
ATA DA 40ª Sessão Ordinária realizada aos 17 de novembro de 2022. Presidente: 

ELISABETH DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA 

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

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

Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e 

MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus 

declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, 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 LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais colegas Vereadores, boa tarde 

funcionários desta estimada Casa de Leis, boa tarde a você que está acompanhando essa 

sessão de Câmara via  redes sociais da nossa Casa. A gente começa nossa fala hoje sobre a 

seguinte coisa, já recebemos boas notícias essa semana, já temos duas emendas garantidas 

para 2023 aqui para o município. Nossa Deputada Federal Sâmia Bomfim foi reeleita e nós 

fizemos alguns pleitos para ela, que nos mandou que dois pedidos já estão confirmados, a 

gente vai detalhando eles para vocês, mas atenderá a área da saúde e a área da segurança 

aqui do município. Então, esses dois pedidos já foram contemplados pela Deputada e 

agradecemos muito a parceria com a Sâmia Bomfim, deputada guerreira, deputada aguerrida 

lá no Congresso Nacional, que está com a gente fazendo essa parte e trazendo aqui para o 

município essas benesses. Então, muito bom essa parceria e é o momento, é o momento de 

final de ano, fechando o orçamento de 2023, para que nós também empenhemos e tentemos 

trazer mais aqui para o município, dessas emendas tão importantes e tão necessárias para 

nossa cidade. Falando isso, a gente vai falar outra coisinha, a gente leu uma nota em um 

jornal aqui da cidade, no domingo, aonde você já tem definido o local, o novo local da Feira 

Municipal. Gente, antes de soltar nota, antes de fazer essa parte acho que é necessário 

conversar com as pessoas envolvidas, pegaram elas de surpresa, marca uma reunião, troca 

uma ideia, quando chegar lá fazer um pouquinho o meio de campo, porque é muito 

complicado ficar sabendo por terceiros, ainda mais em uma administração que se diz tão 

aberta ao diálogo e democrática. Então, seria sempre importante que aconteça isso, que se 

vá e converse com as pessoas, de se lá é o melhor local, convença-as de que lá é o melhor 

local e não o local que a maioria deles realmente pretendia, que a maioria deles queria, que 

era outro local. Então, fica essa dica aí, dialogue, dialogue mesmo, não mande recado e não 

fique passando e fazendo outras coisinhas lá, que não são nada legais. Dito isso, é importante 

os novos ares que o Brasil está respirando já, está sendo muito importante a ida do novo 

governo ao Egito, à COP 27, você já sente que o Brasil deixa de ser um pária, deixa de ser 

algo jogado do lado, o Brasil vira centro do mundo novamente. Ficamos muito felizes com 

essa viagem do futuro Presidente, Luís Inácio Lula da Silva, esperamos bons resultados para 

o meio ambiente do Brasil, que será feito via essa COP 27, muito importante. Na COP 26 

uma itapirense representou lá inclusive, Elaine, estava bem legal, foi na Escócia, na 27 ela 

não está presente, mas o COP é muito importante para as futuras gerações, para atuais e 

futuras gerações, sobre o clima, e o Brasil volta a ser protagonista, isso é muito relevante.” 



Aparte vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Eu não me inscrevi no pequeno 

expediente, hoje eu recebi uns moradores lá do Morada Nova e como hoje já não dava mais 

para fazer a indicação para a pauta da sessão. Eles pedem uma limpeza ao redor do 

condomínio, porque eles falaram que o mato está muito alto e próximo da caixa d'água 

também jogaram muito lixo, muita coisa. Tem aranha, tem esses insetos, animais 

peçonhentos e causa também o mau cheiro, porque vai acumulando lixo, o mato está alto em 

volta, ela trouxe até algumas fotos, vieram três senhoras. Então, esse é o pedido que eu tenho 

para a secretaria lá do Adolfo, para que promova a limpeza aos arredores lá, porque é difícil, 

já tem alguns estragos, todos na tela, que pessoas que causaram, mas mato assim em volta, 

aos arredores todos dar uma geral, porque depois se um inseto desse, um animal peçonhento 

vai picar uma criança, daí a complicação é muito grande. Então, é essa a minha fala, é o 

pedido da limpeza, então, dos arredores lá do condomínio Morada Nova. Muito obrigado 

