
ATA DA 43ª Sessão Ordinária realizada aos 08 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 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 primeira 

oradora inscrita, a Sra. Presidente solicita que o Vice-presidente, vereador Luis Hermínio 

Nicolai, ocupe a Presidência dos trabalhos. Faz uso da palavra a vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: "Boa tarde a todos, sejam bem vindos, colegas de 

trabalho, amigos da vida, companheiros da enfermagem, todos nós sabemos que após um 

longo percurso de discussões e tramites políticos foi sancionada pelo Presidente a lei que 

aprovou o piso salarial para os profissionais de enfermagem no Brasil, sem dúvida uma 

vitória histórica não só para enfermagem, como para todos os trabalhadores brasileiros, 

demonstrando o quanto a mobilização – mobilização de vocês – pode e deve seguir os rumos 

políticos e o avanço de direitos básicos de Itapira e do nosso país. Como já era esperado a 

implantação do piso nacional exigiu e está exigindo ainda muita persistência não só por parte 

das entidades que representam os trabalhadores da enfermagem, como os próprios 

profissionais. Aqui no brasil há sempre uma saída, acredito que Itapira seja brasileira – eu 

tenho fé – com esta fala eu quero chamar a atenção do nosso prefeito Toninho Bellini: 

“Toninho eu sinto muito, mas eu tenho que estar do lado da enfermagem”, que no momento 

é patrão de vocês. Fiz um pedido entre junho e julho pedindo um estudo sobre o impacto 

econômico e chegou ontem na minha mão, o que atrasou muito a decisão do Prefeito, dos 

Vereadores e de vocês. A legislação de garantia do piso salarial vem justamente para coibir 

a super exploração dos trabalhadores da enfermagem, qualquer pessoa que vai ao mercado 

sabe que o que está sendo proposto com o piso salarial de R$ 4.750,00 para o enfermeiro e 

percentuais menores para os demais profissionais de enfermagem não é nem de longe um 

absurdo. O Brasil foi o país do mundo onde mais morreram profissionais de enfermagem em 

função da pandemia. Ainda ontem estivemos conversando com o Prefeito e colocamos isso 

para ele, mas ele sabe, a situação só não foi pior por aqui, porque durante toda a pandemia e 

ainda 7 dias por semana, 24 horas por dia, lá na beira de um leito um auxiliar, um técnico e 

um enfermeiro estava. E essa situação só revelou o que antes passava desapercebido na base 

de todo e qualquer sistema de saúde estão os trabalhadores de enfermagem, valorizar esses 

trabalhadores é dar valor à saúde, que se produz na nossa cidade, no nosso país. Por isso esse 

debate ultrapassa uma mera relação de reivindicação trabalhista, todas as profissões são boas, 

não é aquela que tem os melhores salários, mas sim aquela que consegue impactar a 

sociedade feito a saúde, portanto todas as profissões são importantes, mas a bola da vez é a 

enfermagem. Para as nossas vidas nós dependemos uns dos outros e como ambas auxiliam 

as ações diárias deve haver respeito, valorização e reconhecimento de cada uma, então, toda 

as profissões, categorias são essenciais cada uma têm suas especialidades e importância e são 

compostas por homens e mulheres que não medem esforços para trabalhar movimentando a 

nossa cidade, o nosso país, de norte a sul. Com a COVID então, percebemos o engajamento 



de profissionais de diversas áreas, com um único intuito: cooperar para o bem de toda a 

nação. O momento agora, mais uma vez, é da categoria da Saúde. E nós estivemos ontem 

aqui na Câmara acompanhando as decisões aqui, e por lei e pela normalidade da Casa, foi 

sugerido pela Comissão ir para a votação o piso da enfermagem, eu não posso votar como 

Presidente, mas eu quero que vocês todos saibam que o meu voto é: sim, sempre! Eu quero 

muito que o piso aconteça, ainda que ele não aconteça, que o Prefeito receba as nossas 

propostas, propostas do sindicato, de cada um de vocês, de cada um de nós vereadores 

também. Eu peço para os colegas que votem com o coração pensando em vocês, o não 

arquivamento da proposta do piso." ...Nesse instante, o Sr. Presidente, Luis Hermínio Nicolai, 

alerta a oradora sobre o tempo regimental de fala excedido, e indica a tolerância para tal 

excesso, solicitando o mesmo tratamento aos próximos Vereadores que eventualmente 

ultrapassem o tempo regimental... Continua a oradora: "Perfeito, é regimental isso pessoal, 

eu que estou extrapolando meu horário, mas eu gostaria de falar também que quando estive 

Presidente, eu nunca cortei a palavra de nenhum Vereador, tanto da situação como da 

oposição.  Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor do piso, caso ele não aconteça, eu 

sou a favor, sim, por categoria, e agora é a categoria da enfermagem, que o Prefeito atenda 

os R$ 500,00 que está sendo a contraproposta, eu sou a favor, embora eu já falei que como 

Presidente eu não posso votar. Então, boa tarde a todos, piso da enfermagem, já! Vocês são 

a bola da vez, não parem!" A seguir, faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: "Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde demais Vereadores, boa tarde a todos da 

enfermagem que estão aqui presentes, muito bem vindos sempre a essa Casa de Leis, boa 

tarde aos funcionários dessa Casa e a você que está assistindo via redes sociais da Câmara. 

