
ATA DA 44ª Sessão Ordinária realizada aos 15 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, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. Licenciado o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, de 

acordo com o Requerimento nº 446/2022. 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 Vereadores, boa 

tarde aos funcionários desta estimada Casa de Leis, boa tarde a você que está presente 

nessa sessão e quem está assistindo a sessão da Câmara via as redes sociais. Nessa última 

sessão ordinária de 2022 chegamos, literalmente, à metade do mandato e acho que cada 

um aqui dentro dessa Casa, mesmo iniciantes ou já veteranos, sabe muito bem o que 

trouxe, o porque você está aqui dentro e para onde vamos dentro dessa Casa. A gente, 

desde o início, propomos ser uma oposição, sempre oposição levando propostas, fazendo 

contraponto, sendo uma parte técnica e nesses dois anos, nessa metade de mandato, a 

gente faz um balanço que nós continuamos e tentamos sempre, a gente fala sempre, 

dialogamos como nunca, lutamos como sempre e perdemos de qualquer maneira, porque 

a hora que vai, muitas vezes, votar, mesmo projetos interessantes nossos aqui, nós somos 

derrotados, mas não tem problema, para nós não tem problema, mas para quem é afetado 

sim, mas o importante é que continuaremos nesse ponto, continuaremos levando o 

diálogo, levando propostas e tudo mais. Mas, por entretanto, nessa última sessão ordinária 

a gente vem a essa Tribuna para fazer um outro tipo de diálogo com a população, todo 

mundo aqui, todo mundo que é Vereador ou já passou aqui nessa Casa para ser Vereador 

sabe o quanto é difícil trazer emendas para a cidade, sabe o quanto é difícil trazer dinheiro 

de fora, quão burocrático é para isso e nós recebemos uma denúncia e fomos verificar 

essa denúncia e a Prefeitura está devolvendo R$ 250 mil que deveriam ir para a reforma 

do Museu Histórico Virgolino de Oliveira, está no processo de devolução. Aqui nessa 

Casa acabaram de rejeitar uma emenda nossa ao orçamento que pega e faz o que? Que 

pega e faz essa manutenção nos museus, a prefeitura também nega agora isso, está no 

processo de devolução, dá tempo ainda, quem sabe, segurar esse dinheiro aqui para 

cidade, cumprir as coisas técnicas, porque é um absurdo perder R$ 250 mil dentro da 

Secretaria de Cultura, que é a que menos tem dinheiro, enquanto se investe R$ 650 mil 

em iluminação, quer dizer, para os museus que preservam nossa história, preservam quem 

é nosso povo, preserva nossas raízes, e está lá desperdiçando uma emenda que veio de 

um convênio com o governo do Estado, com o PROAC, uma emenda limpa aqui para a 

cidade. Então, a gente termina esse ano pedindo, não deixe perder esse dinheiro, veja o 

que é para ser feito tecnicamente, mantenha essa grana na cidade, que museus são 

necessários à cultura, é necessário, a cultura tem que ser viva nessa cidade e a cultura é 

muito relevante, é muito mais do que apenas luzes de Natal, a cultura tem que ser algo 

muito mais grandioso, absurdo perder essa grana. Em 2023 a gente volta ainda mais no 



pé de certas coisas que estamos esperando desde junho, a promessa do governo municipal 

de trazer para essa Casa a lei de patrimônio material e imaterial, está chegando à festa de 

maio de novo e vai dar problema de novo, então, a gente espera e muito que essa lei desça 

e que nós possamos discuti-la e votá-la aqui nessa Casa. Também está chegando uma hora 

do vamos ver muito forte em 2023 nessa Casa de Leis, se teremos ou não OSs na cidade 

e já deixo bem claro, vai ver o que aconteceu com a OS de Mogi Guaçu, 90 dias e já 

pegaram de novo o município. Então, a gente vai fazer esse debate, essa luta aqui dentro 

novamente, nessa Casa. De resto, de novo o pedido, Executivo, Prefeitura, por favor não 

perca R$ 250 mil para a preservação dos museus, do Museu, no caso, Histórico 

Pedagógico Virgolino de Oliveira, é um absurdo a gente perder uma grana por questões 

técnicas desse tipo. Ótima sessão a todos, um final de ano para vocês muito bom, ótimas 

festas e até 2023.” A seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa tarde Presidente Beth, Vereadora, Vereadores, funcionários da Casa, 

público aqui presente e internautas. A primeira fala minha é com referência a uma emenda 

também, que é referente a esse projeto que vamos votar hoje, de número 152/2022, é uma 

emenda de R$ 300 mil que foi um pleito meu junto ao deputado federal Carlos Sampaio, 

para iluminação, iluminação lá para a estrada municipal onde tem lá as chácaras do 

Stringuetti, para aquele lado lá do Cercado Grande. Então, é um recurso que foi destinado 

para iluminação pública, então, hoje vamos estar votando esse valor de R$ 300 mil, onde 

será contemplado, porque lá hoje não é uma chácara de recreio, são muito moradores que 

vivem naquele local e eles reclamavam, era um pedido deles que queriam iluminação, 

porque a via secundária já tem, então, só falta os braços de luz. Então, agora com esse 

projeto vai ser contemplado o bairro lá. Uma outra fala minha também é com referência 

que ontem, 14 de dezembro, 60 anos do falecimento, do trágico acidente do Comendador 

Virgolino de Oliveira e do então Prefeito, Sr. Antonio Caio, no acidente de avião, também 

morreu o piloto, ele era Alcebíades, mas mais conhecido por Tito, então, foi uma perda 

muito grande para o nosso município, seu Virgolino de Oliveira, Comendador, 

empresário, também ocupou o cargo de prefeito, uma das lideranças, chefe político do 

munícipio, juntamente com o sr. Antonio Caio que foi prefeito por duas vezes, tendo uma 

primeira legislatura com o seu vice Dr. Anísio Simões e na segunda Alcides de Oliveira. 

E eles estavam indo em uma audiência, que na ocasião, em 1962, o governador de estado 

era o senhor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, iam buscar melhorias para o sistema de 

abastecimento de água para o município. Então, eles uniram as forças, Seu Virgolino 

propôs de ir com um avião dele para uma viagem mais rápida e por fim houve essa 

tragédia, que ceifou a vida de grandes homens que trabalharam muito por nossa cidade. 

