
ATA DA 24ª Sessão Ordinária realizada aos 14 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 ao Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI, 

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

de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde a todos! Eu vou usar o meu Pequeno 

Expediente hoje, para falar sobre uma indicação que eu coloquei no meu Pequeno Expediente hoje, 

que é referente a suspensão da compensação do ponto facultativo. Fui procurado por alguns 

servidores, e conversando com vários deles, e alguns se sentido injustiçados, porque uns tinham que 

compensar essas horas e outros não. E em contato com o sindicato na pessoa da Cristina, ela me disse 

que já estava vendo uma negociação com o Executivo com relação a isso, e para reforçar esse pedido 

nós fizemos uma indicação. Eu registrei essa indicação no começo dessa semana, e o prefeito decretou 

através do Decreto 097 de 13 de julho de 2022 que revoga o artigo do Decreto 029/2021, então por 

isso vou pedir que retire essa indicação, após ser feita a sua leitura, e vou pedir para ser lido na integra, 

e após a leitura vou pedir que seja retirado. Eu conversei com o Osmar e ele disse que pode ser lido, 

e depois retirado. Também gostaria de parabenizar o Executivo pela iniciativa, aos servidores que 

serão beneficiados com essa conquista, e nada mais justo do que todos se sentirem iguais diante a lei 

do município. Por hoje é só, uma boa Sessão a todos!" Faz uso da palavra vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI: "Boa noite Sra. Presidente, vereadores, funcionários da Casa, internautas, 

saudar também o Renatão Prado, esposa do meu amigo e companheiro saudoso Zé Roberto Prado, eu 

ia falar nesses termos, mas um grande abraço a vocês, eu os tenho em meu coração. Eu gostaria 

também de trazer uma informação, que um dos últimos pedidos para o deputado federal Carlos 

Sampaio, foi também uma nova viatura para a Guarda Municipal e esse pelito já foi concebido no 

sentido do valor, de cento e vinte seis mil, já está na conta da prefeitura. Então prefeitura agora vai 

fazer todo o processo de licitação para à aquisição dessa nova viatura, e para ajudar nos trabalhos que 

a guarda tem feito tão bem em nossa cidade, e a gente de uma forma ou de outra colaborando, 

buscando recursos, não só essa viatura como também outras que já aconteceram, para o serviço ficar 

ainda melhor, tendo em vista, que a guarda presta relevantes serviços para a população e para a nossa 

cidade. Então deixo aqui, um abraço ao deputado Carlos Sampaio, por mais esse feito em prol de 

nossa cidade, e também a todos os Guardas Municipais, que desenvolvem suas funções em nossa 

cidade. Eu também gostaria de falara, que tem uma indicação minha que é no sentido da rua dos 

Jasmins no bairro Santa Marta, onde a população está reclamando e muito do abuso dos caminhões, 

porque mesmo com placas os caminhões passam por lá causando perigo a população, haja visto, que 

já teve um acidente, e houve vitima e esse senhor veio falecer. Então é um pedido da população que 

possa essa via publica se tornar pelo menos mão única, porque eles não obedecem a sinalização, e 

que se for o caso, a fiscalização intensificar os serviços naquela localização. Acredito que essa 

reclamação já tenha vindo para outros vereadores, mas é bom trazer ao conhecimento de todos, que 

a população está preocupada com esse trânsito e como já houve vítima, estamos aqui para buscar uma 

solução junto ao departamento de trânsito para melhorar as condições. Outra coisa que eu gostaria de 

falar também, que no próximo dia 16 inicia a Festa dos Padroeiros de Eleutério, Santana e São 

Benedito. A novena vai começar dia 16, o funcionamento das barracas vai ser sexta, sábado e 

domingo nesse primeiro final de semana, e também depois, no outro final de semana que vai ser 

também no dia 26 que é o Dia de Santana e da Vovó né? Então é comemorado em Eleutério o Dia da 

Padroeira. Também gostaria de falar que em 2009 houve uma propositura minha, que é sobre a 

comemoração da Festa do Rock e então estamos vendo que está tendo efeito, vai ter uma programação 

grande, pela Secretaria da Cultura no Parque Juca Mulato. Fico muito feliz, porque há uns anos atrás 



aconteceu essa festividade, e depois parou. E agora retornou, tem uma gama de shows, coisas que a 

população vão estar presentes com certeza, o parque vai estar todo remodelado, podas de árvores, 

pinturas, melhorias do piso da quadra. Então a Secretaria da Cultura está se empenhando bastante 

para que esse evento seja um sucesso. Parabenizo a todos os envolvidos, porque não é fácil fazer um 

evento grande assim, e também com certeza a população vai se sentir muito feliz em ter um local tão 

bonito que é o Parque Juca Mulato, para ir assistir aos shows com a família, amigos e rever alguns 

sucessos da época. E com certeza essa Festa do Rock há muitos anos quando foi instituído, veio para 

ajudar um país que estava tendo um problema sério coma fome, e esse evento é uma fala em inglês 

que eu não sei falar, mas chegou a ter muita arrecadação para essas famílias e pessoas carentes. Muito 

obrigado a todos!" Faz uso da palavra vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: "Boa tarde 

