
ATA DA 30ª Sessão Ordinária realizada aos 12 de setembro de 2022. Presidente: 

ELISABETH DONISETE MANOEL; 1ª Secretária:  MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES; 2º Secretário: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", havendo número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando a Vereadora 

MAÍSA GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde Presidente, boa tarde Mesa Diretora, 

boa tarde demais colegas vereadores, boa tarde aos funcionários dessa Casa e boa tarde a 

você que assiste a sessão via as redes sociais da Câmara Municipal. Nosso pequeno 

expediente está separado em três partes. Primeiramente, gostaria de falar sobre o piso 

nacional da enfermagem, eu conversei com vários enfermeiros e sempre deixei muito 

claro para eles que nosso mandato está do lado deles. A Confederação Nacional de Saúde, 

que é uma entidade privada, e para deixar bem claro, uma entidade privada que defende 

os interesses de grandes hospitais e que ganhou milhões na pandemia, milhões! Ela entrou 

com uma ação no STF contra o piso nacional da enfermagem e de maneira ainda mais 

absurda o STF aceitou isso, suspendendo o piso por sessenta dias, por causa da fonte de 

custeio. Gente, não adianta, de onde não vai sair nada, não vai sair mesmo. O governo 

Bolsonaro não conseguiu em quatro anos fazer uma questão para o Enem, você acha que 

vai conseguir fazer fonte de custeio da saúde? Não vai fazer! Então, precisamos 

pressionar o Congresso Nacional para achar essa fonte de custeio urgentemente. Está 

faltando 20 dias para as eleições, precisamos votar em pessoas que tenham o 

compromisso com a saúde pública, com o SUS e não com a saúde privada, e com isso 

pressionar que a fonte de custeio seja determinada. E logicamente, não podemos esquecer 

aqui de Itapira, os enfermeiros vieram aqui há 20 ou 30 dias, e nessa ocasião foi prometido 

a realização de um estudo de impacto no orçamento municipal, para a implantação do 

piso nacional de enfermagem, e que dependendo do resultado poderia ser implantado 

ainda esse ano. Então, eu vou sempre tentar cobrar para que esse estudo de impacto seja 

divulgado o mais rápido possível, para que o Governo Municipal não enrole os 

enfermeiros e que se não der para aplicar esse ano, que esteja no orçamento de 2023. 

Porque, novamente, esperar de um lugar que não vai sair, vai ser difícil sair. Só iremos 

ter uma ação de Brasília se houver uma grande mudança no Congresso, elegendo pessoas 

eficientes agora no dia 02 de outubro. Gostaria de citar também que eu e a vereadora Beth 

estivemos presentes na manifestação dos enfermeiros e ouvimos e vimos muitas coisas 

lá. E uma das situações que alguns enfermeiros reclamaram foi o excesso de vigilância 

em torno deles, excesso de presença da GM mesmo. E isso foi uma coisa desagradável, 

porque eu acredito que seja desnecessário, não importa de quem foi a ordem, isso precisa 

ser repensado para as próximas manifestações desse grupo. Meu segundo tópico é que 

ontem fomos lá em Mogi Guaçu conhecer a Parada LGBTQIA+, foi a 11ª Parada do 

Orgulho em Mogi Guaçu. Foi uma festa com muito diálogo, muita consciência política e 

uma festa que conta com o apoio municipal e com o apoio da Secretaria da Cultura. Isso 

gera turismo, isso gera comércio, gera trabalho e gera renda, e isso falta em Itapira. Nós 

aqui em Itapira, já colocamos emendas sugestivas, negadas pelos demais vereadores dessa 

Casa. Então, queremos muito parabenizar o Bruno, o Igor e todos que fizeram a 



organização desse evento lá em Mogi Guaçu. E dizer também, que o público LGBT de 

Itapira pode contar com nosso mandato como aliado, sem nenhuma dúvida. Estava muito 

bonito lá ontem e esperamos que Itapira também tenha um evento como esse em breve. 

E a terceira e última parte, andando e dialogando com as pessoas aqui em Itapira, por 

causa das eleições, e não tem porque mentir, me deparei com uma denúncia muito chata. 

Funcionários públicos reclamaram de coação, de imposição de votos, de ameaças veladas. 

