
ATA DA 28ª Sessão Ordinária realizada aos 25 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 CARLOS ALBERTO SARTORI, para que da tribuna proceda a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente solicita ao vereador Sr. 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, para que ocupe "ad hoc" a 2ª Secretaria, visto que o 2º 

Secretário ANDRÉ LUIS SIQUEIRA encontra-se de licença para tratar de assuntos 

pessoais e passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde 

Presidente, vereadora Maísa, demais colegas vereadores, aos funcionários dessa Casa, Dr. 

Newton que está aqui presente, obrigado pela presença Joãozinho, que vai estar assumindo 

a cadeira hoje novamente seja bem-vindo, a todos que nos acompanham pela imprensa, e 

toda a população itapirense. Hoje eu quero levantar um assunto aqui sobre a questão das 

marmitas que estão sendo fornecidas aos funcionários públicos. Acredito que seja de 

conhecimento de todos, que esse marmitex vem da cidade de Pedreira, e tendo em vista que 

há uma certa distância da cidade de Itapira, chegou-se algumas reclamações com relação a 

marmitas fria, arroz de péssima qualidade quebrado parecendo uma quirera, pouca comida 

e muita das vezes atrasado, com mais de uma hora de atraso, mas a gente tem conhecimento 

disso também, que foi feito uma licitação, foi feito um pregão e a empresa de lá ganhou pela 

diferença de R$ 1,00. O que eu venho pedir? Venho pedir para que se faça um estudo, que 

faça um acompanhamento ou até mesmo notifique a empresa que está fazendo esse 

fornecimento, para que melhore na qualidade, ou se a gente consegue pelo menos fazer uma 

parceria com alguém aqui da cidade, que em contrapartida a gente consegue até fomentar o 

nosso comerciante. Então assim, uma vez que tem o pregão, não sei se é questão jurídica ou 

não, mas poderia estar fazendo um estudo aí para que possam estar fornecendo um alimento 

de mais qualidade para os nossos servidores públicos. Eu queria também parabenizar o 

pessoal do time de Eleutério, que domingo passado fez a final da 1ª divisão do Campeonato 

Amador aqui da cidade de Itapira, que infelizmente foi campeão em cima do meu time de 

coração do Barão, mas foi justo, foi merecido melhor campanha, foram campeões de forma 

Invicta, sem perder nenhum jogo. E no nome do Alan, que é o presidente do time, gostaria 

de parabenizar todos os integrantes da comissão técnica dos jogadores, e também o goleiro 

Marcelo Augusto, que foi o goleiro menos vazado da competição, que por sua vez foi eleito 

melhor goleiro do campeonato, e o Cauã Oliveira, que foi o artilheiro do campeonato com 

10 gols. Então parabéns ao time de Eleutério, é um bairro vizinho lá do Barão, é um bairro 

onde eu tenho muitos amigos, tenho um carinho especial por lá, e é isso daí. Por hoje é só. 

Boa tarde e boa Sessão a todos obrigado!" A seguir, faz uso da palavra vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, demais colegas 

vereadores, funcionários da Casa, público aqui presente, Dr. Newton, Joãozinho, imprensa, 

internautas e população itapirense. Hoje início comentando a nossa semana da gestão, onde 

nessa semana fomos premiados com a Certificação do Mundo Verde e Azul. Isso é o 

resultado de uma apuração que eles fazem nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Em 



2020 Itapira tinha ficado da 35ª colocação, em 2021 essa apuração é feita anualmente e nós 

conseguimos um avanço bem valoroso nesta colocação, pulamos para 8º lugar, tendo uma 

sessão de 27 colocações. Isso é um trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, 

com a qual inclui inclusive, o trabalho feito no aterro sanitário. Mesmo com o trabalho nosso 

da secretaria economizando seiscentos mil reais que foi feito o trabalho pela nossa 

administração, conseguimos ainda ascensão, e isso é um orgulho para nossa cidade, porque 

