
ATA DA 33ª Sessão Ordinária realizada aos 29 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. 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. Licenciado o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA de acordo com o 

requerimento 337/2022. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos 

os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador LEANDRO HENRIQUE 

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 e passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais colegas vereadores, boa tarde 

aos funcionários dessa estimada Casa, boa tarde a grande parte da enfermagem local 

presente aqui no plenário da Câmara e a ex-vereadora Sônia Calidone, muito orgulho do 

apoio que você já nos deu e fiquei muito emocionado com as suas palavras aqui nesse 

plenário antes de começar a sessão oficialmente. Ocupo essa Tribuna hoje para três coisas 

pontuais, primeiro lugar, para a enfermagem que está aqui presente fazendo suas 

colocações a gente reafirma nosso apoio. Estivemos aqui ontem, dentro da Audiência 

Pública de finança e orçamento e a gente viu que, como aconteceu nas últimas 5 vezes 

que nós participamos dessas audiências públicas, o orçamento do munícipio cresceu, ele 

está em torno de 15% maior do que o previsto. Então, a gente fala que o dinheiro está 

entrando, mesmo com o desconto da inflação, tem dinheiro para fazer sim o piso aqui na 

cidade, falta agora vontade política, falta agora saber a hora que vai descer isso. Ontem 

eu cobrei aqui das pessoas que fizeram a audiência, cobrei se o estudo foi feito, para 

mostrar para a população qual é o impacto financeiro, mas ninguém soube responder 

durante a audiência onde está o estudo, como que é ou como que faz. Então, a gente espera 

que esse estudo de impacto seja mostrado à população, seja mostrado a vocês oficialmente 

e então seja colocado em prática, o mais rápido possível, o piso nacional da enfermagem 

aqui em Itapira. Acho que é uma luta mais do que justa, a gente já passou por todos os 

momentos, acho que não é necessário ficar repetindo que eu já vim nessa Tribuna algumas 

vezes falar disso, acho que está mais do que suficiente e contem com o apoio nosso 

sempre, dentro dessa Casa de Leis". A seguir, faz uso da palavra o Vereador CARLOS 

DONISETE BRIZA: “Boa tarde Presidente, vereadora Maísa, demais vereadores, aos 

funcionários dessa Casa, ao público aqui presente, gostaria de dar um abraço na Sônia, 

que por sinal tem um carinho muito especial pelo neto, que é amigo da minha filha Sofia, 

eu acho que eles foram irmãos em outras vidas, porque é um amor inexplicável. Boa tarde 

ao pessoal da enfermagem, a todos que nos acompanham pela internet e a toda a 

população itapirense. Eu queria até endossar o que o Leandro falou sobre a enfermagem, 

o que depender do nosso apoio, nós estamos aqui para ajudar, contem com o vereador 

Briza no que for possível, estamos aqui para somar. Eu queria comentar aqui sobre uma 

indicação que eu fiz sobre o transporte de pacientes que se deslocam para o AME de São 

João da Boa Vista e Divinolândia, o que acontece hoje, só tem um horário que sai de 

manhã e retorna à tarde. Em Mogi Guaçu que é mais próximo tem dois horários, tem o 



do meio do dia em que o pessoal não precisa ficar o dia todo aguardando. E o porquê 

dessa indicação, a gente sabe que tem muitas pessoas idosas que precisam estar se 

deslocando para essas cidades para fazer exames e muita das vezes elas vão em jejum e 

ainda precisam aguardar todo o pessoal que sai de Divinolândia. Então, as vezes sai 5 

horas da manhã de casa e chega 7 ou 8 horas da noite, por isso, peço, se possível, um 

estudo com bastante carinho para que possa estar adicionando um horário no meio do dia, 

de maneira que quem vai ter a consulta 4 ou 5 horas da tarde no AME de São João possa 

ter essa comodidade, ter mais conforto. Queria falar também sobre a questão da greve da 