Então, deixo aqui a minha fala a seus familiares, a todos aqueles que os conheceram, meu 

respeito, porque o que fizeram de bom para essa cidade jamais será esquecido. E também 

eu gostaria de falar que hoje foram plantadas 20 mudas de Biri, daquela árvore bonita, no 

Parque Juca Mulato, essas mudas foram patrocinadas pelo SAMA, com recurso próprio 

do SAMA, então, foi plantado em comemoração aos 50 anos que o museu Virgolino de 

Oliveira completou no dia 24 de outubro, então, essas mudas foram plantadas hoje. Então, 

é um embelezamento do Parque, eu acho que ali tem a Avenida dos Biris, nada mais justo 

do que ter a planta, o Biri, que representa e muito. Eu também gostaria de falar aqui de 

um falecimento que ocorreu no sábado à noite, da estimada e dona querida, Mafalda 

Frascichine Ranzatto, a dona Mafalda, que era viúva do Sr. Laércio Ranzatto, também os 

filhos, o Daniel, também o Laercinho e também tinha os netos e bisnetos. A dona Mafalda, 

uma pessoa muito boa, uma pessoa amável, uma pessoa que durante a sua vida só praticou 



o bem, uma pessoa que eu tinha grande amizade, respeito, carinho, porque era uma pessoa 

que sempre tinha uma palavra boa, sempre estendeu a mão ao próximo, sempre ajudou, 

sempre fez o melhor durante a vida dela que viveu na Terra. Uma pessoa amável, ela não 

só adoçava o nosso paladar, mas com a sua bondade e carinho adoçava as nossas almas, 

porque era uma pessoa muito amável, caridosa, bondosa, a gente ia lá e não conseguia 

sair de lá, devido a bondade dela, o carinho, o respeito que tinha com todas as pessoas, 

independente de quem fosse lá. Então, deixo aqui meu respeito, meus sentimentos, porque 

era uma pessoa muito querida, que hoje está junto de Deus, pela sua bondade, pela vida 

que teve, pelas coisas boas que praticou, então, hoje ela está junto de Deus. Então, eu 

deixo aqui meu abraço a família Ranzatto, a todos os familiares da dona Mafalda, amigos, 

que ela deixou muitas saudades. E aproveitar para desejar a todos um feliz Natal, um feliz 

ano novo renasça nos corações de todos, que tenhamos um ano cheio de alegria, de 

celebrações, um ano que Deus ilumine todos aqueles que governam este país para que a 

população tenha dignidade, que seja respeitado seus direitos para que todos possam viver 

uma vida feliz, ter uma vida com emprego digno, com salário, com alimento na mesa, 

com tudo aquilo que é direito do cidadão. Então, que Deus nos dê luz e sabedoria para 

que possamos fazer o melhor, um grande abraço a todos, que Deus os proteja e que 

estamos aqui firmes e fortes, muito obrigado a todos. Só gostaria de falar que hoje é 

aniversário do Leandro Sartori, meu sobrinho e vereador desta Casa, então, parabéns, 

felicidade, que Deus abençoe e ilumine a sua vida em tudo aqui que você faz, parabéns.” 

A seguir, como a próxima oradora inscrita, a Sra. Presidente solicita que o Vice-

presidente, vereador Luis Hermínio Nicolai, ocupe a Presidência dos trabalhos. A seguir, 

faz uso da palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa tarde 

companheiros da Casa, pessoal que nos assiste pela internet, funcionários da Casa. Hoje 

eu estou entrando com duas indicações e uma delas é a indicação 356/2022, que eu estou 

sugerindo ao senhor Prefeito que, ainda neste ano de 2022, ele reabra a discussão com a 

categoria dos profissionais de enfermagem, em relação a uma contraproposta de reajuste 

salarial para a categoria. Uma outra indicação, estou sugerindo, também ao senhor 

Prefeito, estudos visando conceder equiparação salarial dos servidores municipais da 

Saúde com os do Instituto Américo Bairral. Toda essa manifestação do pessoal da Saúde 

está ocorrendo por quê? Porque não houve diálogo do Prefeito com a categoria, uma coisa 

que foi pedida há muito tempo por mim, está sendo pedido, ainda hoje de manhã estive 

com o Mario da Fonseca, Cristiano Florence e o Sandro pedindo que eles intercedam 

junto ao Prefeito para que ele possa nos atender para que entre em um consenso para que 

ele nos ouça, porque sem diálogo não conseguimos nada, e todos já sabem que o piso 

salarial da enfermagem é o menor da região, nós estamos pedindo para que ele pelo 

menos, que ao menos ele chegue o piso da enfermagem igual do Bairral. Gostaria muito 

que ele possa nos atender antes que ele saia de férias, o pessoal está ansioso para que isso 

aconteça, eu também estou, é uma classe que eu sou muito de proteger o funcionário 

naquilo que ele precisa e os funcionários da Saúde e das outras categorias também, mas 

agora é da enfermagem, nós gostaríamos muito que o Prefeito nos atenda na 

contraproposta, que é os R$ 500,00 para cada funcionário. Gostaria muito que ele tenha 

a sensibilidade e possa nos atender. Obrigado a todos. Leandro, parabéns, muitos anos de 

vida e para encerrar eu gostaria de também desejar um feliz ano, que as luzes do Natal 

ela entre no nosso coração conforme tem que ser, não essas luzes artificiais, mas eu falo 

que é a luz Jesus e eu quero muito que possamos continuar amigos ainda em 2023/24/25 

e até o resto da vida, que eu espero que seja longa para todos nós. Boa tarde a todos.” A 



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

Presidente, boa tarde vereadora Maísa, boa tarde demais colegas Vereadores, 

funcionários da Casa, população itapirense, público que nos assiste aqui, em nome do Seu 

Geraldo, internautas e população itapirense. Eu inicio minha fala também fazendo um 

reflexo do nosso governo nesse ano, onde foram feitos vário investimentos, conseguimos 

contemplar o aumento, o piso da educação, veio aí uma lei também do governo de uma 

hora para outra, sem deixar os municípios preparados, só que na nossa região Itapira foi 

a pioneira, implementamos, fizemos o pagamento, retroativo inclusive, sendo que as 

nossas vizinhas já tiveram até greve para isso; investimos em lousas digitais, reformas 

nas escolas, continuamos tratando no nosso aterro sanitário, que é um exemplo em toda a 

região, recebemos vários elogios, várias notas positivas, inclusive dos políticos da nossa 

região; na saúde também fizemos vários investimentos, inclusive reabrindo o Hospital de 