é um trabalho realizado com amor mesmo pela Secretaria de Meio Ambiente, com as 

campanhas de cultivo de árvores, limpeza dos nossos córregos e demais atividades chegamos 

a essa ascensão. Então considero um orgulho para a nossa cidade, e ainda no mesmo dia 

fomos também premiados com o troféu Governador Franco Montoro, pela primeira 

colocação na bacia do Mogi Guaçu. Isso aí já é restrito a nossa bacia de Mogi Guaçu, porém 

a nossa cidade com o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente alcançou em 2021 a primeira 

colocação, então eu deixo aqui meus parabéns a todos Secretaria do meio Ambiente, onde 

inclusive foi feito um voto de congratulação pela nossa bancada, para o secretário José Maria 

Perentel Rostirolla, ao diretor Anderson Martelli e a nosso Prefeito também, porque com a 

fiscalização dele e a gestão dele junto com a Secretaria de Meio Ambiente, alcançou esse 

esplendido resultado. Gostaria agora de passar dois recados da nossa administração e nossa 

gestão, que sábado agora iremos fazer a vacinação a zoonose irá fazer a vacinação de cães e 

gatos contra a raiva. Vai ser neste sábado dia 27 na UBS da Vila Ilze das 8:00 horas da 

manhã às 16:00 horas da tarde. Então é um recado que nós estamos passando para a 

população não perder a vacinação. E também gostaria de dar um recado aqui, que esse final 

de semana também no sábado dia 27 no Parque Juca Mulato, terá o circuito Sesc de Artes. 

Isso aí também foi uma gestão da Secretaria de Cultura nossa, junto ao Estado e ao Sesc, 

para trazer essa atração. Então é mais um atrativo para a nossa população onde deixo aqui 

todos convidados. Só gostaria de falar um pouco, sobre o que o vereador Briza falou. Briza, 

eu vou estar falando com o prefeito. Eu não tinha conhecimento disso, e vamos ver o que dá 

para ser feito. Como você falou, já é uma licitação onde houve o campeão e a diferença é R$ 

1,00. É uma diferença e tem que seguir a lei, mas vamos ver o que dá para fazer, tem que 

cobrar a qualidade disso e vou conversar com o jurídico se dá para fazer alguma coisa nesse 

sentido. Vamos ver se dá pra fazer uma quebra de contrato, vou ver, notificar eles. 

Presidente, muito obrigado e desculpe. 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 27ª Sessão Ordinária,  

realizada no dia 18 de agosto de 2022. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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. 00287/2022.- Licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: André Siqueira.  

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

25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, encontrando-se 

presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA 

(União Brasil), Sr. JOÃO PAULO SIQUEIRA (União Brasil), a Sra. Presidente convida-

o a assumir a vaga verificada. Isto feito, a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) Projeto de Lei Complementar 

nº. 0013/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a 2ª revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Itapira, instituído pela Lei Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, revisado 



pela Lei Complementar nº 5.710, de 23 de julho de 2018, e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0014/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Cria o Fundo de Honorários Sucumbenciais (FHS) 

no Município de Itapira e da outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0060/2022.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos - COMUSP, e dá outras 

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

Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de 

Lei nº. 0061/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera a redação do artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.658, de 

02 de setembro de 2004. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0062/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira, e dá providências correlatas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) PARECER nº      101/2022. ASSUNTO:Projeto de Lei nº 058/2022. 

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 058/2022, de autoria 

do Prefeito que “Autoriza o Município de Itapira a celebrar convênio com o Departamento 

de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER-SP”, 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", 24 de Agosto, 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  25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) PARECER nº 102/2022. ASSUNTO: Projeto de Lei nº 059/2022. 

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 059/2022, de 

autoria do Prefeito que “Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 4.864, de 07 

março de 2012”, 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", 

24 de Agosto, 2022. 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  25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00516/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Nicolas Bernardo dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00517/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marilene Souza Martins. Autoria. Carlos 

Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. 

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

00518/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Alavarse Félix, mais conhecido como 

Zinho Lamão. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00519/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson 

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

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00520/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Laurindo da Silva. 

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

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00521/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Vidal de Godoy. 

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

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00522/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helba Salles Bellini. 