Presidente, demais vereadores, Deise, Roberto, sejam muito bem vindos, imprensa que nos 

acompanha via internet e aos nossos queridos funcionários. Vou usar um pouquinho o espaço do 

Pequeno Expediente, parta avisar a nossa população que enfim o nosso Castramóvel vai começar a 

funcionar depois de tanto tempo parado por conta das dificuldades, os tramites, eles são muito 

minuciosos, e graças a Deus nós recebemos algumas emendas, eu Maísa recebi cem mil reais de três 

deputados estaduais: Bruno Lima, Eduardo Chedid e Alex de Madureira. E agora mais cem mil reais 

do deputado Alex Mota. Vai ser tudo destinado para castração através do Castramóvel. Então estou 

muito feliz com essa conquista, e vai ser de extrema importância para nossa Itapira. Começaremos as 

castrações e iniciaremos lá no Istor Luppi que nós temos uma demanda muito grande, o pessoal lá de 

baixa renda, e temos muitos animais nas ruas. Por esse motivo começaremos lá, e depois seguimos 

via Barão e Eleutério, e depois vamos trazer o Castramóvel para estar passando nos demais bairros. 

Provavelmente depois o CAAMI vai estar em funcionamento também, e nós já estamos em processo 

e em fase de licitação para poder estar deixando praticamente o Castramóvel parado e atendermos lá, 

porque não adianta fazermos todos esses bairros e depois parar. A castração tem que ser feita 

diariamente e semanalmente para termos um controle populacional dos animais da nossa cidade. 

Então estou muito feliz. Dia 02 de agosto a gente começa as castrações através do Castramóvel. 

Obrigada e uma boa Sessão a todos!" Faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: "Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, demais colegas vereadores, funcionários da Casa, 

público aqui presente, o meu grande amigo Renatão, saúdo sua mãe D. Deise, seu irmão Rafael, o 

sobrinho, o nosso amigo Beringela, população itapirense e internautas que nos assistem. Hoje iriamos 

iniciar a entrega da reforma do Centro de Esporte e Lazer Hideraldo Luiz Bellini. Como já dito, foi 

uma batalha que o nosso governo iniciou, o Toninho disse que em 2012 ele iniciou o projeto de 

reforma e licitação, mas não certo com a empresa, e em 2013 outra gestão entrou e não deram 

andamento. Ficou oito anos parado, e agora retomou, foi afundo, entregamos hoje uma reforma, a 

quadra muito bem pintada, ilustrada, um ganho para o esporte de Itapira. Também tive a oportunidade 

de constatar lá que foi feito o asfalto, no pátio da Guarda Municipal que tanto pediram, lembrando 

que ficou quase dez anos lá, e ninguém fez esse bendito asfalto. Nós entramos com a intenção de 

acertar e incentivar a nossa Guarda Municipal. Como eu disse no meu discurso outro dia aqui, que 

não tínhamos condições de estar asfaltando tudo já, mas a principal parte que eles pediram foi feito o 

asfalto. Gostaria também de passar um recado aqui da Secretaria de Educação, que ela está fazendo 

o recadastramento do subsídio de transporte universitário. Se alguém tiver interesse, será no período 

de 01 à 12 de agosto na Secretaria de Educação. Não é necessário agendamento. Esse subsídio varia 

de 25%, 50%, 75% e até 100%. Cada caso é analisado de uma forma. Como o Carlinhos já citou aqui, 

já agradeço pelo reconhecimento, terá aqui no final da semana também a 1ª Edição do Itapira Rock, 

serão 21 horas de shows, com doze bandas, sábado iniciando as 12:00 horas e domingo as 12:00 

horas. E também gostaria de dizer que amanhã iniciaremos a demolição do prédio da antiga Fábrica 

Alcici, que era o anseio de todo o bairro e toda a cidade. Estava ali os moradores de rua, tráfico de 

drogas, inclusive teve até assassinato lá. Então com muito empenho do nosso corpo jurídico, nós 

conseguimos, e já foi até homologado e amanhã iniciaremos então a demolição. É um ganho, um 

empenho da nossa gestão, e amanhã também estará lá a Guarda Municipal, Defesa Civil e Promoção 

Social para que tudo ocorra bem. Como todo mundo já falou, gostaria de quebrar o protocolo e fazer 

a leitura do requerimento que nós aprovamos na ultima Sessão que homenageou o nosso querido 



Renato. Renato vou fazer uma leitura, foi o Requerimento 00217/2022. “Excelentíssima Sra. 

