
ATA DA 01ª Sessão Ordinária realizada aos 02 de fevereiro de 2023. Presidente: LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI; 1º Secretário:  LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS 

DONISETE BRIZA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, LUÍS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando 

a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura 

de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao 

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

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

demais colegas Vereadores, boa a tarde ao público aqui presente que está na sessão e boa 

tarde a você que está assistindo on-line a Câmara de Itapira. Antes de mais nada, quero 

desejar a nova Mesa Diretora um ótimo trabalho, sabemos que teremos divergências 

políticas, mas, entretanto, como você falou, Mino, se o Regimento estiver dando voz a 

todas as tendências e posições, logicamente, vai satisfazer todos os Vereadores, temos 

certeza disso. Então, desejamos um ótimo trabalho para vocês e que esse biênio 23/24 

seja muito produtivo e gere muitas coisas boas para a nossa cidade. Estava com saudades 

já de estar aqui presente, são 40 dias, praticamente, de recesso e férias, e esse momento a 

gente deixa claro para a população que nesses 40 dias a gente não ficou parado, eu não 

faço ideia de quantos atendimentos eu fiz, imagino todos os vereadores que fizeram todas 

as correrias possíveis e imagináveis. Eu quero destacar algumas coisas que foram meio 

que recorrentes nesses atendimentos durante o mês de janeiro. O primeiro na questão da 

Educação, nós ralamos muito, dialogando com a Secretaria, dialogando com os Negócios 

Jurídicos uma mudança no Cursinho, uma cláusula, que ela impede, literalmente, que 

algumas pessoas façam matrícula no Cursinho Municipal. Essa cláusula fala que as 

pessoas têm que ter o ensino médio finalizado em Itapira, e, logicamente, pessoas mudam 

para a cidade, pessoas que fazem EJA e tem o Título lá em São Paulo/SP, elas fizeram o 

Título pelo ENSEJA, vem o Título por São Paulo/SP e não é de Itapira, e são impedidas 

de estudar no Cursinho. Então, a gente não chegou num acordo com a Secretaria e nem 

com os Negócios Jurídicos, e colocou hoje uma Lei aqui para mudar essa cláusula, para 

que as pessoas tenham acesso a esse Cursinho Municipal tão importante e que muda vidas. 

Então, a gente vai deixar hoje aqui e semana que vem espero que os vereadores aprovem 

essa mudança e deixem, então, que as pessoas estudem e que sigam suas vidas. Outra 

mudança que a gente pede, colocamos hoje como Indicação, no subsídio também aos 

estudantes, há uma mudança que é necessária fazer dentro do subsídio, há algumas regras 

que burocratizam e não deixam que alunos acessem esse subsídio, que também inclui as 

pessoas dentro da carreira universitária. Na Saúde a gente viu três coisas recorrentes e 

fomos também dialogar um pouquinho, a gente fez um requerimento pedindo a questão 

das ambulâncias na cidade, a demora, eu mesmo estive no Hospital Municipal, sendo 

atendido no dia 06 de janeiro, e lá a gente viu situações de 3, 4 horas de demora para uma 

pessoa utilizar a ambulância, vimos casos na Internet, as pessoas nos chamaram e pediram 

o Requerimento para dar uma estudada, como isso pode ser melhorado para o cidadão. 

Inclusive, a gente anunciou ano passado e reafirma que nós conseguimos, via a Deputada 



Sâmia Bonfim, mais 1 ambulância para a cidade, esperamos que chegue aqui até o meio 

do ano, numa Emenda Parlamentar, então é um dos casos. Vimos pequenos problemas 

estruturais que podem com o tempo danificar várias UBSs, principalmente infiltração de 

água, e, logicamente, a falta de médicos que acontece já há algum tempo. Acompanhamos 

de perto o fim do Mercadão, a situação dos comerciantes, estivemos lá dialogando, faltou 

diálogo novamente nesse final, faltou negociar um pouco mais de prazo. Vimos agora a 

nova Feira nascer, esperamos que dê tudo certo para esses comerciantes, esse novo local, 

que seja importante para que eles consigam também vender seus produtos e tudo mais. 

Esses são só 3 pontos que a gente mexeu entre vários outros que conversamos, dialogamos 

que passamos nesse último mês trabalhando, férias daqui da sessão, mas não da nossa 

atuação, a gente sempre está presente nos lugares, dialogando. Eu quero fazer 

publicamente uma parabenização ao Vice-presidente do PSOL de Itapira, Vanderlei 

Tenório, ele no último sábado liderou um núcleo de estudos muito legal, foi ótimo, quem 

esteve presente sabe a importância que foi, sobre Saúde Mental e Luta de Classes, foi 

extremamente rico, quero parabenizar publicamente, Vanderlei, por essa sua ação e no 

próximo mês de março vai ter mais uma do Partido e é muito necessário que a gente 

continue fazendo esses aprimoramentos e dialogando com a população e com as pessoas. 

