
ATA DA 42ª Sessão Ordinária realizada em 01 de dezembro 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 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 

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

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

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

colegas Vereadores, boa tarde Marli, Ednúbia e Cristina que estão aqui, outros que estão 

presentes assistindo a sessão “in loco” e você que está aqui também, acompanhando essa 

sessão pelas redes sociais. Eu quero começar minha fala parabenizando o Mino Nicolai 

pela eleição de logo menos que ocorreu, o Mino será o Presidente. E de novo Mino, como 

eu já falei, que você conduza com técnica, seguindo o regimento e, logicamente, 

mantendo, não questão harmonia, mas mantendo toda a questão de direitos sendo situação 

ou oposição, desejamos um ótimo mandato para você e toda a Mesa que foi eleita há 

pouco tempo atrás na sessão das 3h da tarde. E ocupo esse Pequeno Expediente para falar 

sobre a nossa audiência pública que ocorreu no último dia 29, terça-feira passada, a 

audiência pública sobre o orçamento, é uma das audiências mais esperadas, a gente 

participa de várias audiências aqui nessa Casa e essa do orçamento sempre é crucial para 

entender algumas prioridades, entender como a Prefeitura vai gastar o seu dinheiro, o 

dinheiro ali não é do nada, não é um dinheiro doado, é o dinheiro que vem recolhido dos 

seus impostos, é um dinheiro que vem de várias fontes. Então, é muito importante e a 

gente sempre aprendeu, no ano passado e nesse ano, a fazer a parte burocrática primeiro, 

tratar com a Prefeitura a questão, com o Valteir no caso, que é o responsável pela 

formulação, a questão da onde está o dinheiro e para onde ele vai, a questão política a 

gente deixa para aqui dentro dessa Casa. Para nós, nosso mandato e vários outros que 

assistiram essa audiência pública ficou claro que o gasto com o pessoal da Prefeitura, 

como o Valteir falou, está em torno de 45%. A gente defende publicamente e defende 

aqui dentro a emenda que vai elevar o salário da enfermagem, de todo o grupo para o piso 

nacional, o impacto disso segundo a própria Prefeitura, o Valteir nessa audiência, é de 

2%, então, muito abaixo ainda do limite prudencial, que o limite prudencial de gastos 

com o servidor é de 51%. E como já repetimos ali e já percebemos nesses dois anos dentro 

dessa Casa, o orçamento chega nessa Casa de maneira muito conservadora, a palavra é 

essa, muito conservadora. Quando chegamos aqui em 2021 o orçamento previsto era R$ 

350 milhões para o município, ao final do ano foram quase R$ 400 milhões arrecadados, 

50 milhões a mais do que previsto. Esse ano as estimativas vão ser fechadas agora, 

logicamente, em dezembro, a previsão inicial era de 396 e agora a previsão é de que bata 

450, mais ou menos, teremos um número em breve, comecinho do ano que vem. E a 

previsão do ano que vem é 490, se seguir essa mesma lógica o orçamento passará de 500 

e tantos milhões. Então, o que nós, e falo, imagino, em nome da Beth, do Briza, do 

Carlinhos e do César que assinaram essa emenda, o que nós remanejamos para que esse 

piso seja aplicado, para que esse aumento seja aplicado, o nome que você quiser dar a ele, 

à enfermagem vai ser reposto ao ano e a Prefeitura pode recolocar nesse investimento 

durante o ano, ela não vai perder esses investimentos, não vai perder essas coisas, porque 



a arrecadação tudo indica que vai continuar, mesmo com previsões negativas, mesmo 

com tudo isso. Eu ainda sou otimista que a gente vai ter políticas públicas chegando em 

melhor número para o ano que vem e a arrecadação mais alta do que o previsto, como já 

aconteceu nesses dois últimos anos. Então, tudo indica que Itapira continuará nesse 

caminho, com essa arrecadação maior, então, portanto continuamos defendendo 

publicamente e até o fim as nossas emendas aqui, não só essa e essa, logicamente, teve 

um que especial por todo o esforço que a enfermagem e os técnicos fizeram durante a 

pandemia, é um ponto ali necessário. Muito obrigado, semana que vem esperamos debater 

o orçamento em si, dentro dessa Casa, será muito importante. Uma ótima sessão para 

vocês.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: 