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

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00523/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Brasil Vieira da 

Silva Campos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00524/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

Batista, mais conhecido como Tonhão do Toco. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00525/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Cleber Jonas Vaz. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00526/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José Roberto Medina. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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. 21º) Requerimento nº. 00274/2022.- Voto de 

Congratulação com o Círcolo Ítalo Braziliano XV de Novembro di Itapira, pela realização 

da 21ª Festa della Nonna. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Carlos Alberto Sartori 

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

25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00275/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião Cândido Correa, pelo transcurso 

de seu 87º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00276/2022.- Voto de Congratulação com o jovem atleta itapirense Luis 

Henrique Soares da Silva, pela medalha de bronze no salto com vara durante o Campeonato 

Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-18. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 



2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00277/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Roberta Pelegrino, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 23 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00278/2022.- Voto 

de Congratulação com os empresários Carlos Alberto de Almeida e Daniel Carlos Martin, 

da rede de Supermercados Penha Center, pelos 12 anos de atividades em nosso município, 

celebrado dia 24 de agosto. Autoria. Beth Manoel. Luan Rostirolla DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00279/2022.- Voto 

de Congratulação com a equipe Eleutério Futebol Clube, pela conquista invicta da Copa 

Itapira de Futebol Amador de 2022. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00280/2022.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Dalton Justino, o Dalton do Cadastro, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  A seguir, o autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 

00281/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Pedro Mariano, o Chico do 

Protocolo, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

municipalidade. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  A seguir, o autor manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00282/2022.- Voto de Congratulação com o jovem atleta itapirense 

Gabriel Burani, pela conquista do primeiro lugar (categoria sub-29) na corrida de montanha 

La Mission, realizada entre os dias 19 e 20 de agosto na Serra Fina. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  A seguir, o autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00283/2022.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Zoé Fernandes Baldissini, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 18 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00284/2022.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Marina Felix, pelo transcurso de seu 90º aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00285/2022.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Reinaldo Citrângulo, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 17 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00286/2022.- Voto 

de Congratulação com o presidente, diretores e integrantes do Rotary Clube de Mogi Guaçu, 

pelos 50 anos de fundação, celebrados dia 05 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.   

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

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

00288/2022.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de 

Menezes Galemback, por sua eleição como presidente da Federação das Academias de 



Letras no Brasil (FALB). Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador 

Carlos Alberto Sartori: "Gostaria de parabenizar o Thiago, que está aqui presente, pelos 

seus grandes feitos em favor da cultura, da rrte e de tudo aquilo que eleva e leva o nome de 

nossa cidade por todo o Brasil a fora. Eu acho de suma importância às pessoas que gostam 

da arte, da poesia, da história tem que ter pessoas que trabalhe, e você é uma pessoa que faz 

isso incansavelmente. Você trabalha, a gente que acompanha a sua vida sabe dos bons feitos 

que você faz por nossa cultura. Parabéns Thiago!" Justificativa de voto vereador Luis 

Hermínio Nicolai: "Boa noite Thiago. Boa noite a todos. Bons tempos que eu fiquei nessa 

Casa de Leis, hoje é mais um dia para lhe parabenizar por tantos feitos. Então já estivemos 

juntos aqui em outras oportunidades, espero que você continue com o seu trabalho, com a 

sua caminhada, que Deus te abençoe. Acho que não tem muito o que falar, de tudo que você 

já fez, só te parabenizar e desejar sempre mais sucesso, e que é um orgulho para Itapira. Nós 

temos o seu nome aqui como itapirense por tudo que você faz pela gente e pela nossa cultura. 

Então um grande abraço e fique com Deus, e segue em frente. Um abraço de todos 

aí!"Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Boa noite a todos novamente. 