Para finalizar essa fala, Presidente, sei que está quase lá, não tem como não terminar 

falando do dia 08 de janeiro, a democracia ficou por um triz no Brasil, os atos 

antidemocráticos golpistas em Brasília foram horripilantes, felizmente, as instituições 

conseguiram reverter e hoje nós temos ainda a democracia no Brasil, e vamos continuar 

lutando para que essa democracia continue, sempre lembrando, para quem financiou, 

idealizou e depredou, sem anistia, sempre sem anistia. Obrigado e ótima sessão para todos 

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

tarde, boa tarde Presidente, boa tarde Vereadoras, Vereadores, ao público aqui presente, 

obrigado pela presença Tenente Coronel Silvio e o pessoal aqui, aos que nos acompanham 

pelas redes sociais e toda a população itapirense. Começar já desejando um bom ano para 

todos, boa sorte ao novo Presidente da Casa, que Deus dê sabedoria para que possa 

conduzir da melhor forma, que seja mais justa e produtiva para todos. Eu quero falar sobre 

uma Indicação que eu venho a colocar novamente nessa Casa de Leis, que é sobre a 

criação da Guarda 24h nos bairros da Ponte Nova e do Barão, tendo em vista que esses 

bairros já tem as suas bases prontas e também agora com maior efetivo de guardas a gente 

enxerga e entende que com um estudo, com mais carinho possa estar atendendo a 

demanda desses dois bairros nessa situação. Outra coisa que eu queria trazer, um 

esclarecimento aos pais, aos avós lá do bairro do Barão que me procuraram com relação 

ao transporte interno escolar dos alunos, são 85 alunos que a partir desse ano não vão ter 

mais o transporte interno e é uma coisa que vem aí há mais de 20 anos. E a gente tentou 

um diálogo com o Executivo, não teve agenda para me atender, não consegui diálogo, eu 

tentei pelo Vice-Prefeito, também não consegui, isso foi começo de dezembro, aí dia 23 

de janeiro agora, que abriu agenda do Mario, tentei contato e não me retornaram, então, 

assim, eu acredito que é uma situação para estudar com carinho, porque são 85 alunos, 

85 famílias e tem mães que vão ter que deixar seus trabalhos, porque a maioria deles são 

os avós que levam e é uma distância considerável e na maioria das vezes tem que levar 

em duas escolas que são uma bem distante da outra. Então, a gente pede que, realmente, 

estude com carinho, as aulas vão começar na segunda-feira, ainda dá tempo e, então, para 

o pessoal que me procurou está dado o recado, a gente pede que realmente seja visto assim 

com bastante carinho ao pessoal lá que depende do transporte. Por hoje é só, boa tarde e 



boa sessão a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA: 

“Boa tarde Presidente, boa tarde aos demais Vereadores, Público aqui presente, meu 

compadre Alexandre, Coronel, Marcelo, boa tarde aos funcionários dessa Casa. Venho 

aqui hoje nessa Tribuna fazer um agradecimento ao secretário Adolfo Bellini, que com 

toda a chuva que está caindo na cidade ele vem executando um excelente trabalho, acho 

que ele vem fazendo o possível para atender não tanto a população como os vereadores, 

que correm a ele aos pedidos de roçagem, poda de árvore, corte de árvore, sei que não é 

fácil, roça hoje, daqui duas semanas já está aquele matagal de novo. Então, quero fazer 

esse agradecimento, a situação que o Briza estava comentando do transporte na escola do 

Barão, Briza, não sei se você já tem conhecimento porquê que não pode ter esse transporte 

lá dentro, não sei se passaram alguma coisa, eu te dou um aparte.” ...Aparte vereador 

CARLOS DONISETE BRIZA: “Vereador André, a princípio a alegação é que não dá 

2km de distância da casa até a escola, porém, assim, isso vem de 20 anos para cá, não 

teve nenhum pedido do Ministério Público, não teve nada e a única justificativa que deram 

foi isso, primeiro foi porque era superlotação, quando foi argumentado que a pessoa 

colocava outra perua para fazer o transporte, já não era a lotação, era a questão da 

distância dos 2km. Então, assim, é uma coisa que são 85 alunos.” ...Continua o orador: 