Mirage que ocorreu durante a semana, foi uma coisa que atrapalhou bastante gente, mas 

logo, depois de 24 horas ou menos foi resolvido. E outra coisa que eu queria dizer em 

relação a Mirage, é para que o Departamento de Trânsito e Transporte da Prefeitura 

conseguisse que no domingo, que é um feriado específico, que é domingo de votação, 

onde muitas pessoas não tem condição de estar se deslocando, as vezes de um bairro rural 

para a cidade ou da cidade para um bairro rural, houvesse a possibilidade de flexibilidade, 

de mais horários, porque sabemos que no domingo os horários de ônibus são restritos. E 

para finalizar, estamos a véspera de uma eleição, que tenhamos consciência, que votemos 

com consciência, em Itapira em especial, que a gente possa ter uma escolha consciente 

daquele que mais trouxe recursos para a cidade, nós temos bons candidatos a deputado 

estadual e federal, que Deus ilumine a cabeça de cada um e que seja feito aquilo que for 

melhor para todos, que seja feito a vontade de Deus. Boa tarde e bom trabalho a todos.” 

A seguir, faz uso da palavra a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

tarde funcionários da Casa, internautas, boa tarde colegas vereadores, boa tarde especial 

para a Sônia, que fez aqui um discurso maravilhoso e emocionante, quando fala da sua 

filha, e cada um que tem filho aqui sabe o valor que carrega dentro do coração, e uma boa 

tarde especial também ao pessoal da enfermagem que se faz presente. Quero falar para 

vocês que a respeito do piso salarial da enfermagem eu fiz três documentos, tenho cópias 

aqui, o primeiro foi em 7 de julho, uma moção de apoio a aprovação da PEC que ainda 

era um documento, que tramitava na Câmara dos Deputados e que institui o piso salarial 

nacional dos enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. O 

segundo, um requerimento feito em 12 de setembro, uma 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. O terceiro, um 

documento que foi feito por mim nesta Casa em 22 de setembro, que requer oficiar os 

senadores e deputados federais de São Paulo para que envidem esforços urgentes no 

Congresso Nacional, objetivando encontrar de forma definitiva e imediata uma fonte 

pagadora para o piso nacional da enfermagem. Esses três documentos passaram aqui pela 

Casa e foram aprovados por unanimidade. Foi feito também um outro documento pedindo 

à pasta responsável que envie para esta Casa o impacto salarial do piso da enfermagem, 

e eu gostaria de expor aqui o meu sentimento, porque eu estou vereadora de todas as 

causas, da saúde, da educação, causa animal, do rural, enfim, da segurança, mas quando 

eu penso em saúde o meu coração estremece, porque eu vejo aqui todo esse pessoal que 

eu tenho um carinho muito grande, e que conheci quando trabalhei no Hospital e no PPA. 

Foi o pessoal do Hospital que me ensinou a trabalhar com a maior segurança, porque no 

PPA é mais preventivo e no Hospital é mais intenso e urgente, então, eu peguei uma 

segurança muito grande quando eu trabalhei lá com vocês. E eu torço muito por vocês, e 

ainda me sinto parte da enfermagem. Porque quando eu vivi na pandemia enquanto vocês 

estavam lá trabalhando Deputados, Senadores, Presidente, os Vereadores e também 



Prefeitos, batiam palmas, chamavam de anjos, era isso e era aquilo, mas o que importa 

mesmo é o dinheiro para nós. E diante desse fato da pandemia, me lembro muito bem que 

os Prefeitos, o Prefeito daqui também, saudavam o pessoal da saúde como linha de frente, 

soldado de frente, isso e aquilo, mas agora eu quero ver quando descer o orçamento do 

município, se haverá agradecimento do nosso prefeito Toninho Belini   e também de toda 

a região, porque se cada prefeito tomar a atitude de nesse ano ou ano que vem fornecer o 

piso da enfermagem, isso sim vai ser um agradecimento, porque vocês merecem, porque 

nós merecemos, porque vocês realmente sempre foram linha de frente. Obrigado a todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde 

Presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas vereadores, funcionários 

aqui da Casa, público aqui presente, ex-vereadora e colega advogada Doutora Sônia, em 

especial a todo o pessoal da enfermagem, população itapirense e internautas que nos 

assistem. Aproveito o gancho que a ex-vereadora e advogada Sônia deixou ao falar do 

