
ATA DA 41ª Sessão Ordinária realizada aos 25 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 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 a vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Mais uma vez, boa tarde a todos. É com imensa 

alegria que eu recebo vocês aqui da saúde, da escola também, para falar do piso salarial 

da enfermagem. Ocorre que eu, o Leandro, o Briza, o Carlinhos e o Cesar assinamos um 

projeto para o orçamento da cidade, de quase 8 milhões de reais, e isso para o acerto do 

piso salarial. Ainda não conversamos com os outros Vereadores, mas eu acredito que eles 

também vão estar assinando junto com a gente. Por que isso? Pode, não pode, pode, não 

pode? Pode! Temos exemplos em outras cidades em que os Prefeitos já deram esse piso, 

sem antes sair do Federal. Então, eu quero dizer a vocês, meus companheiros de trabalho, 

companheiros da vida, que nós estamos juntos e em momento algum eu vou abrir mão do 

piso salarial da enfermagem. Obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais 

colegas Vereadores, boa tarde aos funcionários dessa Casa de Leis, boa tarde aos meus 

colegas da enfermagem, técnicos e tudo mais, boa tarde à escola Sesi, também aqui 

presente, e para você que está assistindo essa sessão via as redes sociais aqui da Câmara 

de Itapira. A gente ocupa esse Pequeno Expediente para conversar um pouquinho com 

vocês, que a sessão de hoje é uma sessão muito importante, uma das mais cruciais desse 

ano. Hoje entra aqui nessa Casa as emendas e vários Vereadores colocaram emendas aqui, 

eu destinei aqui nessa Casa 7 emendas individuais, que vão abranger dinheiro para a 

ASCORSI, todo o cadastro de rios da cidade, a questão das nascentes, preservação das 

Áreas de Preservação Permanente, ecobarreira, eventos culturais para a cidade, 

preservação dos museus, Lei Maria da Penha e uma sétima que eu gostaria muito de 

destacar, desde já, conversando também com o projeto Entrelaços da Eliana Razzo e todas 

as mães de autistas, a gente colocou uma emenda também para destinar dinheiro público, 

dinheiro para a educação, para psicólogos, para neuro pedagogos e pedagogos para 

atendimento de famílias e crianças com TEA, Transtorno do Espectro Autista. Então, 

entram essas matérias hoje, são muito importantes, elas vão ser discutidas na próxima 

terça, a gente faz o convite a todos vocês que estão presentes hoje, se puderem estar aqui, 

o horário não é convidativo, mas se puderem estar aqui na terça-feira às 15h para discutir 

a audiência pública do orçamento de 2023 da cidade seria muito importante, eu sei que a 

enfermagem é mais complicado, a questão do horário de trabalho, mas quem vocês 

puderem mandar representando vocês seria muito legal estarem aqui. Quem está, também, 

como público, sociedade civil, do Sesi seria muito importante, e você que está assistindo 

também em casa é muito, muito importante a audiência pública do orçamento municipal. 

E, logicamente, como a Beth já falou, junto com o Briza, Carlinhos e Cesar nós pegamos 



e assinamos, fizemos juntos a do piso de enfermagem, esse debate tem que continuar, tem 

que ser feito, essa pauta é nossa, do município. Estamos aqui e sempre lembramos o 

porquê estamos aqui, estamos aqui para estar ao lado do povo, para trazer as pautas dele 

para dentro da Câmara, porque a Câmara é a casa do povo e é necessário que a gente traga 

isso para vocês. Então, enfermagem, falei isso mil vezes, a última vez que vocês estiveram 

aqui no final de setembro e falo de novo, conte com a gente sempre, estamos juntos e a 

gente vai lutar até o fim junto com vocês, junto dessa meta que vocês têm e nós também 

achamos hiper mega necessário. Para encerrar, quero agradecer muito a Bianca, a Lais, a 

Livia, a professora Susannah e a diretora Tais por ter esse diálogo que fizemos com vocês, 

com a pesquisa que essas alunas fizeram e daqui a um pouquinho, na Ordem do Dia, a 

gente vai explanar melhor o que foi feito na pesquisa, como é que é feita a lei e pedir o 

voto dos demais Vereadores para a aprovação dessa lei tão importante que vocês 

trouxeram e a gente colocou dentro dessa Casa. Uma ótima 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 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2022. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0079/2022. Em que 

o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que "Altera a redação do §2º do artigo 3º, bem como revoga o §3º do artigo 4º, ambos da 