“Vamos dar uma cobrada, o líder do Prefeito está aqui, o Faustinho, tenho certeza que ele 

vai cobrar isso daí, se for permitido por lei você pode ter certeza que vamos fazer o 

possível para estar atendendo a população do Barão, você pode ter certeza, que o Prefeito 

nessa parte da educação é um cara que gosta de trabalhar muito. Então, se estiver por lei, 

estiver tudo regularizado por lei, ele vai cumprir, Faustinho já fica encarregado, Faustinho 

é o líder do Prefeito, obrigado Faustinho. Uma boa tarde a todos e temos um bom trabalho 

nesse ano, obrigado, obrigado Silvio, abraço.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde vereadora Beth, 

vereadora Maísa, demais colegas vereadores aqui presentes, funcionários da Casa, 

público aqui presente que nos assiste, população itapirense e internautas. Briza, só 

complementando, o André mesmo pediu, já está anotado aqui André, vou verificar isso 

daí para nós, para a população do Barão, não para nós. Obrigado Briza, é isso aí vamos 

um pegando a ideia do outro. Bom, quero iniciar aqui desejando também um bom trabalho 

para a Mesa Diretora, para a nova Mesa Diretora, os colegas aqui também, vamos 

procurar fazer um ano frutífero. Gostaria agora aqui de ressaltar o último final de semana, 

o lançamento do PAS, Programa de Assistência Social, para as famílias da extrema 

pobreza, foi uma lei que nós aprovamos nessa legislatura, já em 2021, que a prefeitura 

conseguiu através do seu orçamento colocar em ação. Então, são 300 famílias que irão 

receber R$ 300,00 por mês a primeiro toque, isso aí por 24 meses; como eu estava 

conversando, muitos vieram falar para mim que R$ 300,00 é muito pouco, mas 

conversando com a pessoa que está recebendo, que eu tive o contato, pelo contrário, 

agradeceram e falaram para mim: “Faustinho, nunca tivemos isso, então, estamos tendo 

aqui, foi um trabalho seus aí”. Agradeceu de pleno coração e isso daí eu tenho certeza 

que vai sim ajudar, junto com os outros programas também que são de competência 

estadual e federal, o município é a primeira vez que se vê isso, então, é sim para enaltecer 

o trabalho, engrandecer, estamos de parabéns, nossa Câmara que aprovamos e o Prefeito 

que teve a iniciativa, o Executivo e a sua equipe. Então, é uma coisa inédita que temos 

que ressaltar. Gostaria aqui também de, eu ia falar também, mas o André já antecipou, as 

chuvas fortes que tivemos aqui, que até meu próprio escritório foi vítima infelizmente, 

nunca, fazia desde 1999, meu pai tinha mais de 35 anos lá, não tinha entrado água da 



maneira que entrou e foi muita água, é a natureza se vingando do homem. Então, eu 

gostaria de parabenizar todos os setores da Prefeitura, gostaria de destacar o Adolfo, 

Serviço Público, Meio Ambiente, sim que está correndo no pode de árvores e também da 

extração de algumas que, infelizmente, falaram: “será que não viu que a árvore iria cair?” 

Gente não está dando para ver, se está acontecendo, o solo muito encharcado, notícias 

nacionais vindo, e está vindo de novo. Então, infelizmente, é o preço que está tendo que 

se pagar por não respeitar o meio ambiente, mas, então, deixo aqui meus parabéns a 

equipe e estamos aqui a disposição. Gostaria também aqui de parabenizar a iniciativa do 

Prefeito, foi um pedido meu que estou pleiteando já, tanto como Indicação e junto com 

as associações de bairro, a lombada eletrônica, controlador de velocidade, isso daí é um 

ganho enorme para a cidade e sempre foi pedido, muitas sugestões e nada foi feito. Então, 

parabenizo nosso Executivo, que é um pedido, inclusive, meu, de conversa, de Indicação, 

inclusive, para o nosso Prefeito atual, porque é urgente, infelizmente o cidadão parece 

que aprende no bolso mesmo. E para finalizar gostaria só de falar sobre a Feira noturna 

que o Leandro destacou aqui, eu fui lá conversar também com alguns, meu pai foi e hoje 

no fórum foram vários elogios de como foi deslocado para lá, o pessoal está, assim, bem 

alocado, estão contentes, estão felizes e por fim maior, que é para o engrandecimento do 

local, é uma reforma que vai ser feita que todo mundo, tenho certeza, não só de Itapira, 

como a região vão aprovar. Obrigado, desculpa, boa sessão a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o vereador LUÍS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde a todos novamente, 

estamos iniciando aqui, também desejo um bom trabalho a todos como já disse no 

princípio. Como é o início aqui de trabalho, nós ficamos aqui no recesso de 

aproximadamente 40 dias, muitas coisas aconteceram e eu já como Presidente aqui todos 

esses dias, preparando para que a gente viesse, muita coisa chegou para essa Casa aqui. 