Solidariedade, dando assistência aos contaminados pelo covid e procurando sempre 

deixar a saúde em dia, comprando insumos e não deixando faltar, principalmente, teste, 

como teve cidades vizinhas nossa que deixaram. Venho também comentar um projeto que 

nós iremos votar hoje, que é o aumento do funcionalismo, da região, também, se formos 

comparar, a nossa cidade está dando mais, estamos aplicando 7%, sendo que a inflação 

deu 5 e pouco, aí o Prefeito arredondou para 7, também estamos aumentando o vale-

refeição que era para dar R$ 413,00, arredondou já para R$ 450,00 e também estamos 

dando o abono de Natal com aumento. Gostaria de deixar claro que não só o Executivo, 

mas toda a vereança, da situação também, estamos de olho em todo o funcionalismo, 

como a Beth que me antecedeu, principalmente agora que a bola da vez, estamos sim de 

olho na enfermagem, o piso, estamos esperando a votação, a votação do piso, como é de 

conhecimento de todos tem que ter, o projeto de lei, uma, vamos dizer assim, um setor 

que traga esse dinheiro também para auxiliar o município a contemplar esse aumento. 

Beth, você sabe muito bem que a gente está nessa conversa sim, eu também estou com 

você para essa cobrança, o Toninho disse para nós que ele está também de olho na votação 

do piso, no desenrolar da ADIn que o piso encontra-se, mas mesmo assim está aberto a 

conversa sim, acredito que ele não nos atendeu, porque eu também estou esperando essa 

reunião, devido a correria de fim de ano, ele inclusive teve que descer dois projetos aqui, 

faz parte do Executivo também, do funcionalismo não deixar a bola parar no final do ano. 

Então, acredito que seja isso que ele não nos recebeu ainda, mas se não nos receber nesse 

final de ano ainda, no começo do ano iniciaremos já a cobrança para uma reunião e tenho 

certeza que tudo isso daí vai se arrumar. Gostaria aqui de desejar um feliz Natal a todos 

cidadãos itapirenses, aos amigos, colegas, ao povo brasileiro, boas festas, que o ano de 

2023 seja melhor ainda do que 2022, muita saúde, paz principalmente, e trabalho. 

Parabéns ao Vereador Leandro também, felicidades e saúde. Nada mais, obrigado.” A 

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

Presidente, boa tarde Maísa, Vereadora, Vereadores, funcionários dessa Casa, pessoal que 

nos assiste e os internautas. Parabéns Leandro, nós estávamos aqui pouco informados, 

não sabia que era o seu dia de aniversário hoje. Antes de mais nada também, agradecer a 

companhia de todos, parabenizá-los todos por esses dois anos de serviço aqui e pedir, 

realmente, que Deus nos ilumine e nos dê saúde, porque tendo saúde a gente caminha em 

frente, os obstáculos da vida a gente supera, não é sempre que a gente tem só coisas boas 

na vida, todos um dia passam por coisas ruins, então, que nos livre desses dias ruins por 

mais tempo possível que seja, e desejo a todos, funcionários, todos itapirenses um feliz 

2023, que seja maravilhoso. E eu queria só dizer que a Beth comentou mais uma vez a 



respeito da enfermagem e que situação, os Vereadores todos recebendo mensagens de 

celular e enfim, muitas ofensas também e a gente tenta explicar, a gente tenta falar, tenta 

conversar e eu não sei porque tanto desespero, tanta angústia, agora faltam 15 dias para o 

novo Presidente assumir, o piso está lá, está parado, não foi votado, ninguém sabe se vem, 

se não vem. O Prefeito já falou que se dia 24 o piso for aprovado, a gente tira a Câmara 

do recesso, vem aqui e vota, ninguém é contra o piso aqui, tudo que aconteceu foi 

juridicamente correto, estou falando isso para todos da enfermagem pelo seguinte, 

independente se vir dia 15 de janeiro, dia 20, dia primeiro de fevereiro, a Câmara tem o 

poder de quando descer o projeto fazer retroativo a primeiro de janeiro e mesmo que se 

aprove hoje o piso aqui, se fosse o caso, da mesma forma não iria receber agora. Então, 

tem que ter conversa, tem que ter conciliação, a proposta de 200, 300, 400, 500 para tudo 

isso tem que ter a dotação, então, não adianta a gente ficar ofendendo pessoas, como 

Vereador nós estamos sujeitos aqui sim, a receber as vezes aplausos e às vezes vaia, mas 

eu quero deixar bem claro que não tem nada esquecido, o Prefeito deixou bem claro, ele 

não tem como assumir o valor de um piso que a gente não sabe se vem, eu conversei com 

a Cristina e com a Marli: “O que vocês acham?”, “Acho que vem.”, “Vocês têm certeza?”, 

“Ah, não tenho”. Não tem certeza, se não tem certeza de uma coisa e se não vir, da onde 

vai vir esse dinheiro gente? Então, vocês tenham calma que alguma coisa vai ser feito, a 

Beth já trouxe mais uma reivindicação, vamos ver o piso do Bairral, sem nunca se 

esquecer que o Bairral é uma propriedade particular, é uma instituição particular, eles 

podem pagar para os funcionários deles o que eles bem entenderem, a Prefeitura é 

diferente, ninguém pode simplesmente ir chegando, colocando valores, achando que tudo 

pode ser feito. Então, como mensagem de fim de ano aqui a todos da enfermagem, que 

tenham fé, que acreditem que tudo vai dar certo, se o piso não chegar ninguém vai ter o 

piso, não é Itapira, não é o estado de São Paulo, não é Brasília, Santa Catarina, Blumenau, 

Amazônia, ninguém vai ter o piso, porque esse dinheiro não vai vir, se não for aprovado 

o piso. Se vier o piso, no dia seguinte é seus, se por um acaso não vier, algum acordo vai 

ser feito? Vai! A partir do mês de janeiro, que pode ser retroativo e pode ser pago a partir 

daí para todos da enfermagem. Pode falar Presidente” ...Aparte vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL: “Eu mencionei a equiparação do piso do pessoal do município, 

da Saúde, pessoal do Hospital e PPAs e por aí vai, eu mencionei porque o Hospital 

Municipal recebe o pessoal, internos do Bairral e de outros lugares e outro dia até me 

mandaram um vídeo de uma moça falando muito mal do pessoal da enfermagem, essa 

moça ela já teve passagem em hospital psiquiátrico e bateu na enfermeira lá. Então, só 

queria falar, assim, que o hospital está lá, hospital não é igual os privados que recebem 

outros lugares, hospital está lá e recebe e recebe, e um fala mal, o outro fala bem e, assim, 

essa reivindicação desse papo que a gente quer com o Prefeito é até para construir pontes, 

porque com o diálogo podemos construir muitas coisas. Então, é isso daí que a gente quer 

ver com o Prefeito, a possibilidade de pelo menos a equiparação do salário. Obrigado.” 