Thiago, ouvi o currículo aqui nossa senhora! Parabéns viu?! Que Deus continue te 

abençoando, como eu li aqui o primeiro Paulista a assumir a presidência, mais um motivo 

ainda para gente como itapirense ter orgulho. Então continue assim na sua luta mesmo. Meus 

parabéns, Deus te abençoe! Boa noite!" Justificativa de voto vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: "Boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de parabeniza-lo. Quando 

encontro você sempre lembro do meu avô lá atrás, e todo ano faz seis anos que eu estou 

nessa Casa, e nos seis anos você sempre tem um voto de destaque nessa Casa pelo seu 

trabalho, seu serviço prestado, e por levar o nome de Itapira. Continue sempre assim, faço 

minhas palavras dos meus companheiros. Parabéns, e espero que ano que vem esteja aqui de 

novo com mais um voto para você e muito merecido. Parabéns Thiago!" Justificativa de voto 

vereador Carlos Donisete Briza: "Boa noite a todos. Estou no meu primeiro mandato, e tive 

o prazer de conhece-lo no ano passado e fiquei até impressionado de ver a grandeza e a 

riqueza do seu currículo. E aí fica até difícil falar depois dos outros, que tudo que a gente for 

falar que ainda vai faltar elogios. Mas que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria 

para que você continue nessa caminhada e levando o nome de Itapira aí para o Brasil afora. 

Parabéns, que Deus te abençoe! Obrigado Presidente!" Justificativa de voto vereadora 

Elisabeth Donisete Manoel: "Eu também quero dar minha justificativa pelo meu voto. Falar 

que você é uma pessoa assim exuberante em sabedoria de cultura, que você para mim é um 

é um tesouro de pessoa com leque imenso na cultura. Parabéns, que Deus te conserve sempre 

assim, que você continue levando o nome da nossa cidade além da nossa imaginação. 

Parabéns Thiago!" DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00289/2022.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), pelo 8º lugar geral no Programa Município 

Verde/Azul. Autoria. Bancada da Situação.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente.   36º) Indicação nº. 00278/2022.- Sugere poda de árvore na 

rua Lindóia, defronte o bar da Eva. Autoria. Carlos Briza.   DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00279/2022.- Sugere a readequação 

(rebaixamento) de uma lombada na rua Aristides Ricciluca, próxima ao clube AABB. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) 



Indicação nº. 00280/2022.- Sugere implantação de três redutores de velocidade tipo 

lombada na avenida Benedito Leitão, no José Tonolli. Autoria. Maísa Fernandes.   

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 00281/2022.- 

Sugere recapeamento asfáltico da rua do Cubatão, no trecho localizado após o morro do 

Macumbê, no bairro do Cubatão. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00282/2022.- Sugere construção 

de bueiros nas ruas do bairro José Tonolli, ainda não dotadas de tal melhoria. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 

00283/2022.- Sugere construção de bueiro na rua Leonardo André Scieve, próximo a UBS 

"Dr, Isamu Ito", no Flávio Zacchi. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 00284/2022.- Sugere 

pavimentação asfáltica do trecho de entra/saída da nova escola "Izaura da Silva Vieira", no 

Jardim Magali. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 43º) Indicação nº. 00285/2022.- Sugere tapa buracos ou recapeamento asfáltico 

de um trecho da rua Santa Terezinha, defronte o numeral 231, Prados. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 

00286/2022.- Sugere a construção de banheiros públicos no Parque Linear "Dra. Kátia 

Stevanatto Sampaio", no Pq. Santa Bárbara. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00287/2022.- 

Sugere a construção de "bolsão" para contenção da água da chuva entre as ruas Manoel 

Pereira e XV de Novembro, no Centro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00288/2022.- Sugere a 

implantação de um balanço gigante em alguns pontos turísticos de nossa cidade, como Morro 

do Cruzeiro, Parque Juca Mulato e Praça da Árvore. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00289/2022.- 

Sugere ao Sr. Prefreito e setor de Planejamento a instalação de novo padrão de energia 

elétrica na rua Joaquim Vieira, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori.   

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Convite de Inauguração 

Igreja Presbiteriana. - A Igreja Presbiteriana Independente de Itapira tem a honra de 

convidar a Vossa Excelência e demais Vereadores da Câmara Municipal de Itapira, para a 

cerimônia de inauguração do templo da igreja dia 28 de agosto às 19:00 horas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto 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 única discussão o Projeto 

de Lei nº 0058/2022.- Autoriza o Município de Itapira a celebrar convênio com o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Se São Paulo - DER-SP. Autoria: Prefeito 

Municipal. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 



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

de Lei nº 0059/2022.- Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 4.864, de 07 de 

março de 2012.  Autoria: Prefeito Municipal. Aprovado em única votação por unanimidade.  