Vereador.” Continua o orador: “Muito obrigado, ótima sessão 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, boa tarde funcionários da Casa, 

população que nos assiste, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de iniciar a 

fala fazendo um convite a população a pedido do Prefeito e da Secretaria de Promoção 

Social, mais especificamente do CRAS III, do Luppi, onde agora, próximo dia 19, sábado, 

será feito o primeiro evento “A Praça é Nossa”. Esse evento ocorrerá das 10h às 15h na Praça 

CEU, lá no Luppi, mais especificamente aos moradores do Luppi e adjacências, mas também 

para toda a população, estão todos convidados. Nesse evento a Promoção junto, também, 

com a Secretaria de Esporte promoverá lazer, entretenimento, prática desportivas e, ainda, 

contação de histórias com a população. Também será fornecido pela nossa administração 

um kit contendo algumas guloseimas, está sendo pedido que apresente a carteirinha de 

vacinação, outro item que eu irei comentar daqui a pouco, com essa apresentação será 

entregue esse kit de guloseimas, com cachorro quente, doces, picolés, pipocas e mais 

algumas coisas, então, toda a cidade está convidada. O que eu quis falar, também, da 

carteirinha de vacinação, a gente vem reforçando aqui a pedido da Secretaria de Saúde, 

ontem mesmo conversando com uma enfermeira lá do hospital, ela veio pedir para mim: 

“Pelo amor de Deus Faustinho, faça um apelo”. Vamos nos cuidar mais, porque parece, 

tomara Deus que não, mas está voltando a acontecer algumas as coisas, então, vamos nos 

precaver pessoal, a coisa é séria. Hospital estava, ontem, transbordando e isso estressa o 

funcionalismo também, que está lá dando o seu melhor, então, esse é um apelo que eu estou 

fazendo pela Secretaria. E também gostaria de comunicar aqui e comentar a entrega, na 

manhã de ontem, da revitalização do Ginásio de Esportes José Carlos Malandrim, no bairro 

dos Prados, não pude ir, mas eu fui lá outro dia a convite do Secretário Flavio Boretti e ele 

me mostrou lá as melhorias na quadra. Foi uma gestão da Secretaria, um mérito deles, junto 

com a administração é obvio, que se conseguiu cadastrar no governo, direto no governo do 

Estado e essa verba veio de lá, foi R$ 360 mil, onde foi trocado todo o piso, um piso 

emborrachado, bonito, foi bem colado e ainda trocaram os bancos, as traves, também 

colocou lá tabela de basquete, deu uma melhoria e tanto. Então, parabenizo aqui o Secretário 

Flavio Boretti e toda a sua Secretaria pelo empenho e a nossa administração. Ontem também 

foi entregue a “Areninha”, isso é um trabalho do vereador André Siqueira, um trabalho 

nosso, foi uma verba de R$ 350 mil, onde foi feito o gramado sintético, quadras, alambrados, 

iluminação led, é uma beleza mesmo, também não pude estar presente, mas passei lá a noite 



a pedido do pessoal para verificar o quanto ficou bonito. Carlinhos, agora só para comentar 

você, vamos sim levar isso aí para a Secretaria, outro dia o André já antecipou aqui na fala 

dele, o Mino depois reforçou.” Aparte vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Carlinhos, o 

pessoal já está fazendo a roçagem, inclusive, eles pegaram da pista de skate e estão sentido 

ao bairro dos Prados, então, eles vão pela marginal até chegar lá. Agora, a população precisa 

ajudar um pouco, porque não adianta nada a gente ir lá e fazer a limpeza do lixo e no outro 

dia está um monte de lixo de novo. Então, eles precisam colaborar também, obrigado 

vereador.” Continua o orador: “Carlinhos, vamos levar sim lá, porque até a última conversa 

que eu tive com o Prefeito, ele falou que fez uma força tarefa. Deu problema na licitação, 

que o André comentou aqui, aí ele fez uma força tarefa, pegou três da Educação, três do 

SAMA e juntou mais três dele lá, porque está sem a empresa terceirizada, para dar um cata 

na cidade, que está no geral. E vamos levar, também, essa reclamação do pessoal do Morada 