Para deixar claro, eu deixei registrado que falaria isso aqui, dessa reclamação dos 

funcionários. A gente ficou muito chateado, porque sempre ouvimos sobre o coronelismo 

e agora estão repetindo essa prática. Pedimos com muita boa vontade, caso isso esteja 

realmente acontecendo, para que isso não seja feito, que deixe o funcionário exercer seu 

direito democrático sem ameaça, sem ameaça velada, e que ele possa escolher seu voto 

tranquilamente. Então, fica assim, uma ótima sessão para vocês. Obrigado.” 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 

29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de setembro de 2022. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro 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 Voto de Pesar nº. 00538/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Batista Martins, mais conhecido como João Barata. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00539/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio da Rocha. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00540/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Aléscio Fressato. Autoria. 

Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00541/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rita Paiva Júlio. Autoria. 

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

12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00542/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jurandy Aparecido 

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

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

7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00543/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Irma Gomes Nicoleti. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

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

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00544/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Iolanda Martins de Oliveira Serafini. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00545/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ana Rosini Ferla. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00546/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Joaquim Jorge Osório de Oliveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00547/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Luiza Cypriano Finelli. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) 



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

00548/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Dr. Heládio Azevedo Camargo. Autoria. 

Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

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

de Pesar nº. 00549/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Júlio Moraletti Neto. 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00550/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo 

Francisco da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00551/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Luiza Faraco Maciel. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00552/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Leonora da Cunha Cypriano. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00553/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Teodoro Pereira. Autoria. Beth 

Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00554/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carmona. Autoria. Beth Manoel.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00555/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Rodrigues Filho. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00556/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leonicia Lúcia de 

Almeida, mais conhecida como Nice. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00557/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Elza Riboldi Galizoni. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00558/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Souza, mais conhecido 

como Dito Bacaiúva. Autoria. Carlos Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de setembro 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. 23º) Requerimento nº. 00303/2022.- Moção de Repúdio 

com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso, em virtude da 

suspensão provisória da lei que estabelece o piso nacional da enfermagem. Autoria. Beth 

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

Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00304/2022.- Voto de Congratulação com os profissionais de 

Medicina Veterinária, na pessoa do veterinário Fábio de Carvalho Menezello, pelo Dia 

do Veterinário, comemorado em 9 de setembro. Autoria. Maísa Fernandes.  A seguir, pela 

ordem, o vereador autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

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



00305/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e funcionários da empresa Textil 

Carmen Ltda., pelos 34 anos de atividades em nosso município. Autoria. Beth Manoel.  

A seguir, pela ordem, o vereador autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00306/2022.- Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários da Penha S/A, pela 

conquista do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2022. Autoria. Beth Manoel.  A seguir, 

pela ordem, o vereador autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 

00293/2022.- Sugere limpeza de terreno pertencente ao município na rua Serra Negra, 

local onde será instalada futura academia de ar livre. Autoria. Carlos Briza.   

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro 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: 28º) Convite Sicredi. - A Sicredi Dexis convida os vereadores e os funcionários 

desta Casa de Leis para uma palestra sobre planejamento financeiro que ocorrerá no 

auditório da Associação Comercial e Empresarial de Itapira, no dia 15 próximo às 09:00 

horas da manhã. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias 

constantes do Expediente, a Sra. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de 

organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 

de "quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO 

DIA. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0013/2022.- 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. Autoria: Prefeito Municipal.  

A seguir, faz uso da palavra vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde 

novamente a todos e todas. No começo de julho, se não me falha a memória, eu e o 

vereador Fausto participamos de uma audiência pública sobre esse plano de saneamento. 

O Denis conduziu aquela audiência e ficaram duas questões, na minha visão, que não 

foram resolvidas dentro desse plano municipal de saneamento. A primeira, é que nossa 

estação de tratamento de água, nos últimos três ou quatro anos, teve um crescimento de 

24% no tratamento de água, entretanto ela ainda não tem essa capacidade ampliada, 

mesmo com a nova fonte do rio do Peixe. Então, assim, vai captar água do rio do Peixe, 

esperamos que em breve, porém não há ainda uma nova ETA. Quer dizer, se sair os novos 

loteamentos e se sair tudo que está previsto.  Então, esse é um primeiro ponto, eu acho 

que falta adequar uma junção mais próxima dessa retirada de água com uma nova ETA. 

