
ATA DA 26ª Sessão Ordinária realizada aos 11 de agosto 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. 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, MAÍSA GRACINDA FERNANDES e 

JOÃO PAULO SIQUEIRA. Ausente o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. A Sra. 

Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, 

solicitando ao Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 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 ALBERTO SARTORI: "Boa tarde a todos! O assunto de hoje, 

primeiramente, é que a Comunidade Santa Clara hoje se reúne para a Missa Solene, procissão 

às 19:00 horas, um grande abraço ao Padre Jamil, aos festeiros, a comunidade, a todos que 

colaboram coma aquela igreja que é localizada ao lado do Centro Agropecuário Carmem 

Ruette de Oliveira. Também sobre as minhas indicações, a pedido da população residente as 

imediações do Jardim Galego, Figueiredo, Flávio Zacchi, Humberto Passarela e Achiles 

Galdi.  Essas pessoas que utilizam o espaço da Praça da Justiça, pedem para que seja 

construído dois banheiros, um masculino e um feminino, devido o numero de pessoas que 

utilizam para a prática de esportes e lazer, haja visto que tem até churrasqueira, pia, um local 

bem agradável. Uma outra indicação, é referente ao Parque Juca Mulato nessas reformas, 

nessas melhorias, a população que visita o Parque, eu tenho feito alguns plantões aos 

domingos no Museu Comendador Virgolino de Oliveira, e a população sempre pergunta. 

Tem um café aqui? Tem alguma cafeteria, ou algum lugar para tomar um lanche? Então a 

minha indicação é nesse sentido, de ter uma cafeteria onde venda todas essas iguarias 

necessárias para atender a população, as pessoas que vem visitar a nossa cidade. É um espaço 

tão bonito, sempre tem visitantes, um local muito agradável que necessita desse espaço onde 

vá atender as pessoas que realmente vem visitar a nossa cidade. E também tenho uma outra 

indicação com referência as melhorias na Praça Ministro Carlos Cirillo Junior existente no 

Jardim Guarujá. Eu estive lá visitando e a população está requerendo as melhorias na parte 

de iluminação, tem um mini campo que as traves estão caídas ao chão, e também estão 

pedindo para serem recolocadas, as melhorias na parte do parquinho existente. Então a gente 

vem fazer esse pedido em nome da população que utiliza aquele espaço. É um parça grande, 

bonita que necessita também ser cuidada. E um outro a assunto é o seguinte. Existia também 

um convênio com o Hospital 22 de Outubro, a vereadora Presidente até recorda, onde os 

pacientes que necessitassem de algum exame, teria 50% de desconto. Então estou pedindo 

aqui, ao Prefeito, ao Secretário da Saúde para novamente reabilitar esse convênio, para que 

essas pessoas que necessitam desses exames, que passavam pelo Serviço  Social do 

hospital, eram encaminhadas para lá, e tinham 50% de desconto nesse exame. Isso ajuda 

muito, porque os exames de hoje são muito caros e esse desconto vai ajudar com certeza 

muito. E hoje também falei com a Sessão de Convênios da Prefeitura, que no dia 01 eu 

solicitei uma verba para o Carlos Sampaio para uma iluminação de led da Vila de Eleutério. 

Então não veio o valor total da iluminação, mas é um recurso de duzentos e cinquenta mil 

reais, que vai dar um começo nessa iluminação. É a iluminação dentro do bairro. A Sessão 

de convênios já fez o convênio, então o projeto do governo que é o sem papel já está 

sacramentada mais essa emenda conquistada através do Carlos Sampaio para Itapira. E 



também gostaria de falar sobre a questão do PPA Dr. Décio Galdi lá no Istor Luppi. A 

população está reclamando pela falta de médicos, então peço um apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde, porque é um bairro grande e as pessoas estão clamando por médicos. 