...Continua o orador: “Olha Presidente, já acabou o tempo, só para terminar, o que eu 

gostaria é deixar bem claro para todo o pessoal da enfermagem, todos sem exceção, 

inclusive, maridos, filhos, irmãos, pais, tios e avós, porque chega a informação para esse 

pessoal dizendo que cinco pessoas votaram contra, ninguém votou contra o projeto, o 

projeto não passou por motivo jurídico, e que nós estamos aqui, se alguém quiser 

conversar com Vereador, vem aqui, pode vir 5, 10, 15, 120 pessoas aqui, os Vereadores 

vão estar aqui, eu estarei aqui para conversar. O que eu não posso admitir é que pessoas 

ofendam, uma minoria, é uma minoria que faz isso, ofende no supermercado, na lotérica, 



no hospital, na porta da igreja, isso não é condizente com pessoas que tem essa função 

maravilhosa que é ser enfermeiro. Então, que todos possam vir, se quiser conversar 

estamos aqui para conversar, não adianta recadinho de celular, não adianta grito passando 

com o carro na rua, isso não leva ninguém a lugar nenhum, então, o meu pedido que está 

aqui é que tenham consideração, respeito, que tudo vai acabar dando certo, não são 15 ou 

20 dias que vão fazer diferença, como já disse, que tudo aqui pode ser retroativo a partir 

do momento que é votado. Então, um abraço a todos, feliz 2023 e novamente eu digo, 

estamos aqui, de recesso ou não, para conversar e para colocar as coisas em dia e com 

honestidade e dignidade, um abraço a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa tarde Presidente, boa tarde aos demais Vereadores. 

Venho aqui hoje deixar bem claro que nós Vereadores que fizeram postagens nossas aí, 

que somos contra o piso, na verdade nós não somos contra nada, hora que chegar o projeto 

aqui para ser votado, pode ter certeza que todos os Vereadores vão votar, todos, nós somos 

contra uma emenda que o Vereador quis fazer uma politicagem aí também, que não achei 

justo e não é certo, porque pode ter certeza o que for de lei a gente vai aprovar. Vereador 

chegou aqui semana passa reclamando do orçamento da prefeitura, orçamento alto, mas 

chegou com quase mais de um milhão de emenda, desse jeito vai trabalhar só para o 

Vereador, aí fica difícil Vereador. Faustinho falou algumas conquistas, principalmente, 

para saúde, para segurança, Faustinho, teve aí as duas ambulâncias que os Vereadores 

conseguiram, teve agora há pouco tempo aqui uma Van adaptada para cadeirante, as 

viaturas novas, guardas novos, estão fazendo um excelente trabalho, Muralha digital, 

então, o Prefeito está trabalhando. Você pode ter certeza que esse é o melhor Prefeito que 

acho que teve aí até agora para o servidor, pode ser que algum não concorde, mas ele é 

um cara que pensa muito no servidor, através de, você vê aí, ano passado deu 11% de 

aumento, hoje já fizeram os cálculos, vai dar o 7% e aumentaram o ticket. Então, é um 

Prefeito que pensa no servidor e aqui na hora que descer o projeto lá, que for aprovado lá 

e descer o projeto, no outro dia a gente vai estar aprovando, nem que tiver que fazer uma 

extraordinária e acabou, aqui ninguém é contra. É feio o que começaram a fazer, pegar 

foto minha de uma desgraça que aconteceu com a covid, fazer postagem, são pessoas 

ignorantes fazer um negócio desses, o Luan fez uma postagem com os médicos e 

enfermeiros, ontem ou anteontem, que nasceu o filho dele, foram lá e já trabalharam em 

cima, é ridículo um negócio desse. Aquele dia o pessoal da enfermagem estava aqui, uma 

enfermeira falou assim: “deixa cair lá”. Isso é ridículo, se eu tiver que ir lá, eu vou lá e 

ela vai ter que me atender bem, porque ela é paga para isso, então, se eu cair lá, alguém 

da minha família é obrigação dela atender bem, tanto eu, minha família, a população, ela 

não tem que vir falar um negócio desse. Então, é muito chato, eu sei que é meia dúzia que 

estão criticando, então, já aproveitaram e pegaram carona mais alguns elementos que é 

bom nem falar o nome, porque já dá estresse na gente e é isso, encontrei com alguns 

enfermeiros já, já conversei com alguns enfermeiros, eu tenho amigos enfermeiros, 

amigas enfermeiras, acho que na minha família tem uns 7 ou 8 enfermeiros. Então, na 

hora que chegar o projeto aqui, hoje já não fala nem mais do projeto, hoje está falando de 

uma ajuda lá, com vamos supor, 500, 400, porque a Cristina sabe, a Cristina sabe que isso 

não poderia, isso daí não tem como, enquanto não for resolvido lá não tem o que fazer, 

ela sabe; eu gostaria de saber dela também, onde que ela estava os outros dois mandatos 

atrás, do Prefeito anterior, que não fez nada, pessoal não deixava nem entrar na repartição, 

hoje ela entra, ela conversa, ela tem diálogo, é isso que é chato, é complicado. Eu entrei 

de cabeça erguida aqui e eu vou sair de cabeça erguida, pode ter certeza essas pessoas que 



votaram em mim, o que for de lei eu vou chegar aqui e vou aprovar, junto com meus 

companheiros, tenho certeza que se for coisa certa vão chegar aqui e vão aprovar. Então, 

da minha parte o que vir, e não tenho medo não, eu sou um cara bem ignorante também, 

se vir com ignorância comigo, não é porque eu fui eleito Vereador que eu tenho que 

aceitar o pessoal vir falar besteira na minha cara não, comigo não tem dessa não, 

independente de quem for, eu respeito para ser respeitado, respeito a pessoa para ela me 

respeitar. Está certo que eu estou aqui exercendo um cargo, fui eleito pela população, eu 

sei do que eu estou fazendo, tenho certeza que estou agradando bastante gente que votou 

em mim, o que achar que eu não sirvo daqui dois anos vota em mim, não vota em mim, 

tira, não tem problema nenhum. Eu tenho 46 anos, não nasci aqui na Câmara, eu 

conquistei minha casa já com 20 anos de idade, trabalho desde os 14, então, não é porque 

eu estou aqui que eu vou ter que ficar aguentando desaforo de algumas pessoas. Parabéns 