Nova e se tudo der certo, se não for essa semana, semana que vem começar lá. Obrigado, 

desculpa e 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 dos seguintes documentos: 

1º) Em discussão e votação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de 

novembro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Solene, realizada no dia 08 de novembro de 

2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de novembro 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. Passamos aos Pareceres.  3º) PARECER DE Nº 116/2022 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 19/2022. 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 19/2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, que “Altera a Lei Complementar Municipal nº 6.129, de 28 de março de 2022”, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

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

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

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

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 

17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER DE Nº 

117/2022 ao Projeto de Lei 071/2022. RELATORIA: Mino Nicolai. Senhora Presidente, 

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

parecer ao Projeto de Lei 071/2022, de autoria do vereador Leandro Sartori, que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de que aparelhos turísticos públicos municipais tenham inclusão e 

acessibilidade para deficientes visuais”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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



Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

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

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

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

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

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 5º) PARECER DE Nº 118/2022 ao Projeto de Lei 072/2022. 

RELATORIA: Maísa Gracinda Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

072/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Denomina de Roseli Aparecida Rezende 

dos Santos a Praça que está sendo implantada entre as Ruas Benedito Bataglini e Teresa Lera 

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

constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

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

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

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

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

votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 

PARECER DE Nº 119/2022 ao Projeto de Lei 073/2022. RELATORIA: Leandro Sartori. 

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

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 073/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 

que “Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.199, de 31 de outubro de 2022.”, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

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

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

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

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

votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 

PARECER DE Nº 120/2022 ao Projeto de Lei 074/2022. RELATORIA: André Luís 

Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 074/2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a regularização de Parcelamento de Solo Irregular 

Consolidado, estabelecendo critérios e diretrizes para a regularização urbanística e fundiária 

e dá outras providências.”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

Vereador "Pedro Lopes", 17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e Redação. 



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

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

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

aprova por unanimidade, para 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 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) PARECER DE Nº 121/2022 ao Projeto de Lei 075/2022. 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 075/2022, de autoria 

do Prefeito Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores a Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo.”, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 

17 de novembro 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 

17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER DE Nº 

122/2022 ao Projeto de Lei 076/2022. 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 076/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 239.300,00.”, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de novembro 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 17 de novembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER DE Nº 123/2022 ao Projeto de 

Lei 077/2022. RELATORIA: Mino Nicolai. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

077/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Auxílio, valores à Fundação Espírita Américo Bairral”, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de novembro 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 17 de novembro de 2022. 



a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER DE Nº 124/2022 ao Projeto de 

Lei 078/2022. 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 078/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 20.000,00'', acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 17 de novembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

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

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

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

aprova por unanimidade, para 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 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Fábio Galvão 

dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas 

dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00675/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marina 

Luiza Jacomini Rampim. Autoria. Beth Manoel e Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00676/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Geraldo Pereira, mais conhecido como Ladeira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00677/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos Tobias Alexandre. Autoria. Carlos 

Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. 

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

00678/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marlene Colosso de Moraes. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00679/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marlene Aparecida dos Santos Ghezzi. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Pesar nº. 00680/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rariane de Moraes Cardoso. 

Autoria. Beth Manoel e Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00681/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gisele 

Fernandes Mestriner Baston. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00682/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Wilson Vieira da Luz. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00683/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Odair Aparecido de Camargo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00684/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Maria Francisca Alves Martins. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 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. 

00393/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Fracarolli Rizola, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

23º) Requerimento nº. 00394/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Fernando Pinto, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

24º) Requerimento nº. 00395/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Felix 

Carvalho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 7 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00396/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Mercedes Martins Lopes, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento celebrado 

dia 06 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00397/2022.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Carmem Aparecida Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso do aniversário 

de nascimento da saudosa Dona Carmen Ruete de Oliveira, celebrado dia 07 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00398/2022.- Voto de Congratulação com os 

organizadores do 12º Encontro de Carros Antigos de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento 

nº. 00399/2022.- Requer oficiar a direção do SAAE, para que tome providências em relação 

a destinação correta dos dejetos oriundos da limpeza da UIPA no Jardim Raquel. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereadora Maísa Gracinda Fernandes: 