Muito obrigado a todos!" Faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa tarde a todos! Nossa fala hoje vai se dividir aos poucos. Em primeiro 

lugar, hoje dia 11 é o Dia dos Estudante. O estudante que sempre quer melhorar sua vida, 

que rala, que sabe muito bem que a vida não é só dentro de uma sala de aula, aprender 

também a estar fora dela, buscando direitos, buscando melhorias e tudo mais. Então eu quero 

parabenizar todos os estudantes não só de Itapira, mas de todo o Brasil por esse dia. É um 

dia importante a ser lembrado, e tem que ser comemorado sim, porque quem estuda busca 

mais, e os estudo não está só dentro da sala de aula, está nos eu dia a dia também. O segundo 

ponto, nós vamos conversar também, que hoje está acontecendo manifestações em todo o 

Brasil, todas capitais, e a mais próxima de nós é Campinas, sobre as cartas das brasileiras e 

os brasileiros em defesa do Estado Democrático Brasileiro. Essa carta vai remeter a uma 

carta que foi feita pelo Gofredo Teles Junior em agosto de 1977, no pior momento da 

Ditadura Civil Militar, momento que estava em vigor o (AI-5), onde lá ele pede democracia. 

Eu não vou ler inteira, mas os frutos daquela carta renderam posteriormente como a 

constituinte 38 e tudo mais, mas esse trechinho vale a pena ler. Nessa carta lida hoje pelo 

Brasil inteiro, já assinada até 17:00 horas por novecentos e setenta e quatro mil pessoas, 

incluindo eu entre elas. Nos próximos dias em meio a esses desafios teremos início da 

Campanha Eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e 

federais. Nesse momento, deveríamos verter o ápice da democracia com a disputa de vários 

projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta, para os rumos do país 

nos próximos anos. Invés de ser uma festa cívica, estamos passando por momentos de 

imenso perigo para a normalidade democrática, risco as instituições da republica, e 

insinuações de desacato ao resultado das eleições.  Ataques infundados e desacompanhados 

de provas questionar a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão 

duramente conquistado pela sociedade brasileira. “São intoleráveis ameaças aos demais 

poderes e setores da Sociedade Civil, e a excitação a violência e a ruptura da Ordem 

Constitucional. Assistimos recentemente a desvaneios autoritários que puseram em risco a 

secular democracia estadunidense. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia a 

confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, e aqui também não terão. Nossa 

consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos 

deixar ao lado divergências menores, em prol de algo muito maior a defesa da Ordem 

Democrática.” Então o Brasil não há espaço para retrocessos, convidamos a todos a assinar 

essa carta (estadodedireitosempre.com) e logicamente tenho que fazer dois comentários. 

Primeiro a tristeza de defender o óbvio essa democracia que nós temos, democracia liberal 

burguesa, e a outra como progressista até fica chato de ler uma carta liberal como essa, mas 

é necessário em momentos tão complicados em que vivemos. E para completar o meu poco 

tempo aqui, estive presente no ultimo sábado no lançamento da pré-candidata federal Sâmia 

Bonfim em São Paulo. A gente deseja muita sorte, muita confiança, que é um mandato 

necessário para o Brasil e vamos fazer de tudo para ajudar nessa reeleição. Então foi 

excelente o lançamento.  E por fim, não te como, passamos os últimos dias dialogando por 

muito tempo com as pessoas aqui em Itapira no Mercadão Municipal. Esse diálogo foi com 

todos, pessoas, feirantes, comerciantes, e a gente vai na próxima Sessão trazer um pouquinho 

dessa conversa, mas quem já quiser ver o que está acontecendo vai no Instagram, está lá 

bonitinho o resumo desse diálogo, mas tem muito mais para falar, tem muita coisa, mas nesse 

momento a gente pede dialogo, e que atenda um pouco a necessidade dessas pessoas. Muito 



obrigado e uma boa Sessão a todos!" Faz uso da palavra vereadora MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES: "Boa tarde Presidente, vereadores, Marquinhos, João, TV Câmara, 

funcionários dessa Casa. Hoje eu quero saudar o vereador Fábio, que hoje é Dia do 

Profissional de Direito e a nossa querida Natália, em nome de todos os demais itapirenses 

que prestam esse serviço maravilhoso a comunidade. Eu queria parabenizar também, que dia 