CREM, que foi uma iniciativa do nosso governo, a pedido da filha do prefeito, que nós 

aqui da Câmara por unanimidade apoiamos e hoje como falou está sendo referência na 

região, no nosso Estado e quiçá seja no nosso país. Então, aqui eu falo com muita honra 

que por mim já está aprovado o projeto e parabenizo mais uma vez toda a administração, 

em nome do Prefeito, mas também teve o trabalho do Jurídico, da Secretaria da Promoção 

Social e demais pastas. Vamos falar um pouco então da enfermagem, como já citou a 

Beth, não adianta eu falar aqui tudo que já foi falado, que foi pedido para a pasta o estudo. 

Como eu já falei para vocês em um primeiro encontro aqui, o próprio Prefeito tinha falado 

que iria ver isso, pois como falei, a lei nós sabíamos que iria ser aprovada, inclusive, eu 

também, em 02 de dezembro de 2021, fiz uma moção quando ainda era um projeto de lei 

e enviamos para o Senado e para a Câmara dos Deputados em favor da aprovação. Então, 

tenho certeza que os 10 vereadores estão de apoio com a enfermagem, porém com a 

iniciativa do STF brecou certos trâmites, mas como eu estava falando, o Toninho pediu 

as pastas Saúde, Jurídico e da Fazenda, para que fizessem o estudo desse impacto. Como 

todos sabemos o município tem um limite para ser gasto, sem fazer um estudo ele pode 

ultrapassar o limite da conta e então virão responsabilidades fiscais contra o Executivo. 

Então, sugerimos que se não for para aplicado o piso, como está em discussão ainda, seja 

dado um aumento diferenciado à classe, mas está sendo feito esse estudo. Então, por 

enquanto eu não posso falar mais coisas, porque eu não tive acesso ainda, a única 

promessa, aí eu tenho certeza, é que está ocorrendo esse estudo. Falar bem da enfermagem 

sempre falei, acho que não tem quem não fale, porque igual nós sempre dissemos, antes 

do próprio médico vir nos atender é o enfermeiro que vem e nos acalma, não só o doente, 

mas a família do doente. Referente agora ao episódio do Mirage, como foi dito aqui, a 

administração correu para socorrer a população, fomos pegos de surpresa, o jurídico foi 

acionado e como até já anteciparam foi resolvido no mesmo dia e espero, com certeza, a 

penalização por isso, porque o cidadão não tem nada a ver com problemas de terceiros, 

particulares principalmente. E para finalizar, foi dito aqui sobre os horários de ônibus, já 

foi pedido para a Mirage, que presta o serviço de transporte na cidade, dar uma atenção 

especial, no dia 02 de outubro, nas eleições. Desculpa ter demorado aqui Presidente, uma 

boa tarde 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) REQUERIMENTO Nº. 00337/2022.- Requer licença para tratar de 

assuntos particulares.  Autoria: André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da 

Câmara, o 1º Suplente de Vereador do (União Brasil), Sr. JOÃO PAULO SIQUEIRA, 

a Sra. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 2º) Em discussão e votação a Ata 

da 32ª Sessão Ordinária,  realizada no dia 22/09/2022. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 3º) Projeto 

de Lei nº. 0065/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que "Modifica o valor de alçada do regime de adiantamento 

instituído pela Lei 6.012 de 19 de março de 2021." DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER nº.  109/2022 E EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 01/2022, ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2022. 

RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

Lei Complementar nº 15/2022, de autoria da Mesa Diretora "Extingue o Cargo em 

Comissão de Coordenador de Comissão Social da Lei Complementar nº 5.798, de 11 de 

Julho de 2019” acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Nesta oportunidade, com 

o objetivo de corrigir o nome do referido cargo, apresentamos a seguinte EMENDA 

MODIFICATIVA: "Art. 1º Fica extinto o Cargo em Comissão, denominado 

Coordenador de Comunicação Social, do Art. 6º da Lei Municipal 5.798, de 11 de Julho 

de 2019 e suas alterações". "Art. 2º. Fica alterada a ementa do referido Projeto nos 

seguintes termos: Extingue o Cargo em Comissão de Coordenador de Comunicação 

Social da Lei Complementar nº 5.798, de 11 de Julho de 2019 e suas alterações". Quanto 

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

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 28 de Setembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer 

e a Casa aprova por unanimidade, para que 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 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 5º) PARECER nº.  110/2022, ao Projeto de Lei nº 63/2022. 