Lei Municipal nº 6.191, de 06 de setembro de 2022." DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0080/2022.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2023, recursos 

financeiros a ASCORSI.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0081/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora dos Animais 

– UIPA.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não 

havendo mais Projetos de Lei passamos às Emendas. Instante que o Vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que as emendas sejam 

lidas em blocos, ou seja, a emenda relativa à LOA seja lida juntamente com suas 

correlatas ao PPA e LDO. 5º) Modificativa de nº. 001/2022. Alteram-se dispositivos do 

Projeto de Lei nº 68/2022 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2023” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Modificativa de nº. 001/2022. Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de 

Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro Sartori. 

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

25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Modificativa 



de nº. 001/2022. “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais 

Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e 

Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Leandro Sartori. 

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

25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Modificativa 

de nº. 002/2022. Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023” Autoria: Leandro Sartori. 

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

25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Modificativa 

de nº. 002/2022. Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que "Altera os 

Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025." Autoria: 

Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

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

10º) Modificativa de nº. 002/2022. “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de 

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, 

“Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo 

de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” 

Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 11º) Modificativa de nº. 003/2022. Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei 

nº 68/2022 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023” 

Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 12º) Modificativa de nº. 003/2022. Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei 

nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Modificativa de nº. 003/2022. “Altera o 

“Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de 

Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Modificativa de nº. 004/2022.- 

Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2023” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: 

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

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Modificativa de nº. 

004/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos 

I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro 

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

Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Modificativa de nº. 004/2022.- “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas 

Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de 

Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de 

Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” 



Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 17º) Modificativa de nº. 005/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 68/2022 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2023.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

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

- Presidente. 18º) Modificativa de nº. 005/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Modificativa de nº. 005/2022.- “Altera o 

“Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de 

Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Modificativa de nº. 006/2022.- 

Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2023." Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: 

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

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Modificativa de nº. 

006/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos 

I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro 

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

Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 22º) 

Modificativa de nº. 006/2022.- “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas 

Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de 

Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de 

Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” 

Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 23º) Modificativa de nº. 007/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2023" Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

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

- Presidente. 24º) Modificativa de nº. 007/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 25º) Modificativa de nº. 007/2022.- “Altera o 

“Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de 

Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Modificativa de nº. 008/2022.- 

Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a 



Despesa para o Exercício Financeiro de 2023" Autoria: Leandro Sartori, Carlos Briza e 

Beth Manoel. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

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

27º) Modificativa de nº. 008/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 

que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 

2022/2025.” Autoria: Leandro Sartori, Carlos Briza e Beth Manoel. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 28º) Modificativa de nº. 008/2022.- 

“Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com 

as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, 

“Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Leandro Sartori, Carlos 

Briza e Beth Manoel. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 29º) Modificativa de nº. 009/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2023." Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 30º) Modificativa de nº. 009/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025.” Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 31º) Modificativa de nº. 009/2022.- “Altera o 

“Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de 

Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Modificativa de nº. 010/2022.- 

Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2023." Autoria: Maísa Fernandes. DESPACHO: 

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

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Modificativa de nº. 

010/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos 

I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria: Maísa 

Fernandes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 

34º) Modificativa de nº. 010/2022.- “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de 

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, 

“Anexo de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo 

de Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” 

Autoria: Maísa Fernandes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 35º) Modificativa de nº. 011/2022.- Alteram-se dispositivos do Projeto de 

Lei nº 68/2022 que "Estima o Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 

2023." Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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



Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Modificativa de nº. 011/2022.- Alteram-se 

dispositivos do Projeto de Lei nº 69/2022 que “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de 

Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – Presidente. 37º) Modificativa 

de nº. 011/2022.- “Altera o “Anexo de Metas Fiscais”, “Anexo de Metas Fiscais Atuais 

Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores”, “Anexo de Prioridades e 

Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.” Autoria: Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não 

havendo mais Emendas, a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda 

a leitura do Ofício: 38º) Convite Câmara Municipal de Mogi Mirim.- Convite Sessão 

Solene de Outorga de Títulos de Cidadão Mogimiriano. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel – 

Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a Sra. Presidente suspende a 

Sessão por 5 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", a Sra. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa 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. Faz uso da palavra vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde novamente Vereadores, boa tarde ao público que 

se renovou aqui na Casa e boa tarde a você que continua assistindo a sessão aqui da 