Entre os assuntos que aqui chegaram, eu vou fazer só um comentário, que cabe a 

presidência dessa Casa de colocar em pauta a matéria, tudo aquilo que eu recebi ou não, 

e por fatos ocorridos na cidade, a gente sabe e vou citar com todo respeito, teve um 

comentário por um fato acontecido com o vereador Leandro e muita coisa chegou aqui, 

muita gente falando muita coisa e cobrando muita coisa e a gente tem que tomar um 

cuidado enorme com aquilo que traz aqui dentro. Aqui dentro da Casa de Lei cada 

Vereador é responsável pelo seu ato, seja ele qual for, atitudes, atos, palavras, gestos, tudo 

isso é da competência de cada Vereador, e vieram me cobrar, sabendo aquilo que seria 

feito, que atitude a Casa iria tomar em relação ao fato ocorrido com o vereador Leandro, 

isso, isso e aquilo. Então, o que eu quero esclarecer em situação única, exclusiva, 

primeiro, que tudo que acontece fora dessa Casa de Lei é de única e pura responsabilidade 

de cada Vereador, cada Vereador pode se comportar da forma que quiser fora daqui, 

obviamente, vai ter as suas consequências e cada um sabe onde o calo dói. E em relação 

ao fato ocorrido o que mais se perguntou, Vereador, foi pelo fato da bandeira ter sido 

escrita e todo mundo: “não, mas é isso, aquilo tal”. Aí com a ajuda da Casa aqui, a gente 

tem que antigamente era um crime inafiançável quando qualquer coisa acontecesse, 

qualquer tipo de gesto, rasura, sujeira que fosse feito em desrespeito a bandeira nacional, 

mas a partir do ano de 1983, com a lei 7.170 qualquer coisa que se acontece hoje, eu acho 

até que infelizmente, porque é um gesto cívico, que tudo aquilo que se acontece com a 

bandeira brasileira deixou de ter um caráter punitivo, obviamente que aqui dentro da Casa 

uma coisa dessa não vai acontecer. Então, eu quero esclarecer a população que nós vamos 

continuar nossos trabalhos, quando acontecer alguma coisa dentro do ambiente da 

Câmara Municipal ou em qualquer assunto pertinente a Câmara Municipal e que seja 



oficial, seja ele dentro ou fora da Câmara, a Câmara irá tomar atitude cabível. Então, só 

estou comentando Vereador, tinha conversado com o senhor, por ter sido cobrado em 

relação a isto, tenho os documentos que estão comigo, é da minha alçada trazê-los para 

cá ou não, não o fiz para que pudesse esclarecer antes, a todos, a população e aos 

Vereadores que a gente vai continuar o nosso trabalho e quando aquilo for de competência 

da Câmara em relação a qualquer tipo de atitude, nós teremos nossa Comissão de Ética 

que vai ser formada hoje e cada Vereador vai responder por suas atitudes. E como falta 

só um minutinho, como está falando desse assunto de chuva e árvore, eu vou pedir um 

favor a todos os Vereadores aqui hoje, nós vamos ter que ter uma palavra única, se todos 

concordarem, porque eu fui procurado, vocês estão sabendo o que aconteceu no cemitério 

da Saudade esses dias, o Carlinhos deve estar a par, uma árvore monstruosa, eu já havia 

pedido para que fosse cortada e quando vai se cortar uma árvore é um martírio, todo 

mundo fala que não pode, isso e aquilo. Existe hoje 22 ou 23 árvores dentro do cemitério, 

elas têm que ser erradicadas, uma delas caiu e junto com isso ela levantou em torno de 8 

a 10 túmulos e rompeu com tudo, vocês imaginam o que aconteceu lá dentro do cemitério. 

Então, para que a populalção entenda que quando existe a necessidade de erradicar uma 

árvore, com certeza, mesmo na rua existe árvores enormes que serão laudadas para que 

possam ser tiradas, então, hoje eu peço ajuda de todos para a conscientização do que está 

acontecendo dentro do cemitério. Aconteceu em Campinas com duas mortes e a gente 

espera que nada aconteça, antes que aconteça a gente tem que tomar atitude. Obrigado e 

boa tarde a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra 

no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. 

A seguir, o Senhor Presidente passa à leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e 

votação a Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2022. 