RELATORIA: André Luís Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 063/2022, de autoria do Prefeito que "Autoriza 

a abertura de crédito especial no valor de R$ 69.010,84."  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", 28 de setembro, 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 que 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 29 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 111/2022, ao 



Projeto de Lei nº 64/2022. RELATORIA: Maísa Gracinda Fernandes. As Comissões que 

a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 063/2022, de 

autoria do Prefeito que “Denomina o Centro de Referência Especializado da Mulher – 

CREM de ANARIÁ CALIDONE RÉCCHIA MOURÃO HENRIQUE”. 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", 28 de Setembro, 

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 que 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 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00584/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Isolina Pires Perali. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00585/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ângela Maria Ferreira da Cunha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00586/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Bueno da Silva Loiola. Autoria. 

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

29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00587/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Suellen Roberta da 

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

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

11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00588/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

João Manoel de Oliveira. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

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

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00589/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Brasilina dos Santos Machado. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00590/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Condogno Bozi. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00591/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Percílio Rocha. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00592/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Geralda Maria Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00593/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Edith Calori Mayati. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) 

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

00594/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marlene Rodrigues de Toledo. Autoria. 



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

29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00595/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Abel Gonçalves 

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

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

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00596/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Pedro Ferreira Souza Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00597/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Silvério Simonetti. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00598/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Cezarina Maria Gonçalves. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 22º) Requerimento nº. 

00333/2022.- Voto de Congratulação com os diretores e funcionários da empresa Moggi 

Empilhadeiras, pelos 17 anos de atividades em nosso município. Autoria. Beth Manoel.  

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

aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00334/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Elza Barizon 

Siqueira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de setembro. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 24º) Requerimento nº. 00335/2022.- Voto de Congratulação com toda 

diretoria e funcionários do Lar São José, pelos 66 anos de atividades em nosso município, 

celebrado dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  Justificativa de voto 

Vereador Carlos Alberto Sartori: “Então, nesse ano que completa 66 anos de fundação 

do Lar São José, gostaria aqui de enaltecer que foi um sonho da irmã Angélica, religiosa, 

caridosa, que cuidou de crianças e dos doentes da Santa Casa, e esse sonho com o passar 

dos anos foi abraçado pelo Rotary Club de Itapira, que construiu aquele prédio existente 

ainda hoje no Lar São José. Claro, houveram outras parcerias, como a doação do dinheiro 

pelo Doutor Teodoro Quartim Barbosa, para a compra do terreno, mas o Rotary abraçou 

a causa e desde sua fundação até hoje nós temos essa parceria com aquela casa que tão 

bem cuida e educa crianças. No começo atendia todas as crianças que as mães morriam 

no parto, posteriormente, passou a ser um colégio interno para mulheres, onde elas 

recebiam todos os ensinamentos, aulas, formavam-se, tinham suas profissões e saiam de 

lá para casar. Atualmente, o Lar com o advento do ECA atende todas as crianças até 14 

anos, então há um número grande de crianças atendidas. Deixo aqui um abraço as irmãs 

que hoje estão à frente do Lar, aos colaboradores, aos funcionários daquela casa e a todos 

aqueles que de uma forma direta ou indireta colaboraram e colaboram para aquela 

instituição, que celebra hoje 66 anos de bons serviços prestados a comunidade. E a 

lembrança da nossa querida e da nossa santinha, Irmã Angelica, que tanto fez pelos 

pobres, pelas crianças e um grande abraço a todos os Rotarianos, por essa felicidade de a 

gente ter uma instituição construída pelo Rotary Club de Itapira. Muito obrigado." 