Leandro, sabe que a gente tem nossas divergências aqui, mas parabéns, felicidades, que 

Deus continue te abençoando, que ano que vem venha com boas festas, boas alegrias, que 

venha esse piso para a gente votar, para resolver logo essa situação. E não é só os 

enfermeiros que teriam direito não, eu acho que todos lá que trabalham no Hospital 

Municipal desde o pessoal que lava os lençóis, o pessoal que leva a comida lá, o pessoal 

que trabalha na recepção, os vigias, manutenção, eu acho que todos tinham o direito, 

então, não é só os enfermeiros que têm direito não, eu por mim teria todos. Então, estamos 

aqui, vamos continuar trabalhando, eu confio muito no Prefeito Toninho Bellini, é um 

cara honestíssimo, gosta das coisas certas e se depender de mim eu estou sempre aqui à 

disposição para conversa, para diálogo e ele é um cara que eu tiro o chapéu para ele e 

tenho certeza que vão vir coisas boas para nossa cidade. Uma boa tarde a todos, 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES: “Boa tarde Mesa Diretora, boa tarde aos demais Vereadores, público 

presente e internautas. Quero começar a minha fala de hoje agradecendo a emenda votada 

aí para a causa animal, os R$ 200 mil que serão utilizados para atendimento de animais 

para famílias de baixa renda, quero agradecer ao Prefeito Toninho Bellini e aos demais 

colegas que votaram a favor. Quero também falar um pouquinho sobre o piso da 

enfermagem que é um assunto que tem nos tirado o sono, creio que não só o meu, como 

de demais Vereadores, eu acho que quando a conversa ela é educadamente, o diálogo, 

tudo é válido. A gente tem recebido mensagens, postagens na internet ameaçadoras, teve 

um Vereador que sofreu uma agressão e é uma situação um tanto quanto constrangedora 

para todos nós, porque ninguém aqui é contra, que fique muito bem claro, ninguém é 

contra o aumento, ninguém é contra o piso, nós só estamos fazendo tudo juridicamente e 

endosso as palavras do vereador André, do Mino e do Fábio que votando lá através do 

Senado, do governo federal, no outro dia a gente vai estar aqui votando favoravelmente, 

então, frisando que ninguém é contra, e assim como o André falou eu também acho que 

o piso da enfermagem não é só a categoria ali, eles falam e prezam muito e falam que 

relacionado a covid, a gente sabe que eles estavam ali à frente da situação, mas não é só 

a enfermagem, é quem lava a louça, é quem faz a comida, todos eles têm acesso, então, 

seria assim, um aumento para toda a categoria no total, mas frisando mesmo que ninguém 

aqui é contra e eu acho que é sempre válido o respeito, a educação e o diálogo. Eu 

agradeço as pessoas aí que tem educação, a gente tem recebido, igual eu falei, mais uma 

vez acabei ali de comentar uma postagem, uma pessoa me agrediu novamente, eu acho 

que isso não leva a nada, eu acho que acaba piorando a situação, ninguém é contra e é 

que nem o André falou, a gente está aqui, a gente é um grupo, a gente não está aqui para 



discordar, para trazer discórdia de nada, a gente está aqui para poder fazer, se a gente 

pode fazer, a gente vai fazer e se a gente não puder, a gente não vai fazer. Nós fomos 

eleitos, que nem o André falou, gente, a eleição está aí novamente, daqui dois anos, têm 

colocado fotos nossa: “a gente não vai votar.” Então, assim, é uma situação muito 

desconfortável para todos nós, que tem nos tirado realmente o sono. E parabéns vereador 

Leandro, que Deus te abençoe, Deus ilumine você, muito sucesso, muita prosperidade na 

sua vida. E feliz ano novo para todos, que nós tenhamos um ano cheio de luz, de paz, de 

prosperidade, de compaixão, de empatia e de amor ao próximo. Uma ótima sessão a todos, 

obrigada a todos.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, a Sra. 

Presidente passa de imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 43ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 08 de dezembro de 2022. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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 Ofícios: 2º) Ofício SG-DAO nº 2550/2022.- Comunico a essa E. Câmara Municipal 

que, nos termos do art. 62, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Itapira, no período de 

09 a 20/01/2023 estarei em gozo de férias. Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Ofícios, a Sra. Presidente passa ao 

Requerimento de Licença: 3º) REQUERIMENTO Nº. 00446/2022.- Licença para 

tratamento de saúde. Autoria: Luan Rostirolla. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença a 

Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0021/2022.- Em que o Sr.  Antonio Hélio Nicolai submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Altera a redação do inciso I do 

artigo 3º e a redação do artigo 5º, ambos da Lei Complementar Municipal nº 6.027, de 22 

de abril de 2021.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0022/2022.- Em que o Sr.  Antonio Hélio Nicolai 

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

Executivo Municipal a conceder subvenção à empresa ISOPOWER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ISOLANTES LTDA - ME.” 