10 foi Dia dos Protetores dos Animais. Os verdadeiros que vestem a camisa e colocam a mão 

ali. Então eu gostaria de parabenizar a todos eles. Queria falar um pouquinho, sobre um texto 

que me ajudaram a redigir sobre o projeto de lei que foi aprovado semana passada por 

unanimidade nessa Casa de Leis, a respeito de quem atropela tem que estar socorrendo o 

animal. Nós temos um órgão fiscalizador aqui na nossa cidade, que quando alguém denuncia 

um infrator, as meninas vão, averiguam, conversam, instruem a família a respeito de maus 

tratos, a respeito de não estar deixando os animais soltos em vias públicas. Na segunda vez 

se a família não fizer aquilo que foi instruído, a família é autuada. Lembrando também que 

nós temos aqui em Itapira Lei dos Cães Comunitários. Então gente, por conta disso, quem 

atropela tem que socorrer mesmo. Eu não estou isentando Maísa de forma nenhuma. Eu já 

socorri muitas vidas, e quero socorrer muitas mais, porque é com grande prazer que eu faço 

isso na minha vida. Hoje o meu intuito é esclarecer o projeto de lei que foi aprovado na 

semana passada de minha autoria, sobre as responsabilidades do condutor de veículo ao 

atropelar animais nas vias públicas do município de Itapira. Acredito que o público que 

acompanha esta Sessão, e os demais munícipes que tiveram conhecimento via respeito jornal 

local Gazeta Itapirense, ficaram com críticas em relação a Lei e suas devidas consequências. 

Eu preciso lembrar a todos que o direito a proteção aos animais está previsto na Constituição 

Federal, logo projetos nesses sentidos, que asseguram a proteção e façam politicamente 

públicas voltadas a fauna, é meu dever enquanto agente político e cidadã, todavia a minha 

atuação está condicionada as ações da coletividade. De nada adianta leis sancionatórias que 

visem punir os responsáveis por práticas dolosas contra os animais, sem que a população 

itapirense não faça algo para ajudar. A lei aprovada visa responsabilizar a quem atropelar 

intencionalmente ou não, cães, gatos nas vias públicas e não prestar o devido atendimento. 

O Poder Público também é responsável pelo crescente aumento de animais nas ruas, embora 

essa triste situação aconteça não por ineficiência da prefeitura, mas sim pela prática cultural 

do abandono. O controle populacional desenfreado de cães e gatos, tem sido um dos meus 

objetivos aqui na Câmara, inclusive o castramóvel, que é uma excelente ação para evitar esta 

incidência. Infelizmente os maus tratos, abandono, e demais atos cruéis só são combativos 

quando há leis que mexem no bolso das pessoas, por isso Itapira está cada vez mais 

comprometida neste sentido. A ONG que eu sou Presidente, possui hoje superlotação de cães 

abandonados, ainda assim, a prática acontece diariamente, consequentemente o cenário tem 

piorado, porque além do abandono por falta de planejamento em ter um animal em seus 

lares, há constantes atropelamentos que ensejam acidentes e ferem animais indefesos. 

Precisamos pensar que animais são seres intuitivos, eles desconhecem a natureza urbanística 

de uma cidade. Como vão saber o momento de atravessar uma rua ou não? É questão de 

ética! Respeitar todos os seres vivos, sendo passível de sanção administrava quem haja do 

contrário. Uma ótima Sessão a todos. Obrigada!" Faz uso da palavra vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde Sra. Presidente, vereadora Maísa, vereadores e 

funcionários da Casa, internautas, nosso companheiro Joãozinho chegando hoje aqui, 

Marquinhos ex-vereador, vamos tocando em frente dentro das nossas possibilidades né?! Eu 

gostaria de falar sobre o Voto de Pesar do vereador Faustinho do Sr. Antônio Edelmiro 

Cesaretto, que nos deixou. Gostaria de deixar em nome de todos nós e também em nome da 

população itapirense, os nossos sentimentos para uma pessoa como o Sr. Toninho, sua 



esposa, seus filhos que sempre trabalharam em muitos empregos, e um grande homem 

também que nos deixou e deixou seu legado também, de muita ajuda, de muita coisa boa 

que foi construído em Itapira. Então meus sentimentos a todos da família. Não poderia deixar 

de falar Maísa, e eu não ia falar, mas vou falar, por conta da Gisele minha esposa, amiga e 

fazendo parte do seu grupo, o que u vejo no telefone, o que a Maísa passa não é brincadeira. 