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00264/2022.- Voto de 

Congratulação com a APAE de Itapira, na pessoa do presidente Dr. Newton Santana, pelos 

51 anos de atividades em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso 

da palavra vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde Presidente, vereadora, 

vereadores funcionários da Casa internautas, saudar aqui o Thiago de Menezes, também 

representando aqui a APAE o seu Presidente, DR. Newton Santana, também a 

administradora Lucineia Lovato Baldessini, e também as professoras colaboradoras lá APAE 

Alexandra de Moraes e a Talita Bresciani Jugni. É uma alegria poder falar da APAE uma 

instituição que há mais de meio século presta relevantes serviços para a cidade. Serviços 

esses que alguns anos atrás até um tanto meio desconhecido pelas pessoas, não era fácil, era 

uma situação difícil a gente recorda assim com pessoas, amigos, familiares, que tinham uma 

criança com certo problema, que muitas vezes não tinha aonde acudir essa criança. Depois 

lá no começo 51 anos atrás, algumas pessoas de nossa cidade se uniram para criar essa 

Associação. Então é essa associação que entendeu a sua mão ao próximo, que ajudou 

sucessivamente todas as administrações municipais, porque é uma entidade que presta um 

serviço com excelência, equipes preparadas para trabalhar no atendimento, a gente em visitas 

a instituição, vemos o amor, o carinho, a dedicação dos funcionários, de seus dirigentes de 

pessoas que ajudam a APAE, e com esse empenho e todas as pessoas que lá no passado, a 

doação do terreno porque antigamente a APAE funcionou acho que na Francisco Glicério, 

que é no seu primeiro presidente meu grande amigo Dr. Romeu Pereira de Souza, uma pessoa 

muito querida também, que eu tenho muita estima, assim na sucessão dele muitos outros 

vieram, que eu não vou recordar o nome de todos. Gostaria até de falar aqui, são pessoas que 

merecem o respeito, merecem homenagem, porque dedicaram anos de suas vidas a favor de 

uma instituição. Então assim como hoje está o Dr. Newton Santana dois mandatos 

consecutivos, é uma pessoa também que conheceu a instituição, se tornou amigo dela e nunca 

mais deixou a APAE, está lá firme e forte com a bandeira da APAE, sempre buscando 

melhorias, reivindicando melhorias para os atendidos naquela instituição, uma pessoa que 

incansavelmente busca resultados. Vejo também aqui a Lucinéia, que ela enxerga APAE 24 

horas por dia. A gente vê a dedicação dela em tudo, não só na parte administrativa, mas em 

tratamento as pessoas atendidas, a seus funcionários, os familiares das pessoas, os 

voluntários gente vê a dedicação e o carinho que ela tem pela instituição. Então o Dr. Newton 

conseguiu formar uma equipe coesa, que trabalha em favor da instituição. Isso é muito 

gratificante, a gente falar de pessoas que trabalham, que buscam resultados, pessoas que a 

gente vê os alunos, quantos progressos teve, quem acompanha assim a vida da APAE 

conversando com o Dr. Newton algumas vezes lá visitando, mas a gente sabe que isso é o 

resultado de um trabalho bem feito, de uma administração, de uma diretoria que gosta da 

daquilo que faz, que respeita a pessoa que precisa daquele atendimento. A gente lembra, que 

eu ainda era criança quando começou a fazer a Dona Carmem doou outro terreno para fazer 

a APAE. A gente era criança, ia no Interact, então em nossos passeios algumas vezes, foi lá 

para ver os platôs que foram feitos, e depois era para ser na época que era para fazer um 

platô, mas depois foi um equívoco e fizeram dois, ficou até melhor do que o esperado. Eu 

lembro assim nessas visitas, que o Rotary organizava para levar os jovens do Interact, a gente 

tinha alguns rotaryanos lá, que na época estava ajudando até pregar o telhado, pelas paredes, 



lembro de alguns que eram do Rotary na época o Casimiro Rodrigues, o Kiko Job, Antônio 