Câmara. A primeira votação hoje do Projeto de Lei Complementar nº 19 é o seguinte, é 

sobre o aumento da subvenção ao transporte público, ao Mirage, aqui na cidade. No dia 

28 de março, essa data que está aqui, imagino que foi próximo disso, nós votamos nessa 

Casa e foi uma votação unânime a diminuição da tarifa para a população, de R$ 4,50 para 

R$ 2,50 e no caso seria repassado ao mês, ao Mirage, R$ 80 mil, agora esse projeto 

aumentou de 80 para 100 mil reais o repasse da Mirage mensalmente. Eu manifesto aqui, 

meu voto é contra e deixo claro os argumentos, a questão de horários, você olha os finais 

de semana, os horários, por exemplo, para o Eleutério, Barão, outros lugares, um horário 

de ida e um horário de volta de manhã, um horário de ida e um horário de volta à tarde. 

Continua acontecendo constantemente as reclamações de quebra de ônibus, continua 

constantemente adiamento de viagens e esse dinheiro que deveria ser melhor aplicado 

para o benefício da população e é para isso que foi feito, porque quando ajuda foi 

necessária, nesse ano de crise ainda, a gente aprovou a primeira votação. E hoje o preço 

do diesel está 40 centavos a menos do que estava há sete meses atrás, não houve aumento 

salarial nesse período e, então, a gente não vê justificativa para esse aumento nesse 

momento. Podemos, logicamente, uma mudança nisso para 2023, mas nesse momento a 

gente não vê um motivo, porque se o acordo foi 80 mil e não houve aumento do diesel, 

as linhas são as mesmas, os horários são ainda pequenos, o benefício de gratuidade é 

somente em feriados para a população, a gente não vê uma justificativa de 20 mil reais 

por mês, que daria 240 mil a mais por ano à essa empresa. Então, nosso debate é esse, o 

motivo está aí e não vemos um motivo, se fosse reduzir mais a tarifa, aí sim, lógico, não 

tem porque, mas o aumento nesse momento não se justifica. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa 

tarde vereadora Maísa, demais colegas Vereadores, funcionários da Casa, público que nos 



assiste e população itapirense. O projeto, eu venho aqui descordar do vereador que me 

antecedeu, o projeto foi sim aprovado há 6 meses atrás, conseguimos reduzir a tarifa, de 

quem usa o ônibus diariamente eu ouvi sim muito elogio e pedido de que não cancelasse 

essa diminuição na passagem. Hoje, se fosse ver bem, a passagem iria ser R$ 4,50 e ainda 

teria o outro aumento, que estava previsto pelo contrato. A nossa administração chegou 

até mesmo a conversar com outras empresas, mas nenhuma empresa se habilitou a vir 

trabalhar aqui, pelo preço que é pago, porque iria ter que alugar uma garagem, iria ter que 

deslocar manutenção e não, não conseguimos fechar com nenhuma empresa para fazer os 

R$ 4,50, porque aí com o subsidio a gente trabalharia nos R$ 2,50. Em conversa, foi muito 

diálogo, principalmente o Mario, vice-prefeito e secretário da pasta jurídica, dialogou 

muito com a empresa e a empresa não abriu mão também, porque, gente, a gente sabe, 

todo mundo vai no supermercado, tem inflação, tudo subiu, não é só o diesel. Fez uma 

comparação aqui, aceito porque não tenho essa informação, mas o que eu tenho de 

informação e também sou testemunha disso, produto de limpeza subiu, o ônibus é lavado, 

a manutenção do ônibus, óleo, óleo diesel, os ingredientes subiram, a manutenção subiu, 

sobe-se o salário do motorista, sobe-se o salário dos indiretos. Então, teve sim aumento, 

nós optamos, a administração, em manter esse subsídio e a pedido deles aumentar um 

pouco, porque teve os aumentos e eles não iriam manter se a gente ficasse nos 80, aí dá 

um baque desse na população. Infelizmente, a intenção nossa era que mais gente passasse 

a usar o ônibus, mas não teve esse retorno ainda, como o próprio Vereador falou abaixou-

se o combustível, uma jogada política no cenário nacional, aí, lógico, tem o seu veículo, 

também abaixou para ele o custo. Então, a nossa intenção era que mais gente usasse os 

ônibus, beneficiando mais a população e também trazendo um retorno para a empresa. 