“Antes de passar para o Expediente eu quero falar para o pessoal da enfermagem, para o 

pessoal da saúde, pessoal do grupo, que tem algumas pessoas aqui que estão bem 

representadas pela Valéria, Ednúbia, Cristina do Sindicato, a Sil e a Cris, que vocês levem 

aos colegas que eu duvido que aqui tenha um Vereador que esteja contra o piso. Eu ainda 

pedi em junho ou julho que fosse feita uma somatória do balanço desse piso, mas, 

infelizmente, não chegou em minhas mãos ainda. Hoje foi feito um outro pedido e espero 

que assim que estiver pronto eles nos mandem. Hoje não vai ter mesmo a votação, só para 

quinta que vem, mas eu como representante da saúde que sou, penso que sou e acredito 

que sou, eu espero que vocês estejam com boas esperanças para quinta-feira que vem, 

porque no Brasil sempre há um jeito para tudo e eu acredito piamente que Itapira também 

seja brasileira, e que o Prefeito Toninho Bellini, que é o nosso prefeito, patrão de vocês, 

ele vai saber com muita responsabilidade tirar esse piso para favorecer o pessoal da 

enfermagem, que já vem vindo a muito essa luta. Então, é isso que eu quero falar, eu 

quero falar que eu estou a favor e duvido que tenha um Vereador que vá contra, eu coloco 

minha cara a tapa se isso existir, tanto o César, o Carlinhos, o Briza, o Faustinho, que vem 

também na batalha, a Maísa, eu, o André, o Mino, o Luan e o Leandro, eu tenho certeza 

que nós empenharemos até quinta-feira para que tenha voto e que seja favorável ao 

pessoal da saúde. E viva o piso da enfermagem.” Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o 

encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do 

seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 25/11/2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 8ª Sessão Solene, realizada no dia 

25/11/2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro 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. 3º) Projeto de Lei nº 

082/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Institui na Rede Municipal de Ensino de Itapira o Programa de 

Tempo Integral das Pré-Escolas.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 083/2022.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 2.040.577,21” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão 

dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que o Projeto de Lei nº 83/22 

seja encaminhado às comissões competentes para exararem parecer a respeito da referida 

matéria, de acordo com os procedimentos de dispensa do processo legislativo de que trata 



o Regimento Interno. Não havendo mais Projetos de Lei, a Sra. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 125/2022, ao Projeto de Lei nº 079/2022. 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 079/2022, 

de autoria do Prefeito Municipal, 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" 

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", 30 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", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 126/2022, ao Projeto de Lei nº 080/2022. 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 80/2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, 

durante o exercício de 2023, recursos financeiros a ASCORSI.”  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", 30 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", 

em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER 

nº. 127/2022, ao Projeto de Lei nº 081/2022. 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 81/2022, de autoria do Prefeito 

Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, 

valores à União Internacional Protetora dos Animais - UIPA” 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", 30 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", 

em 30 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER 

nº. 128/2022, à Emenda Modificativa nº 08/2022 ao Projeto de Lei nº 068/2022. 

Relatoria: André Luís Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 68/2022 (LOA) de autoria dos 



vereadores Leandro Sartori, Carlos Donisete Briza, Beth Manoel, César da Farmácia e 

Carlinhos Sartori, que “Alteram-se dispositivos do Projeto de Lei nº 68/2022 que "Estima 

a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023” REQUEREM o envio 

do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 

dias, após seu recebimento, emita o competente Parecer Técnico. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 de novembro de 2022. 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: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 

129/2022, à Emenda Modificativa nº 08/2022 ao Projeto de Lei nº 069/2022. Relatoria: 

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à EMENDA MODIFICATIVA Nº 

08/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 69/2022 (PPA), de autoria dos vereadores Leandro 

Sartori, Carlos Donisete Briza, Beth Manoel, César da Farmácia e Carlinhos Sartori, que 

“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” REQUEREM o envio do 

mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias, 

após seu recebimento, emita o competente Parecer Técnico. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 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: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 130/2022, à Emenda Modificativa 

nº 08/2022 ao Projeto de Lei nº 070/2022. Relatoria: Mino Nicolai. Senhora Presidente, 

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

exarar parecer à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 

70/2022 (LDO), de autoria dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Donisete Briza, Beth 

Manoel, César da Farmácia e Carlinhos Sartori, que “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.” REQUEREM o envio do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara 

Municipal, para que no prazo de até 15 dias, após seu recebimento, emita o competente 

Parecer Técnico. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 30 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: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, pela 

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

para que a sessão seja suspensa com a finalidade de as comissões competentes exararem 

parecer ao Projeto de Lei nº. 083/2022. (Suspensa). Reiniciada a sessão após verificação 

de quórum a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que faça a leitura do seguinte 

Parecer. 11º) PARECER nº. 131/2022, ao Projeto de Lei nº 083/2022. Relatoria: Mino 



Nicolai: Sra. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 083/2022, de autoria do Prefeito que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.040.577,21” 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", 01 de dezembro 

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", 

em 01 de dezembro 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. 00685/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís 

Donisete Formigari, mais conhecido como Pingo. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00686/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Eugênio Guinesi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

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

00687/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sueli do Carmo Assis de Lima. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00688/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Brendo Carlos de Morais. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00689/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Messias da Silva. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

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

de Pesar nº. 00690/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hortêncio Cavenaghi. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00691/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Aparecida 