Então eu sou testemunha viva disso. Se faz a lei, reclamam, se não faz, reclamam. O 

castramóvel começou a funcionar graças ao esforço da Maísa, graças ao Mário da Fonseca 

que foi um grande lutador disso. Esse castramóvel já vem do nosso tempo, da outra 

administração, e as vezes quando sai uma foto, sai a foto da ex-vereadora lá que eu não quero 

nem falar o nome. Eu não sei como ela consegue, mas ela consegue um espacinho, a ex-

vereadora Marisol né? Ela alardeou para os quatro cantos que ela tinha isso, tinha aquilo, e 

eu ainda comentei. Vocês vejam bem essa verba aí, que isso aí não foi comtemplado, é só 

uma indicação de verba. E a loucura, e todos os tramites, um ano e meio da Maísa batendo 

em cima para conseguir, e tem gente que ainda vai tirar foto com a vereadora Marisol. Então 

tem coisa que anda na contramão da história. Mas eu quero te parabenizar Maísa, por tudo 

que você está fazendo, que as pessoas entendam, e eu vi pessoas dizendo sobre atropelar 

cachorros, são coisas absurdas, é cada respostas que a Maísa tem que ouvir, e recebe. Então 

hoje, as pessoas passam por cima de um ser humano e acha que está certo, atropela um 

cachorro acha que está certo, mata um cavalo acha que está certo. Os animais tem que estar 

preso? Sim. Um cavalo na estrada, quantas mortes já aconteceram aqui em Itapira! Um 

cavalo, uma vaca, ou um bezerro, que são animais de grande porte. Tem pessoas que cuidam, 

mas animais em seu modo de agir, irracionais, às vezes escapam ou pulam uma cerca. Acho 

que quem mais teria que entender tudo isso, seriam realmente os seres humanos, que tem 

discernimento, esclarecimento para saber que a gente tem que cada um fazer a sua parte. O 

castramóvel está sendo um sucesso, espero que continue, porque por trás disso quantas 

discussões já teve, quando o veio o deputado Feliciano, e ele é defensor, e ele explicava da 

castração, ou seja, tem muita coisa que é muita conversa. O que está acontecendo agora de 

fato Maísa, é que o castramóvel está aí, e está fazendo o serviço que tem que ser feito. E isso 

nunca aconteceu em Itapira. Se está acontecendo agora, se começou em outra legislatura, 

mérito a todos aqueles, e é isso que a gente tem que aprender a reconhecer, quando começa 

um trabalho em uma legislatura e terminar em outra, que todos reconheçam. Porque tem 

gente que quer ser o “Pai da Criança” sozinho, sabendo aqui é um colegiado, é um grupo de 

vereadores, que sempre a maioria tem que estar junto. Então nós temos que aprender, que 

quando formos falar de alguma coisa, nós temos que falar que fizemos sim, mas com a ajuda 

de tal pessoa, porque tudo aquilo que quer fazer e ter um mérito sozinho, a coisa deixa de ter 

o valor necessário que tem. Então nós temos que lutar juntos pelas coisas boas, nós temos 

que fazer as coisas acontecer juntos, é lógico que nada vai ser 100% unanimidade todas as 

vezes que passar por essa Casa. Enfim, com respeito, cada um com a sua opinião, que as 

coisas acontecem. Só vim falar realmente Maísa, para lhe parabenizar, que você não desista, 

que eu sei que não é fácil, e eu vejo lá em casa o que está acontecendo por tabela, a Gi já 

não tem mais sossego também, é dia e noite, 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado. 