Carlos Sete, Sr. Carlos de Freitas, o Pedro Romano, Luiz Cavenaghi, Aderly, Nowman não 

vou lembrar de todos, porque é muita coisa, mas são pessoas  benegadas que abraçaram a 

causa naquela época, porque a APAE necessitava desse novo prédio, e nessa parceria com o 

rosto ele foi feito a dona Carmem por sua vez como sempre estendeu a mão e ajudou. Então 

a gente deixa aqui hoje Dr. Newton gratidão pelo seu trabalho, por sua equipe a APAE com 

os como você trata aquela instituição com tanto amor e carinho. Então é o que Itapira pode 

dizer a vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito ao longo desses 51 anos, as 

pessoas que muito dependem daquela instituição, não só o atendido, mas também os seus 

familiares. Então é importante frisar isso, porque o atendimento também extensiva família, 

quando vai bem tudo vai bem numa casa, então a APAE está de parabéns, que venha mais 

51 anos, e que venham presidentes bons como Dr. Newton, que veste a camisa da instituição 

e as coisas andam bem e sempre a favor daqueles mais necessitados. Muito obrigado a todos! 

Muito obrigado!" A seguir, faz uso da palavra, vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

"Boa noite mais uma vez vereadores, público que nos assiste, Thiago já homenageado a 

todos né?! Dr. Newton e sua equipe maravilhosa. Antes de começar a falar, dizer Thiago que 

se você precisar de um historiador junto, você e o Carlinhos estão à disposição, porque é 

difícil falar, porque ele lembra o nome lá então, e isso não é como político é como historiador 

mesmo, que ele tem esse dom divino que também é exclusivo dele. Então é a parceria. Enfim 

Dr. Newton, endossando tudo o que o Carlinhos falou e dizendo que a sua equipe de meninas 

e meninos, que lá trabalham, que trabalho maravilhoso e o que dizer né?! Então do empenho 

que o senhor junto com toda essa equipe maravilhosa faz, outros presidentes que lá passaram 

e acho que para resumir bastante a história acho, que hoje é difícil achar pessoas que dedicam 

o mínimo necessário do seu tempo para que as coisas possam funcionar, e ao próximo. Então 

a APAE sendo o que é para as crianças tão especial que é esse serviço esse trabalho, então 

acho que todo esse tempo dedicado tenho certeza que não é pouco, é muito, é absurdo. Então 

não poderia deixar de vir aqui e também dizer que são 51 anos de muita luta e muito sucesso, 

e muita prosperidade e tantas coisas que foram feitas. Eu até peço desculpas às vezes, por 

não estar muitas vezes presente, a vida da gente também tem esses percalços, mas sempre 

que pode nós estamos lá. Então eu gostaria de parabenizar o senhor, toda a equipe da APAE 

e dizendo que conte conosco e que Deus ilumine sempre todos vocês e a todos que lá 

passaram como presidente, como funcionários, como pessoas colaboradores de qualquer... 

Então doutor, fica aqui um grande abraço, e que seja sempre um sucesso e como disse o 

Carlinhos, que venham mais 50, mais 100 anos e que aqueles que vierem a suceder, que 

sejam pessoas empenhadas e que possam dedicar também um pouquinho de sua vida aos 

que mais necessitam, que isso faz para todos nós uma vida melhor, pessoas melhores, e uma 

comunidade melhor, quando a gente tem olhos para aqueles que realmente necessitam. Então 

acho que falar muito também a gente repete coisas, e acho que não tem essa necessidade. 