Presidente. Voto de Congratulação com o jovem Renato Rodrigues Prado, pela brilhante palestra 

motivacional ministrada na AIPA - Guarda Mirim. REQUEREMOS a V. Exa., ouvido o Colendo 

Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, um justo Voto de 

Congratulação com o jovem Renato Rodrigues Prado, pela brilhante palestra motivacional sobre o 

mercado de trabalho ministrada aos jovens da AIPA - Guarda Mirim realizada recentemente. 

REQUEREMOS ainda que, através de ofício de estilo, se de ciência ao ilustre homenageado da 

decisão do Colendo Plenário. S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 7 de julho de 2022. Fábio Galvão 

dos Santos Vereador e demais vereadores subscritos.” O Renato teve sua aprovação em única 

descrição de forma unanime. Parabéns Renato, conversei com o pessoal da AIPA e eles gostaram 

demais, que Deus continue o abençoando, dando saúde, e que você continue essa pessoa exemplar, 

dedicada e do bem. Um forte abraço de todos nós, e principalmente meu e da minha família." A 

seguir, 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, o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS requer a suspensão da Sessão por cinco (05) minutos para tirar 

fotos com os homenageados. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, a Sra. 

Presidente suspende a Sessão por cinco (05) minutos. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após 

verificação de "quórum" a Sra., Presidente solicita a primeira Secretária para que proceda a leitura 

das matérias constantes do Expediente. 1º) Projeto de Lei nº. 0050/2022.- Em que o Sr.  Fábio Galvão 

dos Santos submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a via 01 do 

Loteamento Residencial dos Lagos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Projeto de Lei nº. 0051/2022.- Em que o Sr.  André Siqueira submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina via públicas do Loteamento Colina de Santa Barbará. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  3º) PARECER nº 089/2022. ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 049/2022. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. Sra. Presidente, Srs. Vereadores: 

As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

049/2022, de autoria da vereadora Maísa Gracinda, que “Acrescenta o inciso XVII, ao Art. 2º, da Lei 

5.404, de 28 de Maio de 2015”., 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", 17 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  14 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. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00430/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Hortêncio Alves de Godoi Nascimento. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Darci Aparecido Topan. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00432/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roque Cavenaghi. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00433/2022.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Eduvirgen. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00434/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Álvaro Berti. 



Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00435/2022.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ronaldo Cabral. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00436/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos 

Antônio Ferreira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00437/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Genésio 

Ermenegildo do Carmo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00438/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Simone Simões 

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

aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00439/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sônia de Fátima Campanholi. Autoria. 

Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 14º) Requerimento nº. 00219/2022.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Neusa Gonçalves Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) 

Requerimento nº. 00220/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Flora Leitão, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 10 de julho. Autoria. Carlos Alberto 

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

14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00221/2022.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Alice Duzo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00222/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Odila 

Martucci Felipe, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00223/2022.- Requer oficiar o SAAE, solicitando informações quanto à descarga 

de esgoto no córrego que cruza os bairros Assad Alcici e Nosso Teto. Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00224/2022.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Administração,  informações sobre a regra para 

pagamento de horas extras de servidores públicos aos sábados, domingos e feriados. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00225/2022.- Voto de Congratulação com as equipes Anarkia e Botofago, campeã e vice campeã da 

Copa Itapira de Futsal 2022. Autoria. André Siqueira.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00226/2022.- Voto de Congratulação com a atleta 

itapirense Maria Eduarda Campari Robles Francisco, da equipe SEL de Basquete Feminino, 

convocada para atuar pela equipe de Araras na categoria sub-17. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00227/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Berta Lúcia da Silva, pioneira na prestação de serviços, reparos e 

consertos em geral. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 



23º) Requerimento nº. 00228/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Batista Marchezini, pelos 23 

anos ininterruptos de serviços prestados no SAAE de Itapira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação nº. 00255/2022.- Sugere estudos visando a 

suspenção da compensação dos pontos facultativos. Autoria. Carlos Briza. A seguir, pela ordem, o 

vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00256/2022.- Sugere instalação de lâmpadas em 

dois postes já existentes no começo da estrada Municipal Terrazan, em Barão Ataliba Nogueira. 