A Beth já mencionou muito bem e eu vou não repetindo a Beth, mas eu vou pegar um 

pouquinho mais nessa questão da Emenda 8. A gente sempre defendeu nesta Casa que o 

único momento que nós Vereadores podemos fazer alteração no custo do Município é no 

orçamento. E fizemos, olhamos, entendemos bem o orçamento, modéstia à parte, cada 

Vereador aqui sabe muito bem como mexer e o que fazer dentro do orçamento, e quando 

pediram o parecer jurídico, sabíamos que o parecer seria certo, correto, porque a Emenda ela 

é constitucional, ela pode ter sido feita e não há nenhum impedimento disso. O que eu 

discordo dos meus colegas das Comissões é sobre a questão do impacto econômico 

financeiro, óbvio que está aumentando o salário de 249 servidores e há impacto, o que eu 

enxergo no que a Prefeitura trouxe até nós, eu enxergo claro nos papeis, e vou disponibilizar 

depois em redes sociais porque esses papeis não precisam ficar trancados dentro de 4 paredes, 

é que em torno de 2% afeta a folha e em torno de R$ 600.000,00 no FMAP, nesse primeiro 

ano. Só que as coisas não são fixas, mais servidores contribuirão e a máquina pública vai 

funcionando, eu discordo de novo desse arquivamento, porque enxergo que a Prefeitura tem 

condições para esse piso e acreditamos que em Brasília temos um Governo que vai implantar 

política pública e em breve vai implantar o piso da enfermagem, a Prefeitura vai ficar um 

tempo e depois vai vir, esse Governo que está voltando fez isso com a Educação, o FUNDEB 

está aí, todo mundo pode enxergar minimamente isso e vai fazer com a enfermagem também, 

então esse Governo que está voltando, vocês votando ou não, ele é um Governo de política 

pública, então a Prefeitura está segurando algo que a gente enxerga que poderia ser feito, 

poderia ser dado e tudo mais. Então, conte com o meu voto contra o arquivamento, nós 

sempre deixamos claro para vocês desde o início, somos a favor, estamos junto com vários 

outros Vereadores que fizeram essa Emenda aqui na Casa e vamos defendê-la até o último 

voto aqui, e se precisar e existir condições judicialmente também, obviamente, se tiver 

condições judicialmente também, tô deixando claro isso, cada Poder tem o seu..., mas 



também têm coisas que a gente tem que olhar um pouco fora das 4 paredes do legislativo. Eu 

encerro aqui sobre isso, e quero só dar 2 recados: um para a enfermagem, a gente sempre fala 

aqui na Câmara com orgulho das emendas que nós ajudamos a trazer para Itapira, a nossa 

Deputada Federal, Sâmia Bonfim, ela desde o início do nosso mandato já mandou uma 

emenda, e ela só foi aplicada agora e a gente acabou de receber 6 carros da emenda da Sâmia, 

então para quem é do PPA do Bráz, dos Prados, Pé no Chão, Ponte Nova, Barão e Central, 

vão ter 6 carros HB20 novos que já foram comprados e estão ai, e além disso todos os postos 

de saúde da cidade ar-condicionado e câmara de vacina com essa emenda também; e para 

ano que vem 2023, a Sâmia também já reservou 1 ambulância UTI móvel para a cidade, vai 

chegar durante o ano de 2023. Então, essa é nossa Deputada Federal, agradeço muito a 

parceria sempre com ela, e com a Saúde aqui na cidade ela é uma defensora ferrenha do piso 

lá em Brasília, e aqui na cidade trazendo esse benefício para cá também. E eu não posso 

encerrar minha fala como professor, falar infelizmente sobre educação federal, esse atual 

Governo que se encerra felizmente em 23 dias, não vai pagar 200 mil bolsas de pesquisa 

cientifica, pagou todo o orçamento secreto, fez todos os acordos possíveis e inimagináveis, e 

agora favor Paulo Guedes, favor Educação Federal “pague minha bolsa”, esse é o slogan dos 

200 mil estudantes que fazem pesquisa cientifica no Brasil e não vão pagar porque gastaram 

com emendinha do orçamento secreto com Deputados para manter base lá. Obrigado e ótima 

sessão para todos nós." A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas 

Vereadores, funcionários da Casa, imprensa, população que nos assiste via internet e à 

população que nos assiste aqui pessoalmente. Venho aqui hoje tentar explicar um pouco o 

que está em andamento, gostaria só de deixar claro aqui que desde o início todos nós, sim, 

estamos a favor do piso, só que estamos querendo uma coisa legal, não queremos depois que 

caia problema para cima da classe suas. O que poderia acontecer muitas vezes..., o que 

aconteceria..., eu apoio desde que não...; foi feito, a Comissão, foi feita a reunião, veio os 

dizeres do Executivo, o Executivo tem o parecer dele lá, que essa emenda não seria legal. 

Gostaria só de fazer um exemplo para vocês que é assim, se o vereador pudesse legislar sobre 

vencimento de funcionários, temos 10 Vereadores aqui, se cada um pegasse uma classe e 

fizesse uma alteração de salário, pessoal, não daria certo. Então, por isso, o artigo 45, nosso, 

da LOMI fala que é exclusivo do Executivo. Nós também, só que o que que eu quero..., o 

que eu não posso que amanhã vocês tenham um rever..., vocês vão ter um reverso depois da 

Justiça... Viu pessoal, eu gostaria só um diálogo, é assim, se amanhã acontece alguma coisa 

de não dar certo esse aumento seus e vocês tiverem que devolver esse dinheiro, para quem 

nós vamos correr atrás? Não, eu não vou ter aumento não. Presidente, obrigado, eu gostaria 

muito, assim, de deixar um recado aqui, estamos sim cobrando o Prefeito, todo mundo que 

está envolvido na negociação sabe que os 10 Vereadores estão conversando muito com o 

Prefeito e não vamos desistir, vai vir dele esse aumento. Obrigado e boa tarde a todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde Presidente, 

senhores Vereadores, internautas, funcionários, público presente. Eu já quero de antemão, 