“Deixando bem claro que a limpeza da UIPA é feita todos os dias, nós temos 190 animais 

na ONG e nossa capacidade é de 80, eu sempre friso isso. A limpeza é feita todos os dias, a 

gente tira todo o cocô, todo o resto de dejetos é jogado em rede, o lixeiro passa retirar. Nós 

estamos na UIPA, nós trabalhamos lá, a gente já entrou com essa situação e eu parabenizo e 

até levanto para poder agradecer o pessoal do SAAE que toda vez que acontece essa situação, 

o SAAE vai com o maior carinho e amor e faz tudo o que precisa ser feito. Obrigada 

Presidente.” Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu parabenizo pelo 

trabalho, eu sei dos cuidados com os animais lá, vereadora, sei que é muito bem cuidado por 

sinal, pessoas que são voluntárias, pessoas que contribuem, eu sei dos cuidados sim. É que 



daí acho que ocorreu de descer pelos bueiros e o pessoal ali que mora naquela rua ao lado 

começou a reclamar várias vezes seguidas, que não agora, anteriormente já deveria ter sido 

feito, ligado isso na rede, ao invés dessa água descer pelas galerias de águas pluviais, ligar 

ela no esgoto. Sabemos dos cuidados e de todo o carinho que tem lá com os animais, isso 

não está em jogo de forma alguma, essa situação, mas é que os moradores lá reclamam e a 

gente como representa o povo tem que trazer a reclamação. Eu fui lá, eu pedi para lavarem 

os bueiros, mas eu não fui atendido, as mulheres ligaram de novo, eu fui de novo lá ver, eu 

até mandei uma mensagem para o Vitório também, de ver essa possibilidade, mas é isso. 

Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: “Eu, quando eu 

falo que o tempo passa aqui, eu lembro que na minha primeira legislatura, depois na época 

do SAAE, eu pedi, lá não existia tanta coisa, não existia lâmpada, não existia tanta coisa e 

foi feito tanto, e agora a Maísa está correndo atrás para uma reforma grande, para mudar de 

lado, para ter novos lugares. E na rua de baixo mora o Carlos Viola e ele me liga direto, 

Carlinhos, sempre que por alguma eventualidade, em um dia de chuva, alguma coisa que 

tenha um volume muito grande de água, que leva algum resíduo. Mas essa luta vem sendo 

grande, a quantidade de animais que está dentro da UIPA é enorme, então, realmente é um 

trabalho que, é uma coisa que com o tempo teria já que ter, ser vindo vista de formas, mas a 

cada dia que passa a situação se complica mais pelo elevado número de animais e cada vez 

chegando mais. Então, realmente, as pessoas tem que ter um pouco de paciência, porque a 

situação lá é de muita ajuda e que precisa realmente de uma atenção muito grande.” 

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

17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento 

nº. 00400/2022.- Voto de Congratulação com a equipe itapirense de Vôlei Feminino 

Adaptado (50+) pela conquista da Série Rubi da Liga Sanjoanense, ocorrido dia 29, no 

ginásio Itapirão. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, o vereador autor manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00401/2022.- Voto de Congratulação com o BFC União, 

pela conquista de forma invicta do campeonato máster de Futebol 2022 de Itapira. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

31º) Requerimento nº. 00402/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Augusto César 

Rossi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

32º) Requerimento nº. 00403/2022.- Voto de Congratulação com a empresa Scapex pelo 

reconhecimento e confiança na força de trabalho feminina, com 70% de mulheres em seu 

quadro de colaboradores. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00404/2022.- Voto de Congratulação 

com a equipe itapirense masculina de Handebol, pela conquista invicta do título de campeã 

da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, 

o vereador autor manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00405/2022.- Voto de 



Congratulação com a equipe UNIESI pela conquista do título de campeã da Copa Itapira de 

Basquete Mauro Arruda. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 00406/2022.- Voto de 

Congratulação com a equipe itapirense adulta de Vôlei Feminino pelo 3º lugar na Liga 

Sanjoanense de Vôlei. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, o vereador autor 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. A seguir, a Sra. Presidente suspende a sessão para tratar com os 

Vereadores a respeito das datas instituídas para emendas parlamentares ao orçamento 

municipal e outros detalhes administrativos. (SUSPENSA). Reiniciada a sessão após 

verificação de quorum a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que faça a leitura das 

seguintes Indicações. 36º) Indicação nº. 00336/2022.- Sugere pavimentação asfáltica na rua 