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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente esclarece que de acordo com §1º do artigo 21 do Regimento Interno será 

realizada eleição para composição das Comissões Permanentes para seu funcionamento 

no ano legislativo de 2023. Instante em que o vereador Fábio Galvão dos Santos informa 

que, em reunião com os vereadores, houve concordância de que a votação para a eleição 

dos nomes que comporão as Comissões Permanentes e de Ética para 2023 seja feita de 

forma indicativa. Isto feito, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que os nomes sugeridos em lista já acordada sejam eleitos por 

unanimidade e por aclamação da Casa. Isto feito, o Sr. Presidente solicita para que seja 

enunciada a relação de membros da Comissão de Justiça e Redação. O vereador Fábio se 

manifesta anunciando que a referida Comissão será composta pelos seguintes vereadores: 

Luan dos Santos Rostirolla, Fábio Galvão dos Santos e Carlos Donisete Briza. Isto feito, 

o Sr. Presidente solicita para que seja enunciada a relação de membros da Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. O 

vereador Fábio se manifesta anunciando que a referida Comissão será composta pelos 

seguintes membros: Fábio Galvão dos Santos, André Luís Siqueira e Elisabeth Donisete 

Manoel. Isto feito, o Sr. Presidente solicita para que seja enunciada a relação de membros 

da Comissão Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 

O vereador Fábio se manifesta anunciando que a referida Comissão será composta pelos 

seguintes membros: André Luís Siqueira, Maísa Gracinda Fernandes e Carlos Alberto 

Sartori. Isto feito, o Sr. Presidente solicita para que seja enunciada a relação de membros 

da Comissão Especial de Ética. O vereador Fábio se manifesta anunciando que a referida 



Comissão será composta pelos seguintes membros: Maísa Gracinda Fernandes, André 

Luís Siqueira, Elisabeth Donisete Manoel, Leandro Henrique Sartori e Luan dos Santos 

Rostirolla. Em seguida o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário para que proceda 

a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício PSOL.- 

Indica Liderança PSOL. Autoria: Membros PSOL. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 3º) Ofício PP.- Indica Liderança PP. Autoria: Membros PP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 4º) Ofício União Brasil.- Indica Liderança União Brasil. Autoria: 

Membros PSL. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 5º) Ofício PSD.- Indica 

Liderança PSD. Autoria: Membros PSD. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 6º) 

Ofício PSDB.- Indica Liderança PSDB. Autoria: Membros PSDB. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente faz a leitura do 

Relatório. 7º) RELATÓRIO Nº. 001/2023.- Relatório referente as Atividades do 

Legislativo - ano de 2022. Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Decreto Legislativo. 8º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2023.- Em que o Sr. 

Mino Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Institui 

no âmbito do Poder Legislativo “Coffe-Break” para atender a eventos especiais 

realizados pelo Poder Legislativo, de interesse público, como cursos, seminários, 

encontros e reuniões legislativas.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 9º) Projeto de Lei Complementar nº. 

001/2023.- Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Altera a redação da Lei Complementar nº 5.215, de 15 de janeiro 

de 2014, que “Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara de Vereadores, do Sistema de 

Controle Interno, sua Estrutura e dá outras providências”.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei 

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 10º) Projeto de Lei 

nº. 001/2023.- Em que o Sr.  Leandro Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Altera o Artigo 1º da Lei 5.549, de 24 de novembro de 2016 que 

dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com escolas 

do Município, para ministrar curso extensivo preparatório para vestibulares, para alunos 

que concluam ou venham a concluir o ensino médio.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 002/2023.- Em que a Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Alteram os 

artigos da Lei nº 5.806, de 08 de agosto de 2019, que Institui a Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Itapira e dá outras providências.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 003/2023.- Em que a Mesa da 



Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Institui 

Comissões e Consolida as Gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, a 

serem concedidos aos servidores que especifica.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 004/2023.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Institui 

Programa Câmera Cidadã e dá outras providências.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 005/2023.- Em que o Sr.  Prefeito 

Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Altera os 

artigos 1º, 4º, 7º e 8º da Lei nº 5.544, de 22 de novembro de 2016, alterada pela Lei nº 

6.013, de 19 de março de 2021 que Institui a Seção Permanente de Instrução no 

Departamento de Guarda Civil Municipal de Itapira e a Gratificação de Instrução na 

forma que se especifica.”  DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente.  15º) Projeto de Lei nº. 006/2023.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Altera a redação do artigo 1º e 

parágrafo único da Lei nº 5.936, de 10 de agosto de 2020.” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 007/2023.- Em que 

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

que “Revoga a lei nº 3.562, de 26 de setembro de 2003, bem como a lei 5.434, de 15 de 

setembro de 2015.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não 

havendo mais Projetos de Lei, o Sr. 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. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elenyr 

Ferreira Nobre. Autoria. Fábio Galvão dos Santos e Mino Nicolai DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 002/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Adriana Laurindo dos Anjos de Faria. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 003/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Fernandes Tavares. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

004/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Paulo Diniz. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 005/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Garcindo de Andrade Biccigo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos da Silva. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 007/2023.- 



Voto de pesar pelo falecimento Sr. João de Oliveira, mais conhecido como João da Praia. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 008/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vitor Marques de Almeida. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 25º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 009/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lucinda Telles Gervason. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0010/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Souza Tolotto. 

