Pela ordem, a Vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes se abstém de votar o Projeto de Lei de acordo com o Art. 109 do Regimento Interno. 

Aprovado em única votação por unanimidade. Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete 

Manoel: "Vou explicar o porque ela se absteve. Como ela é Presidente da UIPA, ela não pode estar 

votando neste projeto." DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00194/2022.- Voto de 

Congratulação com o Café Primavera pelos 70 anos de fundação e atividades. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: "Parabenizo a família dos 

descendentes do Sr. Alécio Gotti, da D. Isolete, por tanto tempo no mercado aí da venda do café. Um 

café de primeira linha, o Café Primavera e sempre presente também nos eventos, sempre 

patrocinando. É importante a parceria que ele tem com as entidades. Agradeço todos os filhos aqui, 

a Sandra, o Zelão, Cristina e a Célia. São os filhos do Sr. Alécio e D. Isolete. Um grande abraço a 

todos, um sucesso e também quantos anos dando emprego, isso é importante, uma empresa que 70 

anos no mercado é é digno mesmo de muito louvor. Muito obrigado!" DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 07 de julho 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. 

 

 

 
 