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

15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0023/2022.- Em que o Sr.  Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que “Concede reajuste os vencimentos dos servidores 

da Câmara Municipal de Itapira.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à 

leitura dos Pareceres. 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 aos Projetos de Lei Complementar nºs 21, 22 e 

23/2022. (Suspensa). Reiniciada a sessão após verificação de quórum, a Sra. Presidente 

solicita à 1ª Secretária para que faça a leitura dos seguintes Pareceres. 7º) PARECER DE 

Nº 145/2022 ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2022. RELATORIA: Fábio Galvão 



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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 

20/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Trata do reajuste dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais de Itapira e dá outras providências” acordaram por exarar 

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

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

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 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 15 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER DE Nº 146/2022 ao 

Projeto de Lei nº 084/2022. 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 nº 084/2022, de autoria do Prefeito Municipal 

“Revoga a Lei Municipal nº 5.828, de 02 de outubro de 2019.” 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", 15 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 15 

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

147/2022 ao Projeto de Lei nº 085/2022. RELATORIA: Mino Nicolai. Senhora 

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

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 085/2022, de autoria do Prefeito Municipal 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300.000,00” acordaram por exarar 

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

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

É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 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 15 

de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER DE 

Nº 148/2022 Projeto de Lei Complementar nº 023/2022. 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 nº 085/2022, de autoria 

da Mesa Diretora “Concede reajuste os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal 

de Itapira.” 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", 15 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 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 11º) PARECER DE Nº 149/2022 ao Projeto de Lei Complementar nº 

21/2022. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e 

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

ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2022, de autoria do Prefeito Municipal “Altera a 

redação do inciso I do artigo 3º e a redação do artigo 5º, ambos da Lei Complementar 

Municipal nº 6.027, de 22 de abril de 2021.” 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", 15 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 15 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER DE Nº 150/2022 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 22/2022. 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 Complementar nº 22/2022, de 

autoria do Prefeito Municipal “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção à empresa ISOPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS E ISOLANTES LTDA - ME.” 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", 15 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 15 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. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00709/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Pietrafeza Fray. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 

de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00710/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Brunialti. 



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

Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00711/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Astrogildo Vicente de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00712/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Antônio Ventura, mais conhecido como Carteiro. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de 

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

de Pesar nº. 00713/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edith dos Santos 

Raymundo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00714/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Alduina Modonezi Lima. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00715/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio de Lima Geraldi. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00716/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. João Benedicto Consorti. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) 

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

00717/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adalberto Moreno Cabral. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00718/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Pereira de Lima Rita. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de 

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

de Pesar nº. 00719/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Domingues 

Cardoso, mais conhecido como Chiquinho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00720/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Bittencourt. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00721/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Pedro da Silva. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00722/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anderson Aparecido Augusto, mais 

conhecido como DJ. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00723/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Nelson Godoy da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00724/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Getúlio do Carmo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00725/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Noemia de Assis Lopes. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) 

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

00726/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jandyra Finelli Bubula. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de 

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

de Pesar nº. 00727/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leonilda Narciso Duarte. 

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

Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00728/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valter 

Francisco dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00729/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Darci Olbi. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00730/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Eduardo Bonelli. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00731/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Mafalda Francischine Ranzatto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00732/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Iolanda Machado Medina. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00733/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Airton Simões Rosa. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00734/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Camargo Cruz. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 

de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00735/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nazareth de Fátima 

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

Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00736/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

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

Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00737/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Ana Maria de Lima Palandi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00738/2022.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Adilson Pereira Padilha. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 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 referente aos votos de pesares lidos acima. A seguir, a Sra. Presidente passa 



de imediato aos Requerimentos. 43º) Requerimento nº. 00407/2022.- Voto de 

Congratulação com o ex-vereador Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) 

Requerimento nº. 00408/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. José Maria Marconi, 

o Zezo Marconi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00409/2022.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Novelino Rogatto, pelo transcurso de seu 91º aniversário de 

nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Requerimento nº. 

00410/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Liberato Mariano da Silva, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 47º) Requerimento nº. 00411/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria Vieira Rogatto, pelo transcurso de seu 103º aniversário de nascimento celebrado 

dia 19 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento nº. 00412/2022.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Josephina Braga, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) 

Requerimento nº. 00413/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Onofra Bacchin, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 50º) Requerimento nº. 00414/2022.- Voto de Congratulação com a 

empresária Sra. Leila Aparecida Buzana de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) 

Requerimento nº. 00415/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Lázaro Marangoni, 

mais conhecido como Nenê do Mercadão, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) 

Requerimento nº. 00416/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Sartori, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 53º) Requerimento nº. 00417/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Maria Martha Galdi Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 



dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Requerimento nº. 00418/2022.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Everaldo Aparecido Pereira Padilha e Sra. 

Ediléia Amanda Santos Padilha, pela comemoração de 20 anos de casamento (Bodas de 

Porcelana), celebrado dia 23 de novembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Requerimento nº. 

00419/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Lúcia Sartori Miranda, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 25 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 56º) Requerimento nº. 00420/2022.- Voto de Congratulação com a Prof.ª 

Dalva Sueli de Freitas Rotolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Requerimento nº. 

00421/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Helena Francisco, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) 

Requerimento nº. 00422/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Cândida 

Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de novembro. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 59º) Requerimento nº. 00423/2022.- Voto de Congratulação com o 

Apetitoso Gastrobar, em nome de seu sócio proprietário Thiago Daniel de Oliveira, pelos 

8 anos de atividades, celebrados neste mês de novembro. Autoria. Carlos Briza. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 60º) 

Requerimento nº. 00424/2022.- Voto de Congratulação para com todos integrantes do 

Projeto Social Voz Comunitária, pelo evento em comemoração ao Dia da Consciência 

Negra, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 61º) Requerimento nº. 

00425/2022.- Voto de Congratulação com a jovem judoca Pietra Rodrigues dos Santos, 

pela conquista da medalha de prata do Meeting Interestadual de Judô, na categoria sub 

11. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 62º) Requerimento nº. 00426/2022.- Voto de 

Congratulação com a jovem judoca Emanuelly Beatriz Vilela Fernandes, pela conquista 

da medalha de ouro do Meeting Interestadual de Judô, na categoria sub 11. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 63º) Requerimento nº. 00428/2022.- Voto de Congratulação com o biólogo 

e servidor público do SAMA Anderson Martelli, pela publicação de artigo em revista 

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



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 64º) Requerimento nº. 00429/2022.- Voto de 

Congratulação com o trio de pilotos itapirenses da equipe Itapira Racing, Edras Soares e 

os filhos Esdras Soares e Juarez Soares, pela conquista da 4ª etapa do Campeonato 

Gaúcho de Endurance. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 65º) Requerimento nº. 00430/2022.- Voto de 

Congratulação com o grupo CIDA - Ciclistas Itapirenses Devotos de Aparecida, pela 

realização da 16ª peregrinação até a cidade de Tambaú (SP), realizada recentemente. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 66º) Requerimento nº. 00431/2022.- Voto de 

Congratulação equipe adulta de vôlei feminino SEL/Itapira, pela conquista do título de 

Campeã da Copa Jaguariúna. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 67º) Requerimento nº. 