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

Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0011/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Aparecida de Paula Terneiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0012/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Apparecida Ferian de Castro, mais conhecida como Dida. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 29º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0013/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Varonil Ferreira. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0014/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Aniceto. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira Melatto Biccigo. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0016/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Evaristo Zanqueta. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0017/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luís Antônio Dias de Sá Júnior. Autoria. 

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

02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 34º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0018/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro de Melo. Autoria. 

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

02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 35º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0019/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo de Paula. Autoria. 

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

02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 36º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0020/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Eliasib Sales Bueno Junior. 

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

Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 37º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0021/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Márcia Regina dos Santos. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2023.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sra. Maria Aparecida Lopes Pinheiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0023/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Francioso de Faria. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0024/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Estella Thereza Bosso. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0025/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido dos Santos. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0026/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Pinto, mais conhecido como 

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

02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 43º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0027/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Fermino da Silva, 

mais conhecido como Melão. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0028/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Geralda Calixto de Souza. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Empresário e ex-presidente da Câmara Municipal Dr. Antônio 

Celidônio Ruette. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida Arantes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 47º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Assumpta Dizero Brolezzi. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 48º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0032/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedicto dos Santos. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 49º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0033/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alexandre Santos. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 50º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0034/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosângela Aparecida 

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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. A seguir, seguindo o 

que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 

procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 51º) 

Requerimento nº. 001/2023.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Hélio 

Terrazan Pivoto e Sra. Maria Benedita Fagundes Terrazan, pela comemoração de 48 anos 

de casamento (Bodas de Granito), celebrado dia 14 de novembro. Autoria. Carlos Briza. 



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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 52º) Requerimento 

nº. 002/2023.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Altino Ciryno e Sra. 

Isabel do Santos Ciryno, pela comemoração de 55 anos de casamento (Bodas de 

Ametista), celebrado dia 30 de dezembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 53º) Requerimento nº. 

003/2023.- Voto de Congratulação com a Academia de Karate de Itapira (Akai), pela 

brilhante participação no 29º Troféu dos Campeões Karatê Interestilos FPKI CBKI, 

realizado dia 11 de dezembro em São Paulo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 54º) Requerimento 

nº. 004/2023.- Voto de Congratulação com o Educandário Nossa Senhora Aparecida 

pelos 64 anos de atividades em nosso município. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 55º) Requerimento nº. 

005/2023.- Voto de Congratulação com o atleta itapirense Eduardo Pedroso pela brilhante 

participação na Corrida Internacional de São Silvestre de 2022, terminando como o 

melhor itapirense na competição. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 56º) Requerimento nº. 006/2023.- Requer oficiar a 

empresa Viação Danúbio Azul, solicitando a inclusão do município de Itapira em seu 

itinerário regional. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  Justificativa de voto vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Essa Viação Danúbio Azul, as vezes a pessoa falando Danúbio Azul 

não liga ao fato que é aquele ônibus, o Bragança, que fazia Itapira, Lindoia, Águas de 

Lindoia até Bragança. Então, muitos moradores que moram na margem da rodovia 

utilizam esse ônibus, só que ele parou em virtude da pandemia e agora as pessoas estão 

cobrando novamente que ele volte a fazer esse circuito, todo mundo conhece esse ônibus, 

porque todos aqueles que já foram mais jovens iam no Balneário de Águas de Lindoia e 

era esse ônibus que levava. E as pessoas que moram às margens da rodovia, em sítios, 

fazendas utilizam desse transporte, tanto para ir para Lindoia, como para vir para Itapira. 