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

Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Indicação nº. 

00257/2022.- Sugere estudos visando melhorias no trânsito na região da Avenida Alzira Martinêz 

Moro com a rua José Artur Miranda da Silva. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00258/2022.- Sugere implantação de bueiro na Rua 

Francisco Glória de Almeida, no bairro Antônio Assad Alcici. Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00259/2022.- Sugere melhorias 

no campo de futebol e parque infantil localizados na rua Carlos Eduardo Ornellas, no Conjunto 

Habitacional Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Nosso Teto. Autoria. Leandro Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00260/2022.- Sugere recape ou 

operação "tapa buracos" no início da rua José Pereira, entre as ruas Hortêncio Pereira da Silva e 

Bentico Pereira, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 30º) Indicação nº. 00261/2022.- Sugere fiscalização de trânsito na rua dos Jasmins, no 

Jardim Santa Marta ou torná-la mão única de direção. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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 do Ofício: 31º) Ofício Resposta Ref. ao Ofício nº 559/2022. - Referente 

a implantação de sistema de iluminação pública na rodovia SP 147, km 28 e 32, informa que o DER 

apenas aprova os projetos apresentados  pelas Prefeituras Municipais ou Concessionárias de energia 

elétrica, cabendo aos mesmos os custos de implantação e consumo da energia mensal para 

iluminação. O DER não tem como atribuição a iluminação pública. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0073/2021.- Cria a Lei Municipal de Incentivo 

de Agroecologia Urbana Comunitária de Itapira com objetivo de produzir alimentos saudáveis, 

contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e melhorar as condições ambientais de áreas 

urbanas ociosas não-edificadas ou ajardinadas. Autoria: Leandro Sartori.  A seguir, faz uso da palavra 

vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa noite a todos! Depois de duzentos e vinte dois 

dias, para ser exato. Tinha sido cento e trinta dias de adiamento, mas na verdade foi duzentos e vinte 

dois dias parados na Câmara essa lei volta para essa Ordem do Dia para ser discutida. A lei que cria 

esse projeto de Horta Comunitária, vem com uma contextualização de muita coisa. Eu quero resumir 

muito rapidamente para você que está assistindo online, para vocês que estão aqui nesta Casa de Leis. 

Em primeiro lugar, temos que estar ciente que há no Brasil um desmonte da CONAB (Companhia 

Nacional de Abastecimento). Essa companhia regulava preços, deixava sempre os preços dos 

produtos controlados, e nos últimos quatro anos ao desmonte disso. Dentro desse panorama, você tem 

cada vez mais pessoas sem acesso a alimentos, alimentos saudáveis, e quando nós chegamos a essa 

Casa de Leis, existia articulação feito por demais colegas, feitos pelo núcleo de meio ambiente e 

começaram a debater com diversas secretarias de Itapira. As secretarias como: Sama, Promoção 

Social e SAAE. As hortas comunitárias são uma realidade em muitas cidades, gera alimentos, gera 



ação comunitária que envolve todos daquele local, no futuro pode gerar renda. Por isso a gente pede 

que essa lei seja colocada e votada, para que Itapira também comece a fazer. Se os vereadores nesse 

tempo de duzentos e vinte dois dias dialogaram com a SAMA, Promoção Social e SAAE viram que 

essa lei já tem toda ela pensada em conjunto o decreto para que o prefeito regulamente, ela já existe, 

então só falta isso para ser colocado em prática, que é um projeto que vai auxiliar a população de 

Itapira, e auxiliar demais nesse momento de tanta crise que nós vivemos. Então pedimos que não seja 

adiado e tenhamos votos favoráveis dos nossos colegas, para que esse projeto siga em frente e que 

seja uma realidade na cidade de Itapira. Muito obrigado!" Não havendo mais nenhum vereador para 

fazer uso da palavra a Sra. Presidente, coloca em 1ª votação o Projeto de Lei nº 73/2021. Rejeitado 

menos três (3) votos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e Leandro Henrique 

Sartori. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de julho de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0049/2022.- 

"Acrescenta o inciso XVII, ao Artigo 2º, da lei 5.404, de 28 de Maio de 2015.” Autoria: Maísa 

Fernandes.  Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 1ª 

votação o Projeto de Lei 49/2022. A seguir, pela ordem, o vereador Leandro Henrique Sartori, solicita 

Vistas da matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 

 
 