00432/2022.- Voto de Congratulação com a equipe masculina de Basquete sub-17 

SEL/Itapira, pela conquista da medalha de bronze no campeonato da Séria Prata da 

Associação Regional de Basquete - ARB. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 68º) 

Requerimento nº. 00433/2022.- Voto de Congratulação com a equipe feminina de 

Basquete sub-17 SEL/Itapira, pela conquista da medalha de ouro nas finais da ADR de 

Basquete Feminino. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 69º) Requerimento nº. 00434/2022.- Voto de 

Congratulação com a professora e monitora do projeto paralímpico da Secretaria de 

Esportes e Lazer, Priscila Godoy, convocada para atuar no Mundial de Bocha 

Paralímpica. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 70º) Requerimento nº. 00435/2022.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes da 31ª Romaria a Pé até Aparecida 

do Norte (SP). Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 71º) Requerimento nº. 00439/2022.- Voto de 

Congratulação com a itapirense Elaine Golfeto Avancini, pelos 30 anos de atuação na 

CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 72º) Requerimento nº. 

00440/2022.- Voto de Congratulação com a equipe BFC União de Barão Ataliba 

Nogueira, pela conquista do título de Campeã da Copa Transição de Futebol 2022. 

Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 73º) Requerimento nº. 00441/2022.- Voto de Congratulação com a loja Perfil 

Modas, pelos 20 anos de atividades em nosso município. Autoria. Carlos Briza. 

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

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 74º) 

Requerimento nº. 00442/2022.- Moção de Repúdio ao Projeto de Lei nº 752/21, enviado 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo à Alesp sobre reforma da lei paulista sobre custas 



judiciais. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 75º) Requerimento nº. 00443/2022.- Voto de 

Congratulação com a paratleta itapirense Kethelin de Matos da Silva pela conquista de 

duas medalhas de ouro em nado sincronizado no Campeonato Internacional de Natação 

Artística realizado no México. Autoria. Leandro Sartori. Justificativa de voto vereador 

Leandro Henrique Sartori: “Em primeiro lugar agradecer aos vereadores pela 

aprovação em unanimidade, parabenizar a Kethelin e toda sua família pelo excelente 

resultado, foi excepcional! E fazer logicamente o alerta de política pública, precisamos 

sempre do apoio da Prefeitura para que esses paratletas e outros demais atletas consigam 

também representar nossa cidade, sempre. E nesse caso, sabemos do caso que faltou, para 

que completasse com a ajuda do Rotary e tudo mais, que apoiaram diga-se de passagem. 

Então, parabéns novamente e muito bom vocês estarem aqui hoje assistindo aqui na 

Câmara e tendo este voto de Congratulação.” Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Boa noite Kethelin, parabéns mais uma vez. Você esteve lá junto na 

nossa reunião do Rotary, pudemos já parabenizá-la pessoalmente e dizer que você é um 

exemplo para nós, levou o nome de nossa cidade para outro país nessa modalidade 

esportiva. Dizer que, como Vereador e como Rotariano, as portas estão abertas e é sempre 

um prazer poder apoiar quem está dedicando ao esporte e as boas causas da vida. Nosso 

patrocínio com certeza quando você precisar o Rotary vai estar pronto para te ajudar, 

infelizmente você não teve o apoio do Poder Público, mas encontrou apoio lá no Rotary. 

Felicidade e conte conosco sempre.” Justificativa de voto vereador Carlos Donisete 

Briza: “Boa noite a todos, boa noite a família da Kethelin. Eu soube da luta e da vitória 

que foi, mais essa vitória que veio contemplada com duas medalhas. Parabéns que Deus 

abençoe você e que você seja exemplo para outros e pedir que Deus sempre ilumine e que 

dê tudo certo na vida de vocês, Deus abençoe.” Justificativa de voto vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Boa noite a Kethelin e a sua família. Parabéns Kethelin pela 

conquista, você é um exemplo, que Deus continue te abençoando na sua trajetória, o 

esporte cria e forma cidadãos, então isso é muito bom para nossa Cidade, não só para a 

cidade, mas para o país, ainda mais a sua que é uma competição internacional e que Deus 

continue abençoando você e sua família.” Justificativa de voto vereadora Maísa 

Gracinda Fernandes: “Eu também quero parabenizar a Kethelin, essa menina bonita, 

que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa guerreira levando o 

nosso nome e da nossa Cidade. Continue voando e que Deus te abençoe sempre. 

Parabéns.” Justificativa de voto vereador André Luis Siqueira: “Parabéns Kethelin. Que 

Deus continue te abençoando, sua família, seus pais que tenho certeza que te dão todo o 

carinho para você fazer o que você faz e para conquistar o que você conquistou. Não sei 

porque o Poder Público não pôde ajudar, se pode ajudar? Como o Carlinhos falou, mas 

vamos ver se há a possibilidade, pode ter certeza que o Toninho gosta de esporte e para 

ele não é um esporte só, é todos, e se precisar da Secretaria de Esportes e for possível 

pode ter certeza que eles vão ajudar. Parabéns e felicidades, e nós aqui também 

Vereadores se precisar estamos às ordens. Que Deus continue abençoando vocês.” 

Justificativa de voto vereadora Elisabeth Donisete Manoel: “Eu também quero justificar 

meu voto, embora eu não tenha votado por ser Presidente, mas meu coração é totalmente 

seu Kethelin. Eu quero te dar os parabéns, falar pra você que como eu sei que Deus 

capacita as pessoas, só você sabe e sua família também das dificuldades que você tem 

vencido até aqui, e que você seja o exemplo, porque quem não acreditava passou a 



acreditar, porque você foi e arrebentou! E eu parabenizo também, Carlinhos, o Rotary 

que acreditou na Kethelin, e que você seja a primeira pessoa, porque está em tempo de o 

Poder Público ajudar, porque é de direito e tem cidade que ajuda os paratletas, podem 

ajudar sim, tomara que acordem, abram os olhos e daqui pra frente venha mais apoio. 

Então, parabéns Deus abençoe.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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 estendido até a 

leitura do último item da pauta. 76º) Requerimento nº. 00444/2022.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e atletas participantes do Kenda Open Cup MTB, 

realizado nos dias 03 e 04 de dezembro em Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 77º) Requerimento nº. 