Presidente, assim que terminar o Pequeno Expediente, se ficar algum mal-entendido, eu gosto 

sempre de deixar as coisas muito bem resolvidas, então, eles estão aqui, é um direito de vocês 

e que não termine o tempo ou a palavra antes de que a gente possa explicar. Eu quero dizer 

para vocês o seguinte, Faustinho falou muito bem, 10 vereadores a favor de vocês; eu estou 

nessa Casa aqui há 20 anos e faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento hoje, nós 

fizemos tudo legalmente dentro da lei; vocês foram apontados todo o tempo, com 

reconhecimento da população, de todas as pessoas por tudo aquilo que vocês passaram. Aqui 



existe uma regra a ser seguida, quando nós aceitamos a emenda do Leandro, ela é 

perfeitamente correta, se fosse um projeto de lei, não pode se legislar sobre finanças, nenhum 

vereador. O Leandro fez correto, a emenda veio, foi às comissões para que se votasse a 

Comissão; tinha a Comissão de Justiça e Redação que deu como autêntica.” ...Aparte 

vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Esse documento que você está falando 

eu encabecei e teve a assinatura do Leandro, do Briza.” ...Continua o orador: “Cinco 

vereadores.” ...Aparte vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “É, mas quem 

encabeçou fui eu.” ...Continua o orador: “Sim, são os Vereadores que fizeram o pedido, aí 

a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu faço parte, a Maísa e o André, nós para que 

pudéssemos mexer com esse valor do orçamento, que seria para vocês, não pode ser feita de 

maneira nenhuma, o jurídico da Casa está aqui, se não tiver o impacto financeiro que seja 

mandado pela Prefeitura; aí o problema é diferente, lá de cima veio nos proibindo de fazer 

essa emenda, da forma que estava. O Prefeito já deixou bem claro, se amanhã liberar o piso, 

depois de amanhã vocês têm o piso. A Cristina veio, participou, está aqui, ela é testemunha, 

trouxe a proposta de se levar, até que isso acontecesse, um valor, que também não era oficial 

até o momento, de 200 ou de 300 ou de 400, a sugestão da Cristina foi 500 e nós levamos 

isso também lá; e reuniu-se todo o pessoal da Prefeitura, todos, sem exceção, jurídico, todos 

eles lá, vereadores, secretários, e o Prefeito na sua palavra disse: “o que vocês acham, como 

pode ser contemplado?”; e o maior dos problemas, depois a Cristina explicou que isso não 

faria parte do Fundo, que não teria esse impacto, mas existe também o obstáculo onde o 

Prefeito não pode direcionar, exclusivamente, para uma categoria, ele pode ser punido por 

isso e quero que vocês acreditem no seguinte, onde, com tudo que está acontecendo em nossa 

administração que o Prefeito Toninho Bellini seria contra o aumento de vocês? E vocês vão 

tê-lo, vocês podem ter certeza. Agora, tudo que se empurra goela abaixo, é a palavra que o 

Faustinho queria dizer aqui, quem pode..., de qualquer outra forma essa lei é quatorze mil e? 

A que está no..., a lei que foi feita, ela está bloqueada, ela não está contemplada e não tem 

uma mentira aqui; junto com a Marli e com a Cristina eu perguntei, algum de nós aqui tem 

certeza que essa lei vai ser aprovada? Em um país que, como estão dizendo aqui, é uma 

bagunça, está tudo errado, é só política, é só tirar Presidente, é só expulsar as coisas. Aí o que 

acontece se o Prefeito assumir uma responsabilidade dessa, ele pode responder judicialmente 

por isso depois. Então, não é que ninguém quer, todos nós aqui queremos e isso não é 

demagogia, e eu não preciso fazer isso. Então, eu quero que vocês acreditem que existe 

juridicamente uma impossibilidade de se fazer isso agora, esse arquivamento ele pode daqui, 

amanhã, depois, segunda, terça-feira começar uma nova discussão e se achar..., do jeito que 

foi feito nós não estamos podendo hoje dar o aumento para ninguém. Então, vocês tem o 

direito de manifestar, de acreditarem ou não nas palavras das pessoas e não me vejam aqui 

como irmão do Prefeito, vocês me vejam aqui como Vereador; vou usar mais um pouquinho 

do tempo Beth; que me vejam como vereador, que eu estou nessa Casa, eu passei, eu fiquei 

oito anos aqui quando era oposição, sofri muito, tentamos muitas coisas e as vezes é muito 

fácil um vereador chegar aqui e falar “tira daqui e coloca lá”, uma administração pública não 

é assim que se faz, quando se faz com responsabilidade; o nosso Fundo estava arrebentado 

em R$ 7 milhões, ele foi corrigido, está tendo superavit, e tudo isso, um dos maiores 

problemas que causaria, em caso de não ser aprovado a lei depois, seria a negatividade do 

Fundo por um período onde se proíbe qualquer tipo de repasse de verba, ou seja, ouçam bem 

isso, se a gente fizer isso e aparecer, seria um impacto de 184 mil na folha, com esses 9 ou 

12 milhões, porque em cima do 7%, de 9 vai para 12 milhões, o impacto de vocês. O que 

poderia acontecer? Chega lá na frente, a gente está com o Fundo negativado e sai a lei para 



repasse para vocês, aí não pode repassar para vocês, porque o Fundo está negativo. Então, 

isso aqui não é uma brincadeira, a coisa tem que ser séria, vocês vão ter, ninguém aqui está 

dizendo que não vai ter nem 100, nem 200, nem 300, nem 500. O piso seus vai sair assim 

que for uma lei federal, porque a verba vem obrigatoriamente para a Prefeitura, aí não existe 

o impacto na Prefeitura. Mas tudo bem gente, vocês têm o direito, vocês têm o direito, por 

isso que se tiver alguma dúvida, eu gostaria até que pare a sessão e que vocês nos ouçam, 