Berta Luiza Calefi Poletini, no bairro dos Pires. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00337/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito e Secretário da Saúde, estudos visando uma melhor adequação do estacionamento 

do Hospital Municipal. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº. 00338/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para a construção de uma nova Praça da Bíblia. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 

00339/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, a regularização da documentação do Centro 

Comunitário de Eleutério, antigo Clube 08 de Janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 

00340/2022.- Sugere substituição da iluminação pública na Avenida Anésio Bazani, no 

Parque Progresso, por lâmpadas de LED. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00341/2022.- Sugere 

obras de alargamento da estrada "Aleixo Canella", no bairro do Machadinho. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00342/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a instalação de alambrados 

em locais que segue. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 00343/2022.- Sugere serviços de roçagem 

e limpeza na Praça da Justiça, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00344/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos visando conceder reajuste salarial aos agentes da Defesa Civil. Autoria. 

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

Caio", aos 17 de novembro 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: 45º) Resposta à Indicação nº 75/2022.- Resposta da Secretaria de Planejamento 

Urbano e Obras à Indicação nº 75/2022. DESPACHO: CIENTE. 46º) Resposta à 

Indicação nº 284/2022.- Resposta da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras à 

Indicação nº 284/2022. DESPACHO: CIENTE. 47º) Convite Sessão Solene.- Convite da 

Câmara Municipal de Itapira para a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadania 

Itapirense aos ilustres Srs. Geraldo Terrazan Pivotto e Luiz Fernando Martins Schnitzer. 

DESPACHO: CIENTE. 48º) Curso de Capacitação Regional.- Técnica e Processo 

legislativo com Silmara Lauar, analista Legislativa da ALESP. Dia 23 de novembro de 2022. 

Programação: "Técnica legislativa": 10h às 11h30; e "O processo legislativo e a tramitação 

de projetos de lei": 14h30 às 16h. Endereço: Praça dos Três Poderes, 02 - Centro - São José 

do Rio Pardo/SP. Inscrições gratuitas: www.even3.com.br/cursoILP/. DESPACHO: 

CIENTE. 49º) Agradecimento ao Requerimento nº 305/22.- A empresa Textil Carmem 

agradece aos nobres Vereadores pelo Voto de Congratulação nº 305/2022. DESPACHO: 

CIENTE. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a Sra. Presidente passa de 

imediato à ORDEM DO DIA. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0019/2022.- “Altera a Lei Complementar Municipal nº 6.129, de 28 de março de 2022.” 

Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem, o vereador Leandro Henrique Sartori solicita vistas 

da presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0074/2022.- “Dispõe sobre a regularização de Parcelamento de Solo Irregular Consolidado, 

estabelecendo critérios e diretrizes para a regularização urbanística e fundiária e dá outras 

providências.” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso 

da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0074/2022. 

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

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0075/2022.- “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores a Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo.” 

Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0075/2022. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0076/2022.- 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 239.300,00” Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca 

em única votação o Projeto de Lei nº 0076/2022. Aprovado em única votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0077/2022.- 

“Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores à Fundação Espírita 

Américo Bairral” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer 

uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0077/2022. 

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

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 



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

Lei nº 0078/2022.- “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 20.000,00” 

Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0078/2022. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00400/2022.- 

Voto de Congratulação com a equipe itapirense de Vôlei Feminino Adaptado (50+) pela 

conquista da Série Rubi da Liga Sanjoanense, ocorrido dia 29, no ginásio Itapirão. Autoria: 

Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, o vereador autor solicita vistas da presente matéria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00404/2022.- Voto de 

Congratulação com a equipe itapirense masculina de Handebol, pela conquista invicta do 

título de campeã da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Autoria: Fábio Galvão dos 

Santos. Pela ordem, o vereador autor solicita vistas da presente matéria. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00406/2022.- Voto de Congratulação com a equipe 

itapirense adulta de Vôlei Feminino pelo 3º lugar na Liga Sanjoanense de Vôlei. Autoria: 

Fábio Galvão dos Santos. Pela ordem, o vereador autor solicita vistas da presente matéria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 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. 