Então, essa que é a intenção do projeto, eu acredito que vai ser aprovado aqui, porque não 

vamos querer, vamos dizer assim, prejudicar a população que usa, porque se não for 

aprovado, vai acabar, R$ 4,50 a partir de amanhã. Então, prejudica, prejudica quem usa, 

a administração fez o remanejamento, não está jogando dinheiro fora não, está investindo 

no seu cidadão. Então, é essa nossa intenção, está subindo 20 mil, se você olhar bem, 

25%, ela fez uma conta de 240 no ano, mas é em prol e para beneficiar o usuário. Eu não 

tenho coragem de votar contra, não nessa hora, principalmente, porque sabemos que tem 

uma crise, não sabemos o cenário do ano que vem, então, eu peço, principalmente para 

todos os Vereadores, vamos aprovar esse projeto, porque é para a população, 

principalmente, a população carente, que usa o transporte público. E vamos sim continuar 

cobrando as melhorias, vamos dizer assim, a pontualidade do ônibus, teve quebra de 

ônibus, nós sabemos, estamos pegando no pé, teve várias notificações do jurídico para o 

Mirage, teve até, posso estar errado, eu não vi, mas foi a informação que me passaram, 

teve até uma aplicação de uma multa, mas é a função nossa de fiscalizar e continuar 

cobrando. Deu problema e estamos sabendo? Venha na Tribuna e cobra a administração 

para cobrar da empresa a melhoria no transporte. Então é isso pessoal, hoje é só, 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa 

tarde Presidente, boa tarde vereadora Maísa, demais Vereadores, ao público aqui 

presente, funcionários da Casa e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu 

venho falar também desse projeto, eu acredito que o vereador Leandro, ele tem sim uma 

boa parcela de verdade no que ele fala, assim como o Fausto também explanou bem as 

ideias dele, são duas medidas no meu ponto de vista. Eu, Briza, vejo da seguinte forma, 

nós estamos aqui para aprovar ou não e mais do que isso fiscalizar, eu sou prova viva de 

que eu tenho ido constantemente à Mirage, tenho falado com o Rodrigo, problemas 



sempre acontecem e pensando na população, na questão do valor de tarifa, venho 

manifestar meu voto a favor sobre isso e dizer que a gente vai intensificar mais ainda essa 

fiscalização. Aí no projeto se tiver, e eu não li, eu não sei por quanto tempo está esse valor 

de R$ 20 mil. Para quanto tempo? Você sabe? 6 meses? Então, que esses 6 meses a gente 

possa estar sim cobrando e fiscalizando, porque tem bairros rurais, exemplo do Itapirinha 

e Zé Branco, que não tem nenhum horário no domingo, Barão e Eleutério tem um horário 

6 horas da manhã, um às 10h, vai às 10h e volta às 11h e depois só tem 6h da tarde. Então, 

assim, a gente até concorda com questão de demanda, que é um gasto desnecessário para 

vir com dois passageiros, mas que coloque uma perua, uma van, diminui o gasto, mas 

atende, aumente essa questão de horário. Então, assim, o meu posicionamento é a favor 

por causa disso e quero deixar aqui que além das cobranças e da fiscalização que eu fiz, 

eu vou redobra-las e vou estar cobrando constantemente a empresa na questão dessa 

melhoria, porque são 20 mil a mais, 240 mil no ano, mas se for 6 meses não vai atingir 

esse valor. Então, fica aqui a minha posição em relação ao projeto. Obrigado e boa sessão 

a todos.” A seguir, não havendo mais nenhum Vereador para fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2022. 

Aprovado menos um (1) voto do vereador Leandro Henrique Sartori. Justificativa de voto 

vereador Leandro Henrique Sartori: “Senhora Presidente, demais colegas Vereadores, 

eu justifico esse voto, porque estamos aqui nessa Casa há quase dois anos e é unânime 

aqui entre nós, imagino que ninguém vai falar o contrário, que é a empresa que nós mais 

reclamamos que serve a população de Itapira, é a empresa que a gente sempre está 

presente Briza, você acho que é um dos campeões que está presente, mas outros também 

estão lá, aqui dessa Casa, sempre reivindicando e o panorama não muda. Itapira não pode 

ficar refém de uma empresa apenas, Itapira tem que pensar em política pública e 

transporte municipal feito pela própria Prefeitura, está na hora de pensar também uma 