Então um grande abraço e transmita o abraço de todos nós aqui dessa Casa para todos os 

funcionários, e conte sempre com a gente. Um abraço e obrigado!" Faz uso da palavra, 

vereador CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa noite Presidente, vereadora Maísa, demais 

vereadores, o público aqui presente. Queria começar parabenizando o Dr. Newton pelo 

segundo mandato à frente da presidência da entidade APAE, que em seu nome eu estendo 

os parabéns ao vice-presidente, a toda diretoria, em nome da Lucinéia estendo os parabéns 

aos funcionários e colaboradores em nome das duas professoras que aqui estão a Alexandra 

e a Talita. E dizer que vocês fazem um trabalho que ninguém faz. Um trabalho que dá 

orgulho em estar aqui hoje presente e ouvir tudo que o vereador Carlinhos Sartori falou, tudo 

que o Mino falou, nós como itapirenses temos sim que ter orgulho porque a APAE, é modelo 



para muitas APAES das cidades da região. Então assim eu tive o prazer de conhecer o Dr. 

Newton ter um pouco mais de contato e conhecer um pouco mais do trabalho da APAE, e 

dizer assim que eu estou muito feliz hoje, em poder participar dessa desse voto de 

congratulação, e pedir a Deus que sempre de sabedoria, de um norte, de saúde para vocês 

que hoje estão na presidência, dos que vão vir que de continuidade, e que possam fazer além 

até do que vocês fazem, não desmerecendo o trabalho de vocês, mas quanto mais vir e fazer 

melhor, será melhor ainda. E se tem uma palavra que define isso é gratidão. Parabéns pelos 

51 anos, nós itapirenses temos orgulho por isso. Obrigado!" A seguir, faz uso da palavra, 

vereador  LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: "Boa noite a todos. Eu também não 

poderia deixar de falar um pouco da APAE. Falar um pouco de amor, paixão, carinho, 

dedicação. Poderia falar milhares e milhares de palavras positivas da APAE de Itapira. São 

pessoas guerreiras, fortes, determinadas, só participando do terceiro setor como participei, e 

agora junto com uma administração pública, que você dá importância das entidades para a 

cidade. Então claro da importância da APAE para o município. O que seria município sem 

a APAE? Das entidades de Itapira? É muito importante o trabalho de vocês. Dr. Newton e 

toda a sua equipe, leve o meu abraço, o abraço dessa Câmara para todos os seus 

colaboradores. Vocês fazem um trabalho excepcional na cidade, um trabalho dedicação e 

determinação com crianças, jovens. Ficou muito feliz de estar aqui neste dia de hoje 

comemorando mais um aniversário da APAE parabenizando vocês, e que tenham certeza, 

que vamos estar por aqui por muitos e muitos anos, e muitos e muitos outros, vereadores e 

vereadoras passarão por essa Casa sempre aplaudindo a APAE de Itapira. Parabéns, a gente 

é um pouco repetitivo, porque nesse momento a gente tem que parabenizar e agradece-los. 

Então muito obrigado de coração por todos vereadores, que a APAE é um exemplo para a 

cidade de Itapira, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Boa noite!" A seguir, faz uso 

da palavra, vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: "Eu também não poderia 

deixar de falar sobre APAE, pelos 51 anos da APAE. Eu já existia quando foi fundada a 

APAE, então falar do Dr. Newton, também o conheci quando ele era mocinho ainda né Dr. 

Newton?! Barba preta, e da Lu que é essa excelência em simpatia, das professoras, de toda 

sua equipe Dr. Newton, que leva e eleva o nome da APAE, e que trazem todos os corações 

do povo de Itapira o orgulho, porque como disse o Luan o que seria dos nossos se não 

houvesse a APAE na nossa cidade. Então parabéns, Deus abençoe, que o senhor e sua equipe 

continue com ânimo, com disposição, com esperança e com tudo que for bom. Parabéns! 

Justificativa de voto, vereador Fábio Galvão dos Santos: "Gostaria de parabenizar a todos, 

principalmente ao Dr. Newton Presidente, a Lu, Alexandra e leve o meu abraço a todos. 

Parabéns pelo trabalho que como a gente sempre fala, ajudar ao próximo não é para todos, é 

para poucos. Então meus parabéns a vocês, que Deus continue abençoando todos vocês. 