como a gente tem ouvido; conversamos demais, a Cristina participou da Comissão aqui o 

tempo todo, portas abertas, não fizemos nada escondido e tentamos de tudo, só que existe 

uma inconstitucionalidade aí que não dá certo e nós não podemos, como Vereador, ir contra 

o Executivo dizendo que não pode dar o aumento. Então, a gente fala vai lá e o Prefeito que 

se exploda, está bom, ele já está assumindo lá, está assumindo, porque todos nós fomos lá, 

conversamos e ele falou: “Gente, mesmo que vocês todos falem que sim, eu vou falar que 

não até que venha a lei, eu não posso me comprometer com uma coisa que amanhã eu não 

posso cumprir”, pior do que prometer é não cumprir. Então, vocês tenham certeza que vocês 

vão ser contemplados e não tem ninguém aqui brincando com nada não, a coisa é muito séria 

e não é um valorzinho de 100, 200 mil, são 12 milhões na folha de pagamento. Então, não é 

pegar daqui tirar dali, porque não é uma fruta que você tira de uma cesta e passa para outra, 

quero que vocês acreditem em mim. Obrigado Presidente.” 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 3ª Sessão Extraordinária, 

realizada no dia 01 de dezembro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 42ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 08 de dezembro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 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 ao Relatório. 3º) 

RELATÓRIO Nº. 0012/2022.- Ata da Audiência Pública realizada no dia 29 de novembro 

de 2021, para apresentação e debate aberto ao público dos Projetos de Lei nº 68/2022.-  

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023; De nº 69/2022- 

Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025; 

De nº 70/2022- 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 e Emendas Modificativas nºs 01, a 

11/2022. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0020/2022.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Trata 

do reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Itapira e dá outras 

providências.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A 

seguir, a Sra. Presidente suspende a sessão por 15 minutos para os vereadores dialogarem 

com auxiliares e técnicos de enfermagem a respeito da emenda modificativa nº 08 ao 

orçamento anual de 2023, que trata do pagamento do piso nacional da enfermagem. 



(Suspensa). Reiniciada a sessão após verificação de quórum a Sra. Presidente solicita à 1ª 

Secretária para que faça a leitura dos Projetos Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0084/2022.- Em 

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

que “Revoga a Lei Municipal nº 5.828, de 02 de outubro de 2019.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0085/2022.- Em que 

o Sr.  Antonio Hélio Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300.000,00." DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei, a Sra. 

Presidente passa à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 132/2022, ao Projeto de Lei  nº 

068/2022. RELATORIA: André Luis Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores 

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

de Lei nº 068/2022, de autoria do Prefeito Municipal, “Estima a Receita e Fixa a Despesa 

para o Exercício Financeiro de 2023” 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", 07 de Dezembro 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 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 136/2022, às Emendas Modificativas de nº 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 09, 10 e 11 ao Projeto de Lei 68/2022 (LOA). RELATORIA: André Luís 

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer as Emendas Modificativas de nº 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11,  dos Vereadores Leandro Sartori, Carlos Briza, Maísa Gracinda e 

Carlos Alberto Sartori, ao Projeto nº 068/2022, de autoria do Prefeito Municipal,  “Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023” 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", 07 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 as emendas sejam encaminhadas à Ordem do Dia de Hoje, 

a fim de serem discutidas e votadas. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 139/202, à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO 

PROJETO DE LEI Nº 68/2022 (LOA). RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora 

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

foram a exarar parecer ao 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”, 

após audiência pública e acurados estudos sobre o teor das proposituras, acordaram por 



exaram parecer desfavorável, visto que o Estudo de Impacto Financeiro-Orçamentário 

emanado pela Municipalidade e o Estudo Atuarial apresentado pelo FMAP (Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira) evidenciou probabilidade de desequilíbrio 

financeiro-orçamentário aos cofres públicos. Desta forma, REQUEREM o arquivamento da 

supracitada Emenda, conforme Regimento Interno. É este o parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 2022. a) Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. A seguir, a Sra. Presidente 

coloca em votação o requerimento. Aprovado menos 4 votos dos vereadores Carlos Alberto 

Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto da Silva e Leandro Henrique Sartori. 

DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 140/2022, à EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 68/2022 (LOA). RELATORIA: 

Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que 

a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 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 Fármacia 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”, após audiência pública e acurados estudos sobre o teor 

das proposituras, acordaram por exaram parecer desfavorável, visto à reprovação das 

Comissões de Finanças e Orçamento, que evidenciou probabilidade de desequilíbrio 

financeiro-orçamentário aos cofres públicos e do ponto da legalidade, a ocorrência de vício 

de iniciativa, conforme disciplina o Art. 45, da Lei Orgânica. Desta forma, REQUEREM o 

arquivamento da supracitada Emenda, conforme Regimento Interno. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

Redação. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado menos 4 

votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto da Silva 

e Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER 

nº. 133/2022, ao Projeto de Lei 069/2022 (PPA). 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 nº 069/2022, de autoria 

do Prefeito Municipal, "Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano 

Plurianual 2022/2025” 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", 07 de Dezembro 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 

08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 

137/2022, às Emendas Modificativas de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 ao Projeto 

de Lei nº 69/2022. RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e 

Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer as 

Emendas Modificativas de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11,  dos Vereadores Leandro 

Sartori, Carlos Briza, Maísa Gracinda e Carlos Alberto Sartori, ao Projeto nº 069/2022, de 

autoria do Prefeito Municipal, “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e Metas do 



Plano Plurianual 2022/2025” 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", 07 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 as emendas sejam encaminhadas à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

serem discutidas e votadas. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 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, que o tempo regimental do Expediente seja até a leitura do último parecer da 

pauta. 13º) PARECER nº. 141/2022, à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO 

PROJETO DE LEI Nº 69/2022 (PPA). RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora 

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

foram a exarar parecer ao 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 “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de 

Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025”, após audiência pública e acurados 

estudos sobre o teor das proposituras, acordaram por exaram parecer desfavorável, visto que 

o Estudo de Impacto Financeiro-Orçamentário emanado pela Municipalidade e o Estudo 

Atuarial apresentado pelo FMAP (Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira) 

evidenciou probabilidade de desequilíbrio financeiro-orçamentário aos cofres públicos. 