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

aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00336/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Carlos 

Longhi e Sra. Dora Porcina Guilardi Longhi, pela comemoração de Bodas de Diamante 

(60 anos de casamento) celebrado dia 08 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Indicação 

nº. 00300/2022.- Sugere a construção de um Velório Municipal em Eleutério. Autoria. 

André Siqueira.  DESPACHO: RETIRADA POR FALTA DE ASSINATURA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 27º) Indicação nº. 00301/2022.- Sugere limpeza de um bueiro na rua 

Demetrio Sartunino dos Santos, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 

00302/2022.- Sugere a pintura de uma vaga para carga e descarga na rua Afonso Celso 

Vieira, ao lado da Agro Barão, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 

00303/2022.- Sugere estudos visando a criação de mais horários para o transporte de 

pacientes ao AME de São João da Boa Vista e Divinolândia ao longo do dia. Autoria. 

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

Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00304/2022.- Sugere melhorias no local reservado às Auto Escolas para o 

exame de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 00305/2022.- Sugere 

implantação de faixa elevada para pedestres na esquina da Avenida Liberdade com a Rua 

Soares, no Jardim Soares. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 00306/2022.- Sugere implantação de 

semáfaro no entroncamento entre as ruas Mauro Simões, Santo Malandrim e Waldemar 

Enke, no Flávio Zacchi. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00307/2022.- Sugere implantação de 

semáfaro no cruzamento entre as ruas Santo Malandrim e Prof. Fenízio Marchini, no 

Flávio Zacchi. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 34º) Indicação nº. 00308/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de 

campanha publicitária de incentivos fiscais no entorno de nossa malha rodoviária, visando 

atrair novas empresas para o nosso município. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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: 35º) Carta 

convite para Eventos Outubro Rosa.- Associação Pétalas de Rosa, entidade sem fins 

lucrativos que há 8 anos atua no apoio físico e psicológico a mulheres em tratamento ao 

câncer de mama, vem convidar Vossa Senhoria para participar dos Eventos do Outubro 

Rosa, promovidos por essa associação. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) 

Convite para Sessão Solene.- Convite para sessão solene dia 04 de outubro de 2022, às 

19:30 para entregas dos títulos de cidadão itapirense aos senhores William Antonio 

Zacarioto; Jurgem Alexander Bochat e Maurício Landre. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro 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 única discussão o Projeto de Resolução nº 

002/2022.- 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 002/2022. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de setembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0015/2022 e Emenda Modificativa nº 01/2022.- "Extingue o Cargo 

em Comissão de Coordenador de Comissão Social da Lei Complementar nº 5.798, de 11 

de Julho de 2019” Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 015/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 

01/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto e emenda modificativa 

foram aprovados por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa 

da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação das matérias. A Sra., 

Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADOS EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

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

3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0063/2022.- "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 69.010,84." Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Lei nº 0063/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE SS. "Vereador 

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

4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0064/2022.- "Denomina o Centro de 

Referência Especializado da Mulher - CREM de ANARIÁ CALIDONE RÉCCHIA 

MOURÃO HENRIQUE". Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 

Lei  nº 064/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, 

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

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

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

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

de Lei. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Justificativa de voto Vereador 

Carlos Alberto Sartori: "Eu parabenizo o Projeto, a todos que votaram, em especial a 

mãe da homenageada, Anariá, pai, todos os familiares e os amigos também. Eu tive o 



privilégio de conviver com ela no INTERACT, de realizar alguns projetos sociais nas 

entidades de Itapira, Lar São José, Casa da Criança, SEPIN e Educandário. Então, a gente 

teve esse período dessa amizade, essa pessoa muito querida, que respeitava o seu 

semelhante, da qual eu tenho boas lembranças, ela era muito querida, especial, quem 

conviveu com ela no ROTARY sabe do valor dela, do que ela defendia e o que ela 

pretendia com as pessoas. Eu tive esta safisfação, alegria de ter essa convivência com ela, 

porque uma pessoa especial, estava no lugar certo, agregou novas pessoas para a vida do 