empresa pública municipal, principalmente para abranger os bairros mais distantes, 

começar por aí e aí crescendo e ocupando o lugar do serviço público mal realizado por 

empresas. Então, eu justifico meu voto, não vejo necessidade no momento e Itapira, mais 

ainda, não pode ficar refém dessas coisas, se não renovar para de fazer o serviço, é um 

absurdo Itapira ficar refém de uma coisa dessa. Obrigado Presidente.” A seguir, 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 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0071/2022.- "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de que aparelhos turísticos públicos municipais tenham inclusão e 

acessibilidade para deficientes visuais." Autoria: Leandro Sartori. Faz uso da palavra 

vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Voltamos a essa Tribuna para falar do 

projeto nº 71/2022, esse projeto ele começou, eu quero contar a história para vocês, em 

primeiro lugar quero agradecer a presença de quem fez essa pesquisa, quem inspirou e 

quem nos colocou aqui para fazer esse debate com os demais colegas Vereadores, Bianca 

Caroline Barbosa Chierrato, Laís Fernanda de Mello Santos Moraes e a Livia Eduarda 

Hamaguti Negri, são estudantes do ensino médio da escola Sesi, estudantes que fizeram 

uma pesquisa muito importante sobre acessibilidade de deficientes visuais à aparelhos 

turísticos, principalmente, a museus aqui da cidade. Elas tiveram a coordenação da 

Susannah Nascimento Fernandes, professora de geografia e também, com certeza, a Taís 

Cristiane de Lima, diretora do Sesi, também aqui presente. Queria mandar um abraço para 

meu amigo Soriane também, que está presente nessa sessão. Esse projeto, através da 



pesquisa delas e com apoio jurídico dessa Casa, pesquisamos e fizemos, então, uma 

colocação, deixando bem claro que esse projeto ele passa pela regulamentação do 

Prefeito. Ele visa o que? Ele visa colocar nos quatro museus da cidade e posteriormente 

em outros lugares públicos informações em braile, aparelhos de áudio para pessoas com 

deficiência visual e, além disso, piso tátil para que essas pessoas também consigam se 

locomover, sem a ajuda de terceiros, por todos esses ambientes. É um projeto que visa a 

acessibilidade, a inclusão e Itapira cada vez mais presente dentro do MIT, Município de 

Interesse Turístico. Seria um projeto muito importante para Itapira crescer e se tornar no 

futuro breve, aí sim, o município turístico. Então, a gente defende esse projeto aqui e 

agradece muito, e deixar bem claro para a população, já viemos aqui com outras ideias 

do projeto Entrelaços Autistas, projetos de meio ambiente e tudo mais, população também 

procure nosso mandato para dialogar, com o apoio sempre aqui da Casa para trazer outras 

ideias para se discutir. Parabéns pela pesquisa, espero que o projeto seja aprovado para 

que no futuro breve seja colocado em prática. Obrigado e encerro pedindo o voto dos 

meus colegas Vereadores, logicamente.” A seguir, não havendo mais nenhum Vereador 

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

Lei nº 071/2022. 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 

Fábio Galvão dos Santos: “Eu queria parabenizar os estudantes, a escola, os professores, 

a sociedade civil participando junto com a gente em elaboração de leis nesta Casa, 

parabenizar o vereador Leandro que atendeu vocês e a Casa aqui está aberta, todos nós 

estamos sempre abertos a novas ideias, principalmente, ideias que beneficiam não só a 

população, mas o ser humano. Então, parabéns a vocês, continuem assim e estamos 

sempre aqui a disposição. Deus abençoe a todos.” Justificativa de voto vereador Carlos 

Donisete Briza: “Boa tarde novamente, gostaria de parabenizar o Leandro e, 

principalmente, vocês pela iniciativa do projeto, acho que é justo, necessário e vai ser de 

suma importância, nós que somos perfeitos temos dificuldades. Então, assim, visando 

esse público, visando esse pessoal vocês estão de parabéns. Parabenizar os outros 