Desta forma, REQUEREM o arquivamento da supracitada Emenda, conforme Regimento 

Interno. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 

2022. a) Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado 

menos 4 votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto 

da Silva e Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) 

PARECER nº. 142/2022, à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE 

LEI Nº 69/2022 (PPA). RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, 

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

parecer ao 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 Fármacia e Carlinhos Sartori, que  “Altera os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e 

Metas do Plano Plurianual 2022/2025”, após audiência pública e acurados estudos sobre o 

teor das proposituras, acordaram por exaram parecer desfavorável, visto à reprovação das 

Comissões de Finanças e Orçamento, que evidenciou probabilidade de desequilíbrio 

financeiro-orçamentário aos cofres públicos e do ponto da legalidade, a ocorrência de vício 

de iniciativa, conforme disciplina o Art. 45, da Lei Orgânica. Desta forma, REQUEREM o 

arquivamento da supracitada Emenda, conforme Regimento Interno. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

Redação. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado menos 4 

votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto da Silva 

e Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER 



nº. 134/2022, ao Projeto de Lei 070/2022 (LDO). RELATORIA: Luis Hermínio Nicolai. 

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

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei  nº 070/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 

“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” 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", 07 de Dezembro 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 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 16º) PARECER nº. 138/2022, às Emendas Modificativas de nº 

01,02,03,04,05,06,07,09,10 e 11 ao Projeto de Lei nº 70/2022 (LDO). RELATORIA: André 

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer as Emendas Modificativas de nº 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11,  dos Vereadores Leandro Sartori, Carlos Briza, Maísa Gracinda e 

Carlos Alberto Sartori, ao Projeto nº 070/2022, de autoria do Prefeito Municipal, “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.” 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", 07 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 as emendas sejam encaminhadas à Ordem do Dia de Hoje, a fim de serem discutidas e 

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

08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) PARECER nº. 

143/2022 à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 70/2022 

(LDO). RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 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”, após audiência pública e acurados 

estudos sobre o teor das proposituras, acordaram por exaram parecer desfavorável, visto que 

o Estudo de Impacto Financeiro-Orçamentário emanado pela Municipalidade e o Estudo 

Atuarial apresentado pelo FMAP (Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira) 

evidenciou probabilidade de desequilíbrio financeiro-orçamentário aos cofres públicos. 



Desta forma, REQUEREM o arquivamento da supracitada Emenda, conforme Regimento 

Interno. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 

2022. a) Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado 

menos 4 votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto 

da Silva e Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

PARECER nº. 144/2022, à EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2022 AO PROJETO DE 

LEI Nº 70/2022 (LDO). RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, 

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

parecer ao 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 os Anexos I, III, IV e V e o de Prioridades e 

Metas do Plano Plurianual 2022/2025”, após audiência pública e acurados estudos sobre o 

teor das proposituras, acordaram por exaram parecer desfavorável, visto à reprovação das 

Comissões de Finanças e Orçamento, que evidenciou probabilidade de desequilíbrio 

financeiro-orçamentário aos cofres públicos e do ponto da legalidade, a ocorrência de vício 

de iniciativa, conforme disciplina o Art. 45, da Lei Orgânica. Desta forma, REQUEREM o 

arquivamento da supracitada Emenda, conforme Regimento Interno. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 07 de Dezembro de 2022. a) Comissão de Justiça e 

Redação. A seguir, a Sra. Presidente coloca em votação o requerimento. Aprovado menos 4 

votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza, César Augusto da Silva 

e Leandro Henrique Sartori. DESPACHO: ARQUIVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) PARECER 

nº. 135/2022, ao Projeto de Lei 082/2022. 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 nº 082/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que 

“Institui na Rede Municipal de Ensino de Itapira o Programa de Tempo Integral das Pré-

Escolas.” 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", 

07 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", aos 

08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Esgotado o tempo 

regimental 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 

"quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO DIA. 1º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0068/2022 e as Emendas Modificativas nºs 01; 

02; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; e 11/2022.- “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2023” Autoria do projeto: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra o 

vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite novamente Mesa Diretora, boa 

noite novamente demais Vereadores, boa noite a você que está assistindo essa sessão, boa 

noite a quem está presente, ainda, nessa Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal de Itapira. 



Eu venho novamente ocupar essa Tribuna para comentar o orçamento 2023, aqui da cidade 

de Itapira. Quando eu cheguei nessa Casa, em janeiro de 2021, o orçamento municipal ele 

era de R$ 350 milhões, a previsão; a previsão dois anos depois é R$ 490 milhões e todo ano, 

2021 e agora 2022, e repito tem tudo para ser também 2023, sempre o previsto é menor do 

que o arrecadado ao final, prever uma coisa e ao final chega-se a um montante maior. Nós 

aqui fizemos um diálogo muito grande com os responsáveis da prefeitura, porque nós 

criticamos em 2021, criticaremos agora em 2022 e se continuar desse jeito criticaremos em 

2023 e 2024. O orçamento, ele tem sérios problemas no sentido de claridade, claridade que 

eu digo é deixar claro quanto vai para obra “x”, para o “y”, está lá o montante, R$ 13 milhões, 