Talvez o Luan vai falar assim: – Exagerado hein?! (risos). Mas é bem por aí. O negócio dos 

animais, vai ter que ter sim um cuidado especial, porque é saúde pública. E a coisa está 

tomando uma dimensão, porque este todo mundo soltando e a coisa desandando. Então 

vamos nos atentar, e que todos tenham a consciência de ajudar um pouquinho cada um. Boa 

tarde a todos!" Faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde 

a todos! Aproveitando a deixa do vereador Leandro, dia 11 Dia do Estudante, outro dia eu 

citei aqui uma parceria que a prefeitura com a Promoção Social estava fazendo com o Senac, 



e se concretizou. Iniciou-se o curso de formação para os jovens de início para os bairros: 

Istor Luppi, José Tonolli de preparação para o mercado de trabalho. Como no dia que eu 

cite, tenho a honra de falar nesses temas, porque é estudo, é busca a orientação para o 

trabalho, é formar cidadão do bem, honesto e trabalhador. Esse curso de início está 

contemplando vinte jovens.  É um curso de duração de 160 horas, de segunda-feira a quinta-

feira às 17:30 horas. Então é mais um ganho que eu acho importante frisar. Gostaria de falar 

também, que essa semana reinauguramos a Casa da Gestante. Foi uma luta que essa casa 

ficou parada por oito anos, foi inaugurada em 2014 pela gestão passada, nunca funcionou, 

só tinha o espaço lá para receber uma verba, agora tem uma cobrança do Ministério Público, 

onde a nossa gestão, teve como sempre apagar o fogo, e realizou. Está funcionado a Casa da 

Gestante Josefina Tofanello de Matos (D. Gilza) hoje com 11 leitos atendendo pré-parto, e 

pós-parto. É mais uma conquista, porque não vimos o dinheiro, mas fizemos valer para o 

povo de Itapira. O próximo assunto que eu gostaria de falar, aproveitando também a fala do 

Leandro. Vereador, estamos abertos sim ao diálogo, principalmente eu, os demais 

vereadores, para conversa com a população e principalmente com os comerciantes do 

Mercadão Municipal. Foi uma promessa de campanha do prefeito que eu assino em baixo. 

O Mercadão é um ponto simbólico da nossa cidade, e sim, não vamos desamparar ninguém. 

Felizmente tem um Inquérito Civil nº 430297.001007/2017. O Ministério Público exigiu que 

todos os prédios públicos cedidos pela prefeitura, passe por uma concorrência pública, e eu 

acho justo, honesto, infelizmente afeta alguns, principalmente os tradicionais, só que eles 

têm a chance de concorrer, mas estamos aplicando a justiça. A prefeitura já de imediato, 

estamos conversando, o prefeito, o Mário já disse pra mim que não vamos abandonar 

ninguém, está sendo locado um espaço para abrigar o pessoal, os feirantes. Os feirantes da 

Feira Noturna na quarta-feira e de domingo não ficarão desamparados. Então estão vendo 

tudo isso aí, foi dado um prazo além do que o Ministério Público autorizou, tem mais de seis 

meses desse prazo, vai até 31 de janeiro de 2023. Esse prazo já foi visto penando em não 

desamparar os comerciantes do final do ano. O projeto vai visar a restauração e revitalização, 

incluído mais segurança e acessibilidade para todos os seus frequentadores. Só para concluir, 

gostaria de parabenizar todos os meus colegas vereadores, advogados e advogadas pelo Dia 

do Advogado. Agradeço a vereadora Maísa pelo carinho, e o advogado como todos nós 

sabemos é essencial para que a justiça seja realizada. Obrigado a todos e uma boa Sessão!" 

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 25ª Sessão Ordinária e 4ª Sessão Solene, realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2022. 

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

11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. 

Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes 

do Expediente. 2º) Requerimento nº. 00244/2022.- Licença para tratamento de saúde. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente do (PSL), 

Sr. JOÃO PAULO SIQUEIRA, a Sra. Presidente convida-o a adentrar ao Plenário. A 

seguir, a Sra. Presidente solicita que o mesmo permaneça em pé com o braço direito 

estendido a frente e em voz alta repita o seguinte termo: "Prometo exercer com dedicação e 

lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral no município". Solicito 

ainda para que assine o termo de posse e compromisso. Isto feito, a Sra. Presidente declara 

empossado o vereador Sr. JOÃO PAULO SIQUEIRA. A seguir, faz uso da palavra o 



vereador Sr. JOÃO PAULO SIQUEIRA: "Boa tarde a todos! Quero agradecer essa 

oportunidade de estar com vocês aqui, o André me deixou assumir também como 1º 

Suplente. E como 1º Suplente nós conseguimos assinar um Requerimento com o Rafa 

Zimbaldi de 150 mil reais para a saúde. Foi uma conquista nossa. Eu estou aqui para ajudar 

vocês no que precisar, podem contar comigo, e no que eu precisar também sei que posso 

contar com vocês. Acho que todos nós aqui somos uma família para a população. É a 

primeira vez que eu estou aqui, e a gente fica nervoso, mas a gente acostuma, acho que é 

normal né. É isso aí. Eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigado pela oportunidade." A seguir 

a senhora Presidente, solicita a primeira Secretária pára que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 3º) Ofício Encaminha cópia da sentença proferida nos autos do 

processo eTC-00003530.989.17-7, publicada no Diário Oficial do Estado em 21/06/2022. 

Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  4º) 

Projeto de Lei nº. 0055/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 

R$ 356.069,34. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 

Projeto de Lei nº. 0056/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos 

urbanos (Columba livia – variedade doméstica), no âmbito do Município de Itapira, e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0057/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a comprovação da origem dos 

materiais metálicos recicláveis e cadastro de fornecedores. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº 095/2022. ASSUNTO: Projeto 

de Lei Complementar nº 11/2022. RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora Presidente, 

Senhora e Senhores  Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, de autoria do Prefeito Municipal 

“Autoriza o Poder Executivo subvencionar a empresa OFICINA DE COSTURA 2N 

LIMITADA” , acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 

Lopes", 10 de Agosto de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade,  para 

a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº 096/2022. 

ASSUNTO: Projeto de Resolução nº 01/2022. RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora 

Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 01/2022, de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara, que "Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da 

Câmara", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 

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



Vereador "Pedro Lopes", 10 de Agosto de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa 

aprova por unanimidade,  para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos  11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00479/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Vicente Américo Lista Neto. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00480/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Nair Peraro Pinecio. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00481/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Gabriel de Faria. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00482/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Martinho Jacob. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00483/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Doraci de Oliveira Barbosa. 

Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00484/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Aparecido Moreira. Autoria. 

Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

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

00485/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Andrea Caetano Araújo. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00486/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Divanira Regina Ribeiro Andreoli. 

Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00487/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Edelmiro Cesaretto, 

mais conhecido como Toninho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00488/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José Luiz Gugelmin. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00489/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Onofre Franco de Souza. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00490/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Maria Jacinto. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00491/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Clelia Milanesi. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 



Pesar nº. 00492/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jair Rocha. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00493/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Inês Aparecida de Godoy 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00494/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria do Carmo Cogui 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00495/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wagner de Azevedo. 

Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00496/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Aparecida de Moraes. 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00497/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Maria Bazani 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00498/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geny da Costa Oliveira. 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00499/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente Moreira Filho. 

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

aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00500/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jurandyr Daniel da 

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

Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00501/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo 

Golfeto, mais conhecido como Arlindo do Bairral. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00502/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Claudete Delalana Topan, mais 

conhecida como Dete. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de agosto 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. 33º) Requerimento nº. 00241/2022.- Voto de Congratulação com a nova 

diretoria do Rotary Clube de Itapira e da Casa da Amizade de Itapira, na pessoa dos 

respectivos presidentes Sr. Gleidson Lima e Sra. Dilma Guardia. Autoria. Beth Manoel.  