00445/2022.- Voto de Congratulação com os organizadores e expositores da Vila do 

Artesanato, pelos 5 anos de atividades em nosso município, celebrados dia 08 de 

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

Sartori: “Eu queria parabenizar todos os expositores e expositoras lá da feira do 

Artesanato, que acreditaram na proposta dessa feira e estão lá, já se passaram cinco anos 

e a feira vem acontecendo. E são pessoas dedicadas, pessoas que fazem com carinho os 

seus trabalhos manuais e também tem outros produtores rurais, como café, algumas outras 

iguarias que são vendidas lá também. Então, parabenizo a todos pelo trabalho, pelos seus 

esforços de manter viva a nossa feira de artesanato. Muito obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 78º) Indicação nº. 

00345/2022.- Sugere serviço de roçagem e limpeza no bairro de Barão Ataliba Nogueira. 

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

Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

79º) Indicação nº. 00346/2022.- Sugere serviços de roçagem e limpeza de lixo e entulho 

no Condomínio Residencial Morada Nova, no bairro José Tonolli. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 80º) 

Indicação nº. 00347/2022.- Sugere serviços de roçagem e limpeza de lixo e entulho na 

quadra poliesportiva e no bosque existente no bairro Bráz Cavenaghi. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 81º) 

Indicação nº. 00348/2022.- Sugere implantação de uma base fixa da Guarda Municipal, 

24 horas por dia, no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 82º) Indicação nº. 00349/2022.- Sugere 

instalação de enfeites natalinos ou árvore de Natal nos bairros de Barão Ataliba Nogueira, 

Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de propositura 

vereador Carlos Alberto Sartori: “É um pedido da comunidade católica desses bairros 

rurais que fosse feita pelo menos uma árvore, uma só, na frente da igreja, que eles fazem 

uma comemoração, as novenas de Natal e encerramento. Então, é esse pedido, não precisa 

ser nada, assim, grandioso, seria uma única árvore com pisca só, normal, já seria o 

suficiente para o pedido da população católica de Eleutério, Barão e Ponte Nova.” 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 



dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 83º) Indicação nº. 

00350/2022.- Sugere estudos visando a criação de mais horários para o transporte de 

pacientes para hospitais e clínicas na cidade de São Paulo ao longo do dia. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 84º) Indicação 

nº. 00351/2022.- Sugere pintura de faixa de pedestre e sinalização de PARE  no 

cruzamento das ruas Natalino Rováris com Prof.ª Diva Magalhães Raimonti, bem como 

instalação de placa PARE para quem vem da Av. Juritis sentido campo "Victório 

Sartorelli Filho", no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 85º) Indicação nº. 00352/2022.- Sugere 

implantação de redutor de velocidade tipo lombada no cruzamento da Av. Prof.º Fenízio 

Marchini com a rua Cristóvão Alberto Coloço, no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 86º) Indicação 

nº. 00353/2022.- Sugere limpeza do córrego Santana que atravessa o bairro de Eleutério. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 87º) Indicação nº. 00354/2022.- Sugere a substituição da iluminação pública 

na rua Jacinto Franklin da Cunha, na Vila Boa Esperança. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 88º) Indicação nº. 

00355/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos visando conceder equiparação salarial dos 

servidores municipais da Saúde com os do Instituto Bairral de Psiquiatria. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 89º) Indicação 

nº. 00356/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, que ainda neste ano de 2022, reabra a discussão 

com a categoria dos profissionais de enfermagem em relação a uma contra proposta de 

reajuste salarial para a categoria. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Indicações, a Sra. Presidente solicita à 

1ª Secretária para que proceda a leitura dos Ofícios: 90º) Ofício FMAP nº 377/2022.- 

Prestação de Contas FMAP referente ao mês de outubro de 2022. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 91º) Ofício FMAP nº 378/2022.- Prestação de Contas 

FMAP referente ao mês de novembro de 2022. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

92º) Convite APAE.- Convite para a cerimônia de inauguração do galpão reformado que 

será utilizado como "Setor de Atendimentos, Reciclável e Depósito em Homenagem a 

Talita Momesso Baston"; e para a Confraternização de Encerramento do Ano Letivo da 

referida entidade. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 93º) Contato por Email.- 

De Paulo Sérgio Peres: Solicita limpeza em um bueiro na Avenida dos Italianos, na altura 

do número 2760, porque quando chove a água acumula na ciclovia e impede a passagem 

dos ciclistas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 94º) Contato por Email.- De 

Antonio Carlos Paganini: Sugere estudos para eliminar fios de telefones pendurados sem 



uso. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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 "quórum", a 

Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO DIA.- 1º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0020/2022.- “Trata do reajuste 

dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Itapira e dá outras providências” 

Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

020/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

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

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

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

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

de Lei Complementar. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0021/2022.- “Altera a 

redação do inciso I do artigo 3º e a redação do artigo 5º, ambos da Lei Complementar 

Municipal nº 6.027, de 22 de abril de 2021.” Autoria: Antonio Hélio Nicolai.  Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 021/2022. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por 

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

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

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

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0022/2022.- “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção à empresa ISOPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS E ISOLANTES LTDA - ME.” Autoria: Antonio Hélio Nicolai. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 022/2022. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

tendo em vista que o projeto foi aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por 

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

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

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

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0023/2022.- Concede reajuste os vencimentos dos servidores da 

Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 

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

Lei Complementar nº 023/2022. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 



seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto foi 

aprovado por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da 

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

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

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

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0084/2022.- “Revoga a Lei 

Municipal nº 5.828, de 02 de outubro de 2019.” Autoria: Prefeito Municipal.  Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 0084/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 15 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0085/2022.- "Autoriza a abertura 

de crédito especial no valor de R$ 300.000,00." Autoria: Antonio Hélio Nicolai.  Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 0085/2022. Aprovado em única votação por unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu gostaria de falar mais uma 

vez, porque é bom sempre falar que essa verba veio para iluminação pública e é uma 

conquista minha através do deputado Carlos Sampaio, Deputado Federal que recebeu 

muitos votos em Itapira e, com certeza, muitas emendas parlamentares serão enviadas 

para nossa cidade. Agradeço mais uma vez o deputado Carlos Sampaio, em nome do povo 

de Itapira. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 15 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. 