Vereadores pela votação em unanimidade e que outras escolas também sigam esse 

exemplo e vocês mais, com mais ideias, como disse o vereador Fábio, que tragam ideias 

e nós estamos sempre de portas abertas para poder ajudar no que for necessário. Mais 

uma vez parabéns e que Deus abençoe cada um de vocês, grande abraço.” Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa tarde a todos, parabenizo professora, alunas, 

vejo aqui a nossa diretora lá do Sesi, a Tais, e a Ângela, sua mãe, sejam sempre bem 

vindos. Parabéns pelo projeto, porque é de suma importância enxergar com os olhos dos 

outros, isso é muito importante e no mundo em que vivemos hoje acho que é tão bom 

pensar isso e hoje esse projeto vai colocar em prática. Porque é necessário jovens com 

ideias tão boas e o vereador Leandro Sartori também, que acolheu essa ideia, transformou 

em um projeto e colocou nessa Casa de Leis para ser votado, e que teve voto por 

unanimidade aqui do colegiado. Parabéns mais uma vez a vocês pela iniciativa e que, com 

certeza, vai melhorar a vida dessas pessoas que tanto precisam. Muito obrigado.” 

Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Eu também não poderia 

deixar, primeiro, boa noite a todos, deixar de parabenizar o vereador Leandro, aos alunos 



da escola Sesi, eu que fui estudante do Sesi, não é Tais, Soriane?! Soriane não envelhece 

nunca, sempre desse jeito, sempre assim. Então, parabéns, essa Câmara está de portas 

abertas para projetos como esse, eu durante meu mandato como Presidente nessa Casa, 

eu enfatizei e trabalhei pela inclusão, a gente criou a rampa de acesso, as rampas de acesso 

até a Tribuna e eu acho que é um trabalho importante, tem que ter esse olhar. Então, eu 

fico muito feliz e eu que lá atrás, antes de ser Vereador, sempre sonhei em ser Vereador 

junto com meu avô, junto com meu pai, já ainda na escola Sesi em 2007. Então, até eu 

chegar na minha primeira eleição em 2012, depois 2016 ser eleito, em 2020 ser reeleito, 

fico muito feliz em ver jovens alunos, como vocês, participando da Câmara, participando 

da cidade de Itapira, ajudando a construir uma cidade melhor. Continuem sempre assim, 

como a Beth e o Carlinhos falaram, essa Câmara está de portas abertas a todos vocês, 

todos os alunos da escola Sesi e todas as escolas de Itapira, é muito importante esse 

trabalho de cada um de vocês, façam isso sempre, venham sempre para a Câmara que 

juntos construiremos uma cidade melhor. Muito obrigado e parabéns.” Justificativa de 

voto vereadora Maísa Gracinda Fernandes: “Boa tarde a todos, eu também endosso as 

palavras dos nobres Vereadores, parabenizando a minha querida amiga Tais, é um 

orgulho para todos nós. Parabéns a vocês cidadãos itapirenses, professores, alunos 

participando conosco, que nós somos a voz de vocês e é um imenso prazer trabalhar com 

a população. Parabenizo vocês mais uma vez, parabéns também ao vereador Leandro, que 

a gente sabe que é de um tamanho muito grande o posicionamento do Vereador, a 

participação de vocês e ser aprovado esse projeto tão ilustre, tão bonito para nossa cidade. 

Parabéns mais uma vez.” Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: “Eu 

quero em primeiro lugar agradecer os meus colegas pela votação unanime desse projeto. 

Em segundo lugar, que vocês mantenham o protagonismo, mantenham-se cidadãos, 

trazendo ideias, que a Câmara cada vez mais seja a representação da Casa do povo e das 

suas vontades e das suas ideias. Então, estamos sempre a disposição de vocês. Obrigado.” 

Justificativa de voto vereadora André Luis Siqueira: “Boa tarde a todos, quero dar os 

parabéns para a Tais, para o Soriane também, para a filha do Merenda, um amigo nosso, 

o Merenda, está lá as duas filhas, o genro, a esposa do Merenda, e para as alunas. E o 

projeto quando é bom Leandro, você pode ter certeza que você vai ter apoio de todos. 