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

11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00242/2022.- Voto de Congratulação com a atleta itapirense Maria Eduarda Oliveira, pela 

brilhante participação no Campeonato Paulista de Atletismo Sub-18. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00243/2022.- Voto de Congratulação com o Dr. Victorino Coutinho 

Chermont de Miranda, pela outorga da Comenda do Instituto Histórico, Geográfico e 



Genealógico da Baixa Mogiana. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00245/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Silvana Monti Galdi, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 5 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00246/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria das Graças Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00247/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Sônia Maria Almeida Cavenaghi, pelo transcurso de seu  

aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 

00248/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Nair Bernardes, pelo transcurso de seu 91º 

aniversário de nascimento celebrado dia 6 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 

00249/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Piani Cintra, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 00250/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00251/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi 

Serra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 43º) Requerimento nº. 00252/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Edite Pereira Ribeiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00253/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Ana Maria Cordeiro Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 09 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00254/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Clara Juliana Caleffi, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 11 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00255/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Elídia Cima Marquezini, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 11 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Requerimento nº. 00256/2022.- Voto 



de Congratulação com a Sra. Dirce Venturelli Faria, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00257/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Odila Felipe, pelo transcurso de seu 80º aniversário de 

nascimento celebrado dia 04 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00258/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Irma Gomes Nicoletti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 09 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00259/2022.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Arlindo Bellini, pelo transcurso de seu 80º aniversário de 

nascimento celebrado dia 10 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Requerimento nº. 00260/2022.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Antônio Vicente dos Santos, pelo transcurso de seu 94º 

aniversário de nascimento celebrado dia 10 de agosto. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Requerimento nº. 00261/2022.- Voto 

de Congratulação com o jovem Michel Costa, recém graduado em Tecnologia em Marketing 

pela Faculdade Unicesumar. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00272/2022.- Sugere reforma da 

Praça Ministro Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00273/2022.- 

Sugere seção de espaço no Parque Juca Mulato para instalação de cafeteria, visando o 

fomento do turismo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00274/2022.- Sugere construção de 

banheiros públicos na Praça da Justiça, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº. 00275/2022.- 

Sugere a renovação do convênio com o Hospital 22 de Outubro para desconto na realização 

de exames. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto 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: 57º) Convite Cerimônia de Valorização 

do Policial Militar - À realizar-se no dia 12 de agosto de 2022 às 15:00 horas Igreja ICPI 

Casa. Rua José L. de Oliveira, 440 Chácara Nova Odessa - Mogi Guaçu. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 58º) Convite Secretaria de Esportes e Lazer - Tem a honra de 

convidar V.Sª para as finais da Copa Itapira de Futebol " Antônio Aparecido de Godoy" dia 

14 de agosto e 21 de agosto. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Ofício SG-DAO nº 

168/2022. - Ref. Requerimento nº 224/2022 - Requer informações da Administração sobre 

a regra para pagamento de horas extras de servidores públicos aos sábados, domingos e 



feriados. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) Ofício nº 195/2022. - Vimos por intermédio 

deste, informar que conforme indicação 259/2022 as melhorias nas praças esportivas 

localizadas na rua Carlos Eduardo Ornellas, Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek de 

Oliveira serão colocadas no cronograma de obras da Secretaria de Esportes e Lazer. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Ofício nº 68/2022. - Ref. Ofício nº 666/2022 e 

Requerimento 223/2022. - Informar sobre a rede de esgotos no bairro Assad Alcici. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Ofício SG-DAO nº 149/2022. Ref. Indicação 

170/2022. - Sugere a retomada do serviço de conveniência no CRAS, através de oficinas de 

Terapia Ocupacional. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  63º) Ofício SG-DAO nº 

163/2022. Ref. Requerimento nº 156/2022. - Informações sobre a indicação nº 116/2022, 

que diz respeito sobre aquisição de pistola Taser e Spray de Pimenta para GCM. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a 

Sra. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0011/2022.- Autoriza o Poder Executivo subvencionar a 

empresa OFICINA DE COSTURA 2N LIMITADA. Autoria: Prefeito Municipal.  Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 011/2022. Aprovado por unanimidade. 

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

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

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

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

Lei Complementar. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 11 de agosto 

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

Resolução nº 001/2022.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias 

da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara.  Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 001/2022. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 11 de agosto 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. 

 
 

 

 