Então, nosso apelo à empresa, que volte novamente esse itinerário, para que traga esse 

conforto à população que utiliza ainda esse meio de transporte. Então, é essa minha 

justificativa, muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 57º) Indicação nº. 001/2023.- Sugere instalação de playground em terreno 

anexo a quadra poliesportiva localizada no final da rua Júlio Recchia, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 58º) Indicação nº. 002/2023.- Sugere poda de uma árvore na rua Júlio 

Recchia, defronte o numeral 109, em Barão Ataliba Nogueira Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 59º) Indicação nº. 003/2023.- 

Sugere a abertura de uma rua interligando a rua Aylton Brandão, na Vila Izaura, com a 

rua Jacob Audi, na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 60º) Indicação nº. 004/2023.- Sugere ao Sr. 



Prefeito, esforços junto à Defensoria Pública da União, visando a realização de mutirão 

para orientação jurídica gratuita. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 61º) Indicação nº. 005/2023.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos visando a recuperação ou substituição das passarelas localizadas no 

Della Rocha, Della Rocha II e Avenida dos Italiano com a rua do Cubatão. Autoria. Beth 

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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 62º) Indicação nº. 

006/2023.- Sugere estudos visando o desassoreamento dos córregos que atravessam os 

bairros Flávio Zacchi, Humberto Carlos Passarela e Nosso Teto. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 63º) Indicação nº. 007/2023.- 

Sugere implantação de Guarda Municipal 24 horas nos bairros de Barão Ataliba Nogueira 

e Ponte Nova. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 64º) Indicação nº. 008/2023.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de nossa cidade de Ângelo João da Costa. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 65º) Indicação nº. 009/2023.- Sugere gestões junto 

ao governo visando a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 

nosso município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 66º) Indicação nº. 0010/2023.- Sugere a criação de campanha publicitária 

sobre incentivos fiscais no entorno de nossa malha rodoviária, visando atrair novas 

empresas e negócios para município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 67º) Indicação nº. 0011/2023.- Sugere construção 

de velório municipal no bairro da Ponte Nova. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 68º) Indicação nº. 0012/2023.- Sugere a 

contratação de um zelador para atuar na manutenção do campo de futebol de Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 69º) Indicação nº. 0013/2023.- Sugere reforma do parquinho infantil 

localizado na rua Santo Breda, ao lado da lanchonete do Batista, em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 70º) Indicação nº. 0014/2023.- Sugere gestão junto à empresa 

Vivo/Telefônica, visando a instalação de antena repetidora de sinal de celular em 

Eleutério. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 71º) Indicação nº. 0015/2023.- Sugere dotar-se de iluminação pública a 

estrada "Antônio Martucci", acesso ao Condomínio Recanto do Bié 2. Autoria. Leandro 

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

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 72º) Indicação nº. 

0016/2023.- Sugere construção de bueiros na Avenida Brasil, próximo ao numeral 2767. 

Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 73º) 

Indicação nº. 0017/2023.- Sugere melhorias na Unidade Básica de Saúde "Heládio 

Soares de Alvarenga", no bairro dos Prados. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 74º) Indicação nº. 0018/2023.- Sugere ampliação 

e mudança de regras para o subsídio de transporte universitário. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 75º) Indicação nº. 0019/2023.- 

Sugere implantação de iluminação pública no parque infantil localizado na Avenida Lions 

Club, Jardim Santa Marta. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 76º) Indicação nº. 0020/2023.- Sugere ao Sr Prefeito, 

transformar a área existente defronte o CVT  em estacionamento público fechado. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 77º) 

Indicação nº. 0021/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, fornecer transporte escolar para alunos 

da ETEC residentes nos bairros da Ponte Nova, Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Rio 

Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  Justificativa de propositura vereador Carlos 

Alberto Sartori: “Como já foi falado de transporte hoje aqui para crianças lá do Barão, 

transporte interno no Barão, eu volto a falar da questão dos alunos que foram aprovados 

na ETEC, que todo ano tem essa polêmica, mas a gente corre atrás, eu sei que acaba, 

depois, dando certo para transportar os alunos, porque tem três alunos no momento, do 

Eleutério, que foram aprovados na ETEC. Então, está muito difícil, porque antes eles 

vinham com a Mirage e precisa de uma autorização para eles estarem utilizando esse 

transporte e também é um horário das 7h15 acho que até as 14h, o horário da ETEC é um 

horário diferenciado. Então, não foi fornecida, vieram pedir, foram até a secretaria, mas 

falaram que eles não podiam fazer essa autorização, mas também é uma escola do Estado 

e tem alunos do Estado, de Eleutério, que estudam aqui em Itapira. Eu acho que é 

justificado o pedido, porque as crianças querem estudar, tem a escola do Estado que é 

gratuita, uma escola muito boa por sinal e a gente tem que procurar ajudar quem quer 

estudar, quem quer fazer o melhor. Então, meu pedido é esse, eu vou ver com a ETEC 

também, eu vou ver o que a gente pode fazer para atender os alunos que, com certeza, no 

Barão deve ter e na Ponte Nova ainda não tenho notícia de aluno da ETEC, mas tem o 

EJA que vem a noite, então, tem uma série de transportes que poderia a gente estar 

conciliando para poder atender os jovens aí que querem estudar.” ...Aparte Luis 

Hermínio Nicolai: “Já chegou, Vereador, para a administração, inclusive, para nós, acho 

que vários Vereadores foram pedidos, vários pontos para várias instituições diferentes. 