A segunda questão que nós conversamos na audiência, que também não ficou claro, é que 

há uma lei que faz com que o empreendedor tenha que fazer uma contrapartida, porque 

esse novo plano de saneamento vai ficar muito caro, vai ser imenso, serão mais ou menos 

20 orçamentos do SAAE, para os próximos 20 anos. É um orçamento muito grande e não 

tem dinheiro para isso. Então, fica a pergunta, qual é o impacto desses novos loteamentos? 

Qual vai ser a contrapartida deles? Isso também não está resolvido. Então, existem esses 

dois pontos em aberto, nós poderíamos pensar aqui, como vereadores e pelo bem da 

cidade, em adiar o projeto e conversar com o Denis, poderia ser rearrumado e colocado 

no plano. E a única coisa que sou contra, e muito claro, contra dentro desse plano, está no 

PDF que nos enviaram, na página 11, na previsão de curto prazo está a implantação de 

uma taxa do lixo. Então, já deixo claro que se esse projeto for votado hoje, meu voto será 

contra devido a isso. Nós fizemos uma luta em 2017 contra a implantação da taxa do lixo 



e agora ela está prevista novamente dentro desse novo plano. Quem quiser conferir no 

PDF, está na página 11, está descrito lá a implantação de uma taxa de resíduos sólidos, 

uma taxa que popularmente poderíamos chamar de taxa do lixo. Então, vou pedir para 

adiarmos esse projeto por mais algum tempo, para conversarmos e arrumarmos essas 

coisas, porque é importantíssimo ter um plano de saneamento, um plano bem feito. O 

Denis fez, mas acho que faltam algumas pontas para o projeto ser finalizado. Então, eu 

venho para o debate, para colocar esses pontos e pedir desde já que a gente dialogue e 

deixe sempre melhor um projeto como esse. Obrigado e boa tarde.” Continua em 

discussão. A seguir, não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, pela 

ordem o vereador Leandro Henrique Sartori requer o adiamento por 15 dias do referido 

projeto. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Rejeitado menos 

quatro (4) votos dos vereadores: Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos 

Donisete Briza e Maísa Gracinda Fernandes. Isto feito, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar. Aprovado menos um (1) voto do 

vereador: Leandro Henrique Sartori. Tendo havido voto contrário, a Sra. Presidente 

despacha a matéria à Ordem do Dia da próxima sessão. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 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 dois (2) dias para melhores estudos DESPACHO: ADIADO POR DOIS 

DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 3º) 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, pela ordem, o vereador autor requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por dois (2) dias para melhores 

estudos DESPACHO: ADIADO POR DOIS DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) 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, pela ordem, o vereador autor requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada por dois (2) dias para melhores estudos DESPACHO: 

ADIADO POR DOIS DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00301/2022.- Voto de Congratulação com o Rotary Clube de Itapira, pela recente visita 

da Governadora do Distrito 4590, Sra. Rosemeire Aparecida Pereira. Autoria: Carlos 

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

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

6º) Em única discussão o Requerimento nº 00302/2022.- Voto de Congratulação com o 

escritor itapirense Patrício Siqueira Manoel, pelo lançamento do livro "Memórias do 

Caminho da Fé", publicado recentemente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 

ordem, o vereador autor requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos DESPACHO: 

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00304/2022.- Voto de Congratulação com os profissionais de 



Medicina Veterinária, na pessoa do veterinário Fábio de Carvalho Menezello, pelo Dia 

do Veterinário, comemorado em 9 de setembro. Autoria: Maísa Fernandes. A seguir, pela 

ordem, o vereador autor solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS 

A VEREADORA MAÍSA GRACINDA FERNANDES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 12 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00305/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e 

funcionários da empresa Textil Carmen Ltda., pelos 34 anos de atividades em nosso 

município. Autoria: Beth Manoel. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita vista da 

presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA ELISABETH 

DONISETE MANOEL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00306/2022.- Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários da Penha S/A, pela 

conquista do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2022. Autoria: Beth Manoel. A seguir, 

pela ordem, o vereador autor solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM 

VISTAS A VEREADORA ELISABETH DONISETE MANOEL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de setembro 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 servidores da Casa, e declara encerrado os 

trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 