R$ 5 milhões, mas só nessa audiência a gente consegue tirar isso e, logicamente, cobrar. Não 

está espaço, lindo, certinho lá onde iria esse dinheiro, então, uma crítica que fiz em 2021 e, 

repito, o orçamento se manteve da mesma maneira para 2022; e aí tem que ser na fala essa 

retirada, e sabemos daí o que foi aplicado nesse orçamento em 2022, o que foi abandonado e 

o que ficou para 2023, dentro do orçamento de 2022 e agora 2023. Então, o orçamento de 

Itapira está crescendo, um orçamento que comparando com cidades da região é alto, a gente 

olha, por exemplo, cidades como Socorro, é R$ 250 milhões, a gente olha cidades como Mogi 

Guaçu, é R$ 750 milhões, e aqui no caso, então, um orçamento que condiz com sua população 

e até um pouco mais que ela, que dá para a Prefeitura uma folga para realizar as coisas e tudo 

mais. Então, a gente defende no orçamento sempre a maior transparência e defende que o 

proposto seja colocado em prática. E, logicamente, nesse ano eu fico muito feliz que outros 

três Vereadores também fizeram emendas sugestivas ao orçamento; eu sempre deixo claro, 

se as emendas sugestivas passarem pelos colegas Vereadores, o Prefeito pode colocar, pode 

ser que ele coloque em prática, não são emendas impositivas e por isso eu peço o voto, não 

só para minhas emendas, mas para as emendas dos meus colegas também, sendo do grupo 

oposição ou da situação, porque nós Vereadores, para fazermos essas emendas, ouvimos 

demandas que vem do dia a dia da população, ouvimos demandas que vem sempre dessa 

população e trazemos para cá o que falta no orçamento. Na audiência pública mesmo, um 

dos meus pontos que eu coloquei para o Valteir, que é o responsável sobre isso, era: “Alguma 

das minhas emendas está contemplada no orçamento?” Não, então, são coisas que não 

contempla o orçamento e por isso nós pedimos o voto para que essas coisas, quem sabe, 

sejam aplicadas, porque o Prefeito tem 25% que ele consegue mexer perante o orçamento. 

Nesse caso, pedimos o voto para a emenda nº 01, sabemos que a Prefeitura repassa um 

montante à Ascorsi anualmente, mas esse montante não pode ser para material físico, é só 

para gastos normativos. Então, mandamos uma emenda de R$ 60 mil para resolver um 

problema da Ascorsi e um problema da região ali, que é o portão e um ecoponto na própria 

Ascorsi, para ela arrecadar e conseguir trazer mais ainda, mais recicláveis e aumentar ainda 

mais a sua renda. Fizemos também a emenda nº 02, a emenda sobre os estudos e 

mapeamentos de políticas públicas para a preservação de nascentes e áreas de APP, sabemos 

que no futuro iremos pegar a água do rio do Peixe, mas sabemos que até lá, e mesmo quando 

pegar a água do rio do Peixe, sabemos que temos que manter o Ribeirão da Penha saudável, 

e essas nascentes e as APPs que circulam é que vão dar a água necessária à Itapira; então, 

esse estudo e mapeamento são necessários, e sua preservação que nós ainda não temos. R$ 

50 mil também direcionados ao Ribeirão da Penha para a aquisição de materiais para a 

construção de um ecoponto, para que os dejetos que estão no rio sejam pegos nesse ecoponto 

e transforme também em renda, já que poderia fazer uma ligação com a Ascorsi e reciclar 

várias coisas que estão, infelizmente, boiando, materiais recicláveis boiando no rio. Então, 

são três emendas, a 01, a 02 e a 03 para o meio ambiente e nós fizemos a quarta e quinta 



emenda direcionadas à cultura. A quarta emenda fala sobre a produção de eventos turísticos 

e culturais temáticos; Itapira nesse último ano que a pandemia deu, felizmente, um respiro, 

Itapira investiu o seu dinheiro da cultura em grandes eventos, dia do Rock no Parque, o 

aniversário da cidade lá no Recinto, agora a iluminação de natal com um valor de R$ 750 

mil, exorbitante até no meu olhar, e não olhou para os pequenos eventos, não olhou para esse 

evento que pode trazer um público diferenciado a cidade, gerar turismo que é importante, 

porque dentro da regra do MIT, do Município de Interesse Turístico, é importante que tenha 

esses eventos temáticos, dia da mulher, dia do orgulho LGBT, dia da consciência negra e, 

também, suporte a Congada, a Congada itapirense, nosso patrimônio, inclusive, um grande 

abraço para o professor Arnaldo e para todos que compõem a Congada da cidade. E outros 

R$ 150 mil destinados à manutenção, adequação e reforma dos museus, as chuvas desses 

dias sabemos muito bem, se alguém passou pelo museu, e é a mesma fala, a mesma fala 

Fausto, do ano passado, passou pelo museu ali em cima, novamente entrou água e furou o 

teto. A gente pede esse dinheiro para adequação, deixar os museus, que são nossa maior 

riqueza aqui na cidade, no sentido cultural, bem preparados, e aprovamos uma lei nessa Casa, 

uma lei muito bonita das meninas lá do Sesi, que a gente trouxe aqui, aprovado por 

unanimidade, de adequar esses lugares aos deficientes visuais, essa emenda também iria para 

isso, iria para essa adequação. Então, as emendas 04 e 05 para a cultura, a emenda 06 sabemos 

que começou, nosso núcleo de mulheres que vai virar o Juntas aqui na cidade, elas estão de 

olho, estão vendo, sabemos que começou a Lei Maria da Penha vai à escola, só que falta um 

gatilho, que é falta de dinheiro, falta dinheiro para ele ampliar ainda mais essa lei. Então, a 

emenda de R$ 50 mil para que essa lei seja ainda mais aplicada, é nossa emenda nº 06. A 

emenda 07 nós fizemos em parceria com o Entrelaços, um grupo aqui de familiares e de mães 