Então, venham sempre, é importante vocês virem com projetos novos e nós vamos estar 

aqui sempre para estar apoiando, ajudando e o que precisar estamos à disposição. Uma 

boa tarde e obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: 

“Bom gente, endossando todos os Vereadores, parabenizar a todos vocês e acho que ficou 

bem claro, nós aqui com o apoio de vocês, vocês com o apoio de todos nós aqui, faremos, 

com certeza, uma cidade bem desenvolvida e melhor. Então, parabéns a todos os 

envolvidos e que a gente possa continuar assim. Obrigado a todos.” DESPACHO: 

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

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

3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0072/2022.- "Denomina de Roseli 

Aparecida Rezende dos Santos a Praça que está sendo implantada entre as Ruas Benedito 

Bataglini e Teresa Lera Paoletti." Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei nº 072/2022. 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. DESPACHO: 

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

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

4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2022.- “Altera a redação do artigo 2º 

da Lei Municipal nº 6.199, de 31 de outubro de 2022.” Autoria: Prefeito Municipal. Não 

havendo nenhum Vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única 

votação o Projeto de Lei nº 0073/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00364/2022.- Voto de 

Congratulação com a equipe itapirense de Vôlei Feminino (50+) pela conquista do Título 

da ADR - Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo (16). Autoria: 

Fábio Galvão dos Santos. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite a todos novamente, principalmente, queria dar o boa noite à equipe 

homenageada, que eu faço em nome de seu técnico Gilvan e onde eu estendo a todas. Este 

requerimento foi feito já há algum tempo, até porque o Título foi conquistado pelas atletas 

no dia 16 de outubro, mas devido a certas circunstâncias conseguimos trazer ele para 

votação hoje. Então, vou dar uma lida nele para vocês: “nº 364, Voto de Congratulação 

com a equipe itapirense de Vôlei Feminino (50+) pela conquista do Título da ADR - 

Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo (16). REQUEREMOS a 

V. Ex.ª, ouvido o Colendo Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da 

presente sessão, um Voto de Congratulação com a equipe itapirense de Vôlei Feminino 

(50+), na pessoa do técnico Gilvan Nogueira, pela conquista do Título da ADR - 

Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo (16), na cidade de Amparo. 

Méritos para as atletas Rita Jaconi, Vânia, Vera Jolli, Bel, Edna, Elvira, a líbero Nilva, 

Márcia, Rita Valverde, Maria, Vera Gnani e Roberta, pelo sucesso na competição. Sendo 

esses os motivos, apresentamos esse Voto de Congratulação, requerendo ainda que, 

através de ofício de estilo, se dê ciência às ilustres homenageadas da decisão soberana do 

Colendo Plenário. S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de outubro de 2022. Fábio 

Galvão dos Santos, vereador, e demais vereadores subscreveram.” Quero falar um 

pouquinho que, principalmente, a minha esposa é fã da equipe e eu também não posso 

deixar de ser, ela já participou, com algumas aqui, de vôlei também. E o esporte como a 

gente sempre fala, cria jovens, cria atletas, vocês são mais do que isso, vocês continuam 

nos emocionando e dando incentivo para as categorias menores, dando um exemplo a ser 

seguido, mesmo com a idade são umas meninas, mas representando a cidade e a categoria 

aqui é bem emocionante mesmo. A Rô que fala para mim, ela sempre segue vocês, não 

deixe de prestigiá-las, então, aqui é de coração, voto meu para vocês, da minha esposa 

para vocês, a Rosana. E eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade por todos 

os vereadores e já aproveitando o ensejo, como já foi há um certo tempo esse, já aproveitei 

e fiz um outro também que vai ser lido, o req. nº 400, que foi pela conquista da série Rubi 

da liga Sanjoanense, ocorrido no último dia 29 aqui em casa, no Ginásio Itapirão. Então, 

vocês estão de parabéns mesmo, além de estar praticando esporte, incentivando, são 

verdadeiras campeãs, então, está aqui um voto duplo para vocês que depois eu peço para 

a Presidente, depois dos trabalhos, como é regimento, eu vou pedir para a Presidente para 

nós tirarmos uma foto com toda a equipe, todas que estejam presentes, espero que sejam 

todos, mas se não tiver, com quem está presente aqui para deixar arquivado nos anais da 



Câmara. Um parabéns, Deus abençoe todos vocês e muito sucesso. Obrigado Presidente.” 

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

aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) 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. 

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

aos 25 de novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 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. DESPACHO: 

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

novembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) 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. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

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

A seguir, a Sra. Presidente Convoca, as Senhoras e os Senhores Vereadores para uma 

Sessão Extraordinária, que realizar-se-á no dia 1º de dezembro de 2022, quinta-feira, às 

15:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de Itapira, para eleição da Mesa Diretora para 

o biênio de 2023/2024. (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. 