Parabéns Dr. Newton, um abraço!" Justificativa de voto, vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes: "Eu também gostaria de parabenizar essa equipe fantástica na pessoa do 

Presidente Dr. Newton, e essas lindas, maravilhosas professoras, que Deus abençoe muito 

vocês, que vocês continuem com esse trabalho de amor, que a gente sente que vem de vocês, 

que é um trabalho excepcional. Que vocês tenham bastante disponibilidade, e que Deus 

abençoe muito vocês. Recebam o meu abraço!" DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00272/2022.- 

Voto de Congratulação com o ciclista itapirense Artur Galizoni Caversan, pelo brilhante 

desempenho e destaque durante a 30ª Edição do L´Etape Du Tour de France. Autoria: Fábio 

Galvão dos Santos. A seguir, faz uso da palavra vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: "Boa noite novamente a todos. Um boa noite ao Arthur, a Dra. Camila senhora 



sua esposa, senhora sua mãe, um boa noite. Antes de usar a palavra, eu vou fazer a leitura 

do requerimento. “Requeremos a V.  Exa., ouvido o Colendo Plenário, para que faça 

consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, um Voto de Congratulação com o ciclista 

itapirense Artur Galizoni Caversan, pelo brilhante desempenho e destaque durante a 30ª 

Edição do L´Etape Du Tour de France, realizada no dia 10 de julho na região dos Alpes, na 

França. A prova, organizada pelo Tour de France, contou com 16 mil inscritos, dos quais 12 

mil largaram para percorrer os 170 km, com 4,7 km de desnível, com subidas consagradas 

como Col du Galibier, Croix de Fer e Alpe D´Huez, entre tantas outras subidas e descidas 

técnicas. Artur completou a prova com o tempo de 6:55:34 hs, conquistando o 346º lugar na 

classificação geral e o 25º lugar na categoria 40/44 anos, sendo o 4º melhor brasileiro a 

cruzar a linha de chegada, levando o nome de nossa querida Itapira na modalidade. Merece, 

portanto, o reconhecimento e as homenagens desta Casa de Leis, como ora propomos através 

deste requerimento. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao 

ilustre homenageado da decisão do Colendo Plenário. S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de agosto de 2022. Arthur, resumindo você conseguiu um resultado memorável. 

Conversando com os seus amigos ciclistas, nossos amigos ciclistas, todo mundo esperava 

sim uma boa performance sua, mas você extravasou todas as nossas expectativas. Então 

deixo aqui os parabéns para você, fazer o esporte também é uma forma de qualificação e 

você dando um exemplo assim para a nossa cidade só engrandece. Engradece o esporte, 

engrandece o nome da nossa cidade, e na minha opinião até o nosso país, porque ficar em 

quarto no nosso país é para poucos. Então deixo aqui meus parabéns para você, que Deus 

continue abençoando você e toda sua família, e o que precisar de nós “tamo junto” forte 

abraço meu amigo. Boa noite a todos! " DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00273/2022.- 

Voto de Congratulação com a bombeira civil Viviane dos Santos Lovatto, eleita a primeira 

mulher a presidir o 1º Grupamento de Bombeiros Voluntário de Itapira - GBVI. Autoria: 

Fábio Galvão dos Santos. A seguir, pela ordem, o vereador autor requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada por seis (6) dias para melhores estudos. 

DESPACHO: ADIADO POR SEIS DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00280/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Dalton Justino, o Dalton 

do Cadastro, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados 

à municipalidade. Autoria: Fábio Galvão dos Santos.  A seguir, o autor solicita vista da 

presente matéria DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00281/2022.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Francisco Pedro Mariano, o Chico do Protocolo, pela 

conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. 

Autoria: Fábio Galvão dos Santos.  A seguir, o autor solicita vista da presente matéria. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de agosto de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00282/2022.- Voto de 

Congratulação com o jovem atleta itapirense Gabriel Burani, pela conquista do primeiro 

lugar (categoria sub-29) na corrida de montanha La Mission, realizada entre os dias 19 e 20 

de agosto na Serra Fina. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  A seguir, o autor solicita vista da 

presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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. 

 

 

 

 