de portadores do transtorno de espectro autista, onde destina R$ 300 mil para psicólogos, 

neuro pedagogos e pedagogos para atender essa demanda. A gente queria, muito claro, junto 

com o Entrelaços, queria fazer uma política pública de criar um centro, mas não podemos, 

isso aqui na Câmara, a gente precisa ser técnico nessa Casa, a gente sempre foi técnico aqui, 

não podemos criar esse centro, quem destina o centro é o Executivo, mas isso aqui de criar 

essas coisas para essas famílias está autorizado e daria muito certo. São sete emendas que 

mexem em torno de R$ 900 mil reais do orçamento, isso gente, proporcionalmente dentro do 

orçamento não é nem 0,2%, nem 0,2%, é mínimo o que essas emendas mexem e, portanto, 

elas são demandas da sociedade civil, demandas de vários grupos que chegam até nós e 

colocamos aqui. Por isso pedimos não só que todas as nossas emendas sejam aprovadas, mas 

também as demandas de outros Vereadores, porque, com certeza, eles ouviram e estão 

trazendo essas demandas populares aqui para a Casa, para que sejam aprovadas. Muito 

obrigado e bom restinho de sessão para nós.” A seguir, não havendo mais nenhum vereador 

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

68/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2022. Aprovada em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 02/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 03/2022. 

Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação a Emenda Modificativa nº 04/2022. Aprovada em primeira votação por 

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

Modificativa nº 05/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 06/2022. Aprovada 



em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira 

votação a Emenda Modificativa nº 07/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. 

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

09/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 010/2022. Aprovada em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 11/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. A seguir, 

pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista a aprovação por 

unanimidade do Projeto de Lei e das Emendas Modificativas, requer e a Casa aprova por 

unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação das 

matérias. A Sra. Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, 

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

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

Modificativa nº 01/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores 

Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da 

Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 

02/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique 

Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 03/2022. 

Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, 

Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. 

Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 04/2022. Rejeitada em 

segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto 

Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 05/2022. Rejeitada em segunda 

votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, 

Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em 

segunda votação a Emenda Modificativa nº 06/2022. Rejeitada em segunda votação menos 

4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete 

Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação 

a Emenda Modificativa nº 07/2022. Aprovada em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 09/2022. 

Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, 

Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. 

Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 10/2022. Aprovada em 

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

votação a Emenda Modificativa nº 11/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos 

dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e 

César Augusto da Silva. Justificativa de voto vereador Carlos Donisete Briza: "Boa noite 

Presidente, boa noite a todos. Eu queria justificar esse voto pela seguinte situação, mesmo 

sabendo que é uma emenda indicativa que o Prefeito pode atender ou não, esse é o anseio da 

população de lá já desde o ano passado, onde eu tive a oportunidade de conseguir R$ 

50.000,00 e foi feita uma reunião com o Vice-prefeito, Secretário e a enfermeira lá do Posto 

de Saúde onde ficou-se de fazer um orçamento, isso foi em abril do ano passado e até hoje 

não me entregaram esse orçamento. E quando a gente tem a oportunidade de fazer uma 

indicação de uma melhoria para a Saúde, infelizmente, é reprovado. Então, a gente tá 

aprovando a questão do Espectro Autismo, o da Maísa – nada contra – que cão também é 



vida a gente entende isso, tivemos o arquivamento do piso da parte da enfermagem, 

reprovado R$ 120.000,00 para uma melhoria do PPA e gasta-se R$ 750.000,00 numa 

iluminação temporária na cidade, infelizmente, isso é política. Obrigado Presidente. 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: "Boa noite a todos, vou falar para 

os colegas Vereadores aqui, como o Leandro mesmo disse: “É uma sugestão”, a sugestão vai 

ser analisada, a prioridade nossa é o piso da enfermagem, se o Executivo tiver que colocar o 

piso da enfermagem não vai vir o dinheiro totalmente Federal, vai ter que colocar um aporte 

Municipal. Então, até na leitura das Emendas o pessoal contestou – direito de todo mundo – 

demos prioridade ao Autismo que trata-se de uma Saúde, também; do veterinário que trata 

de uma Saúde, porque quando acontece alguma coisa ligam para você, não é Maísa? Todos 

aqui! Então, foi o que nós demos a prioridade, os demais aqui vão como sugestão. Obrigado 

Presidente.” Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: "Eu lamento o 

comentário do Briza em falar que “isso é política”, aonde passou por essa Casa para se dar 

aumento para os médicos e vocês votaram contra, aí passa hoje aqui o problema..., vocês 

podiam estar com a gente para a gente procurar um caminho, mas vocês votaram contra. 

Então, não existe acesso..., se existe política Vereador, lamento muito, é você que está 

fazendo, porque nós estamos fazendo o que tá dentro da lei e o que nos cabe, e cabe ainda ao 

Prefeito vetar o que tá passando, ok? Mas isso não é política, política foi o que vocês nos 

deixaram hoje numa situação que nunca podia ter acontecido. Lamento! Briza. Lamento! Não 

pode me retrucar, Presidente, cada um com a sua palavra, se existe política vocês fizeram 

muito mal feita no dia de hoje, porque sobrou para 5 Vereadores a “paulada nas costas”, então 

não venha falar que é política Briza, eu fico quieto o tempo todo, mas tem hora que não dá 

pra gente aguentar. Obrigado Presidente. Justificativa de voto vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes: "Eu estou muito feliz, porque..., não que o Prefeito não atenda a área animal, 

mas assim nunca saiu nenhum dinheiro público para a área animal. Então, eu acho que essa 

Emenda foi de extrema importância e nós temos sim, como?..., deixa só eu concluir 

Presidente. Nunca saiu dinheiro público de cofres públicos para a área animal, tudo o que foi 

conquistado para Itapira foi através da vereadora Maísa ou através de Deputados. Então, 

estou muito feliz é uma conquista valiosa, porque todos os dias nós temos que estar atendendo 

os animais machucados, feriados – inclusive o Seu Briza, vereador –, já me solicitou várias 

vezes e todas as vezes eu atendi, exatamente..., é de extrema importância e eu acho que tem 

que abrir mais o campo animal, sim! Que fique bem claro, e é isso Presidente.” 

DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O 

PROJETO DE LEI Nº 68/2022 E AS EMENDAS MODIFICATIVAS NºS 07 E 10/22. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0069/2022 e as Emendas 

Modificativas nºs 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; e 11/2022.- “Altera os Anexos I, III, 

IV e V e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2022/2025.” Autoria do projeto: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador para fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 69/2022. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 01/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 02/2022. 

Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação a Emenda Modificativa nº 03/2022. Aprovada em primeira votação por 

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

Modificativa nº 04/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a 



Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 05/2022. Aprovada 

em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira 

votação a Emenda Modificativa nº 06/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. 

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

07/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 09/2022. Aprovada em primeira 

votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 010/2022. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 11/2022. 

Aprovada em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio 

Galvão dos Santos, tendo em vista a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei e das 

Emendas Modificativas, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda 

discussão e passe de imediato à segunda votação das matérias. A Sra., Presidente acatando o 

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

Lei. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca 

em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2022. Rejeitada em segunda votação 

menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos 

Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda 

votação a Emenda Modificativa nº 02/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos 

dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e 

César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a 

Emenda Modificativa nº 03/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos 

vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César 

Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa nº 04/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores 

Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da 

Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 

05/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique 

Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 06/2022. 

Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, 

Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. 

Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 07/2022. Aprovada em 

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

votação a Emenda Modificativa nº 09/2022. Rejeitada em segunda votação menos 4 votos 

dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e 

César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a 

Emenda Modificativa nº 10/2022. Aprovada em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 11/2022. 

Rejeitada em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, 

Carlos Alberto Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

Nº 69/2022 E AS EMENDAS MODIFICATIVAS NºS 07 E 10/22.  SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0070/2022 e as Emendas Modificativas nºs 01; 02; 

03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; e 11/2022.- “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 

do projeto: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador para fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 70/2022. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. Pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer 

e a Casa aprova por unanimidade, para que as emendas relativas ao PL nº 70/2022 de nºs 01 

a 11/22 sejam votadas em bloco, eliminando-se a emenda 08 já arquivada pelas comissões. 

Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em primeira votação em bloco as emendas 

Modificativas nºs 01 a 11/22, com exceção da emenda 08/22. Aprovadas por unanimidade. 

A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista a aprovação por 

unanimidade do Projeto de Lei e das Emendas Modificativas, requer e a Casa aprova por 

unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação das 

matérias. A Sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, 

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

unanimidade. Pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que as emendas relativas ao PL nº 70/2022 de nºs 01 a 11/22 sejam votadas 

em bloco, com exceção das emendas 07 e 10 para votação em separado e eliminando-se a 

emenda 08 já arquivada pelas comissões. Ato contínuo, a Sra. Presidente coloca em segunda 

votação em bloco as Emendas Modificativas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 11/22. Rejeitadas 

em segunda votação menos 4 votos dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto 

Sartori, Carlos Donisete Briza e César Augusto da Silva. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 07/2022. Aprovada em segunda 

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

Emenda Modificativa nº 10/2022. Aprovada em segunda votação por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: “Primeiramente, eu quero 

agradecer aos 10 vereadores pelo voto na emenda 07, é muito importante, segundo lugar, 

agradeço ainda mais Briza, Carlinhos e César pelo voto em todas as minhas emendas, 

entenderam a importância e que isso faria diferente, e lamento pela votação dos outros. A 

gente nunca espera Vereador falar, nunca temos essa covardia para o outro vir na sequência 

ou não, para mim de menos, e o segundo ponto já que fugiram da fala, eu tenho que deixar 

muito claro aqui para a população, que ainda está assistindo essa sessão, que é o seguinte, 

quando falam em votação de médico, aumento de salário de médico, é aumento de salário de 

Prefeito e teve um dos Vereadores da oposição, que não fui eu, deixo claro, e o vereador fica 

a vontade de falar, que pediu o que naquele dia? Eu voto em separado o Secretário, o Vice e 

o Prefeito, para aprovar o aumento do médico. Então, isso sim é politicagem e ficar jogando 

na cara isso toda hora, vocês estão de brincadeira com a oposição e brincadeira com os demais 

colegas vereadores, por favor gente, por favor, acho que é muito feio a gente ficar nesse 

lance. Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador Luis Hermínio Nicolai: “Da mesma 

forma eu preciso falar para o vereador Leandro que no dia de hoje nós levamos uma 

apunhalada nas costas, onde nós estamos conversando com o sindicato e vocês votaram 

contra sim, porque pela lei se não aumentar o salário do Prefeito não aumenta o salário de 

ninguém, isso é lei federal, o senhor sabe disso, então, devia postar isso. E segundo, vou 

repetir mais uma vez, pau que bate em Chico bate em Francisco, vocês nos deixaram aqui 

hoje de saia curta, nós vamos resolver o assunto, o Prefeito vai resolver, eu quero ver o qual 

dos senhores que nos deixaram na mão hoje, que vão vir depois falar que são dono do ovo. 

Muito obrigado Presidente.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 70/2022 E AS EMENDAS 



MODIFICATIVAS NºS 07 E 10/22. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei 

nº 0082/2022.- “Institui na Rede Municipal de Ensino de Itapira o Programa de Tempo 

Integral das Pré-Escolas.” Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 82/2022. 

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

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 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 

servidores da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA 

CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 