INTERACT. Acho que foi, assim, uma pessoa que passou por lá e deixou as boas marcas 

da vida, prestou relevantes serviços, uma pessoa muito querida. É um orgulho poder estar 

votando este Projeto, lembro que era uma criança, uma menina, que tão bem soube fazer 

o papel dela perante a sociedade e junto aos príncipios rotários, porque lá a gente tem 

uma Cartilha, uma Norma de Conduta. Então, parabéns, parabéns a todos. Eu acho que 

tem que ser imortalizada as pessoas que fazem o bem, que trabalham para uma cidade, 

para uma causa e ela é uma dessas. Fico feliz de estar aqui hoje e esse nome fica gravado 

para a história de nossa cidade. Muito obrigado a todos, parabéns a todos familiares e 

amigos". Justificativa de voto Vereador Fábio Galvão dos Santos: "Gostaria também de 

parabenizar o nosso Prefeito pela iniciativa, todos os nossos colegas aqui vereadores pela 

votação e principalmente para a mãe da homenageada, deixo o Carlinhos falar primeiro e 

depois a gente só complementa. Ele já deu um resumo da Anariá, eu a conhecia, mas não 

convivi com ela, mas era um encanto de menina e como ele disse, graças a você também 

vamos eternizar o nome dela, obrigado por emprestar o nome dela para um Centro tão 

importante, principalmente para a mulher. Então, parabenizo a Senhora e que Deus 

abençoe você e toda a sua família. Justificativa de voto Vereador Carlos Donisete Briza: 

“Boa tarde novamente, gostaria de parabenizar o Prefeito pela iniciativa do projeto, 

parabenizar a família Recchia, que eu tive o prazer de conhecer, como eu já disse, através 

de anjos. E como a doutora já falou, gostaria que estivesse sendo homenageada em uma 

outra situação, eu sei bem o que é isso, porque eu vivi isso na minha família, mas que 

bom que vai ser eternizado o nome dela. E parabéns a todos os vereadores que votaram a 

favor, eu acho que não tem como votar contra, e mais uma vez parabéns, que Deus traga 

um certo conforto com isso, porque já não se esquece e sempre que passar por lá vai estar 

lembrando. Que Deus conforte, parabéns e que Deus abençoe. Obrigado Presidente.” 

Justificativa de voto Vereadora Maísa Gracinda Fernandes: “Eu parabenizo a ex-

vereadora Sônia Recchia, a Anariá em tão pouco tempo de vida deixou, realmente, um 

legado lindo para todos nós itapirenses, do qual jamais iremos nos esquecer e é com 

tamanho orgulho essa homenagem. Então, parabenizo o Prefeito pela indicação, 

merecedora e agradeço aos senhores vereadores pela votação unânime e que Deus 

abençoe sempre a família Recchia, que é muito especial para todos nós itapirenses. Um 

abraço Sônia, sinta-se abraçada e parabéns.” Justificativa de voto Vereador Leandro 

Henrique Sartori: “Também parabenizo a todos os vereadores e ao Prefeito, acho que é 

simbólico e muito especial, um projeto muito importante e está levando o nome de uma 

pessoa que representou muito bem a cidade. Como já complementou muito bem o 

Carlinhos, o próprio Galvão e o Briza, preferíamos homenageá-la de outra maneira, mas 

que vai levar o legado nesse Centro muito importante.” Justificativa de voto Vereadora 

Elisabeth Donisete Manoel: “Em primeiro, quero parabenizar o Prefeito por ter essa 

ideia de eternizar o nome da sua filha, que me lembro muito bem que a cidade inteira 

ficou chocada com o caso.  Será dado o nome dela para o CREM, porque ela deixou um 

legado, conforme todos os vereadores aqui mencionaram. Eu também gostaria que isso 



acontecesse em outra ocasião, por outros motivos e infelizmente é assim que é a vida, 

então, eu votei também a favor, achei que foi maravilhoso e que você receba essa 

eternização do nome da sua filha como um carinho da nossa cidade, que você também já 

tem raiz aqui. Parabéns Sônia pela criação das três filhas. DESPACHO: APROVADO 

EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de setembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) 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. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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 funcionários da Casa, e 

declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA. 