Então, a secretária ia ver a possibilidade de se encaixar, porque tem toda uma justificativa, 

o que pode e o que não pode, e realmente é super interessante que se consiga para todos.” 

...Continua o orador: “É, porque quem quer estudar, Presidente, a gente tem que dar um 

incentivo e ajudar quem quer melhorar de vida.” ...Aparte Luis Nicolai: “Às vezes 

demora um pouquinho para se encaixar por causa do transporte realmente, mas vamos 

torcer para que dê certo para todos.” ...Continua o orador: “Muito obrigado.” 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 78º) Indicação nº. 0022/2023.- 

Sugere os serviços de limpeza, roçagem, capina, remoção de lixo e entulhos ao entorno 

do Condomínio Morada Nova, no José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Indicações, 

o Sr. Presidente solicita ao 1ª Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 79º) 

Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022. Autoria. Mesa da 

Câmara DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de janeiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 80º) Ofício CCA 5138/2022.- Referente ao 

Processo eTC-00009590.989.21-6 e Recursos eTC-00008678.989.22-9 e eTC-

00008789.989.22-5."Pelos fundamentos expostos na sentença, JULGO LEGAIS os atos 

de admissão em exame, determinando os respectivos registros, nos termos do artigo 2º, 

inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, c.c. artigo 57, inciso VIII, do 

Regimento Interno desta Corte, com exceção aos atos de admissão de Thais Fernanda da 

Silva (AA IV Auxiliar de Contabilidade) e Rafael Donizeti Matheus dos Santos (AA VII 

Técnico de Raio X), os quais JULGO ILEGAIS, negando-lhes registro e aplicando-se, 

por via de consequência, o disposto no inciso XV do artigo 2º da referida Lei. Outrossim, 

nos termos do artigo 104, inciso II da Lei Complementar nº 709/93, aplico ao responsável, 

JOSE NATALINO PAGANINI, multa no valor de 200(duzentos) UFESP's." 

DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 02 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 81º) Ofício CCA 5229/2022.- Referente ao Processo 

eTC-00021341.989.20-0 e Recursos eTC-00001696.989.22-7 e eTC-00001785.989.22-

9."JULGO REGULARES o Pregão Presencial nº 48/2020, o Contrato nº 93/2020 de 

12/08/2020 e IRREGULAR a Execução Contratual e, bem assim, as despesas decorrentes 

no montante de R$ 195.849,55, acionando os incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei 

Complementar nº 709/93 devendo a Prefeitura Municipal de Itapira apresentar, no prazo 

de 60 dias, as medidas adotadas em face do julgamento desfavorável da matéria em 

comento e, condenando os responsáveis, Srs. JOSE NATALINO PAGANINI - ex-

PREFEITO e WAGNER LOURENÇO - SECRETÁRIO DA SAÚDE a recomporem o 

erário municipal no valor de R$ 195.849,55, valor este relativo à diferença entre o valor 

faturado e o comprovado no feito." DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio 

Caio”, aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 82º) Ofício 

Secretaria Municipal de Saúde.- Esclarecimentos sobre uma reclamação realizada por 

uma munícipe. DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 83º) Mensagem.- 

Parabenizando o vereador Luís Hermínio Nicolai, pelo cargo de Presidente da Câmara 

Municipal, realizada pelo munícipe Arlindo Bellini. DESPACHO: CIENTE. SS. 

“Vereador Antonio Caio”, aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – 

Presidente. 84º) Ofício Santa Casa.- Parabenizando o vereador Luís Hermínio Nicolai e 

os membros da Mesa Diretora. DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, 

aos 02 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 85º) Ofício Jovem 

em Ação.- Parabenizando o vereador Luís Hermínio Nicolai e os membros da Mesa 

Diretora. DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 02 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 86º) Ofício Secretaria Da Segurança 

Pública.- Parabenizando o vereador Luís Hermínio Nicolai, pelo cargo de Presidente da 

Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 02 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. (Nota: Todos os 

pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 

matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores 



vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus 

colaboradores, internautas, os servidores da Casa, e declara encerrado os trabalhos da 

presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