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

Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00692/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

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

Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00693/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Nelson Francisco, mais conhecido como Nelson Messias. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00694/2022.- Voto de pesar pelo falecimento da jovem Letícia Stringuetti. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00695/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Luciano. Autoria. Fábio 



Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00696/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos Messias de 

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

em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00697/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Felix 

Moreira da Silva. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00698/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Tereza Ramires Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00699/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Pedro Filho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00700/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luís Carlos de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00701/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adriana Figueiredo Cunha, mais 

conhecida como Adriana Nogueira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00702/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Gabriel Souza de Toledo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00703/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deonilce Baldessini Modonezi. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00704/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Inácio Martins. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00705/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Tonoli Formigari. 

Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00706/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zilda Maria da Silva 

Baptista. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00707/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Enio 

Ferreira Antunes. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00708/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Dra. 

Ricardina Yone. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro 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. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e 

a Casa aprova por unanimidade, a inversão da pauta, pertinente aos requerimentos de nº 

427/22, 436/22, 437/22 e 438/22, tendo em vista que os homenageados se encontram na 

Casa para receber a homenagem. 36º) Requerimento nº. 00427/2022.- Voto de 



Congratulação com a jovem modelo itapirense, Júlia Tereza Pires do Nascimento, eleita 

Miss Itapira Mirim. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00436/2022.- Voto de 

Congratulação com o Jornal Folha do Comércio, pelos 10 anos de atividades em nosso 

município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto 

Sartori: “Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Dorado, dos 10 anos desse 

veículo de comunicação em nossa cidade, da Folha do Comércio, e que prevaleça por 

muitos anos esse jornal, que traz informações para nós. E que você sempre esteja presente 

em nossas sessões e na nossa cidade, fico feliz em vê-lo, já está restabelecendo sua saúde, 

que Deus o ajude sempre e que você esteja bem. Parabéns!” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00437/2022.- Voto de 

Congratulação com a Revista “City News Itapira”, pela comemoração do seu 1º 

aniversário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Eu também gostaria de parabenizar a revista City News, hoje na pessoa 

da Talissa Lopes, que se faz presente aqui e que leve nosso abraço também ao Neno, é 

uma revista que divulga bem as ações sociais.  A Talissa que também faz parte da família 

rotariana, é integrante da Casa da Amizade e eu vejo o trabalho das entidades, as ações 

sociais sempre muito bem mostradas à população, os bons feitos. Parabéns por esse 

primeiro ano, Talissa, e que venham muitos pela frente, sabemos da sua competência e 

da sua garra, vejo nas nossas ações internas do nosso clube, e que seja muito promissora. 

Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

39º) Requerimento nº. 00438/2022.- Voto de Congratulação com a FALASP - Federação 

das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo, pelos 18 anos de sua fundação 

efetiva e atuação na cidade de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de 

voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu também gostaria de parabenizar o Thiago, 

pela parte cultural, pela parte social que muito ele faz levando o nome de nossa cidade 

por todos os cantos desse Brasil, acho que é de suma importância. Lembro-me muito bem 

das ações da Academia de Letras de Águas de Lindóia, onde estive algumas vezes 

presente em eventos e solenidades. E também gostaria de aproveitar e parabenizar o 

Thiago, porque ontem ele recebeu o Título de Cidadão Mogimiriano, numa Sessão Solene 

em Mogi Mirim. Parabenizo você Thiago, eu acho que os bons sempre prevalecem, então, 

você está nesse rol, por reconhecimento do seu trabalho, por toda parte cultural que você 

realiza naquela cidade, você teve o reconhecimento da edilidade do povo de Mogi Mirim. 

Parabéns pelo Título e, com certeza, está muito bem representado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, a Sra. Presidente 

suspende a Sessão por 5 minutos para tirar fotos com os homenageados que estão 

presentes. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum" e esgotado 

o tempo regimental do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à ORDEM DO 

DIA. 1º) Em segunda 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. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 19/2022. Aprovado menos 

um (1) voto do vereador Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: APROVADO EM 1ª 

E 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

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

0079/2022.- "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." Autoria: Prefeito 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 0079/2022. Aprovado em única votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0080/2022.- “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 

2023, recursos financeiros a ASCORSI.” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 

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

Projeto de Lei nº 0080/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0081/2022.- “Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores à União Internacional Protetora 

dos Animais - UIPA” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para 

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

0081/2022. Aprovado em única votação menos (1) voto de abstenção da vereadora Maísa 

Gracinda Fernandes. Justificativa de voto da vereadora Maísa Gracinda Fernandes: "Eu 

me abstive da votação por eu fazer parte da diretoria da entidade." DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO MENOS (1) ABSTENÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0083/2022.- “Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 2.040.577,21” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

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

de Lei nº 0083/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de dezembro 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. 

 

 


