
ATA DA 02ª Sessão Ordinária realizada em 09 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 LUIS SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS 

DONISETE BRIZA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, LUIS 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 

à Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL, 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 CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa tarde Presidente, boa tarde Vereadoras, 

Vereadores, funcionários dessa Casa, ao público aqui presente, em especial à minha filha 

que hoje me acompanha, um beijão, e boa tarde a toda a população itapirense. Venho, 

hoje, de novo ocupar meu espaço aqui no Pequeno Expediente para mencionar sobre a 

relação do transporte escolar, não tivemos uma resposta concreta e a gente busca algo que 

realmente a gente possa estar apresentando para o pessoal e seja uma resposta definitiva, 

porque o pessoal está sofrendo com a falta do transporte. Eu acredito que mais Vereadores 

aqui foram contatados, procurados pelos pais e a gente precisa buscar uma solução para 

isso, eu acredito que o Carlinhos também foi procurado pelo pessoal e que a gente possa 

unir forças aqui e resolver o problema. Gostaria de comentar também sobre a Mirage, 

através aqui desse Pequeno Expediente pedir ao Departamento de Trânsito e Transporte 

da Prefeitura que faça uma cobrança, uma fiscalização mais rígida, porque ônibus estão 

quebrando com frequência e sem contar o risco da quebra, o risco de acidente; e quando 

o pessoal não chega atrasado para o serviço de manhã, quando estão vindo trabalhar, 

chega tarde em casa no período que estão indo embora; e as quebras estão sendo 

frequentes e como a prefeitura passa um subsídio para a empresa eu acho mais do que 

justo a gente estar cobrando e exigindo um transporte mais seguro e com mais qualidade. 

E eu gostaria de fazer um comentário também sobre uma conversa que eu tive com um 

Secretário, uma discussão até meio calorosa, através do whatsapp, onde o mesmo me 

chamou de “vereadorzinho” e me disse que enquanto ele estivesse na pasta os meus 

pedidos não seriam atendidos. Pois bem, é uma opção dele, mas eu quero dizer aqui que 

acredito que todos nós Vereadores aqui fomos eleitos democraticamente pelo povo e para 

poder atender o povo, e é triste você ouvir uma situação dessa, porque quando nós 

Vereadores recorremos ao secretariado, aos diretores, ao Prefeito, ao Vice-prefeito é 

melhoria para a população, não é para o eu em si. Então, assim, quero deixar bem claro 

que não é nada pessoal, é questão profissional, porque nós estamos aqui para representar 

o povo e assim vai ser, independente do que ele disse de que não serei mais atendido ou 

que eu seja “vereadorzinho”, igual eu falei, é uma opção dele, mas pode ter certeza que o 

que a gente precisar pedir, correr atrás e brigar para o que for melhor para a cidade e para 

a população, nós estaremos pedindo sim. Então, assim, é mais um desabafo, porque as 

vezes a gente comenta que você não tem uma atenção, você não tem um suporte, “ah, mas 

não sei o que.” Então, assim, está registrado e às vezes as pessoas não entendem o porquê 

que a gente tem dificuldade, às vezes, em conseguir alguma coisa, então, é mais uma 

questão de desabafo mesmo, mas vida que segue e nós estamos aí para brigar por aquilo 



que for melhor para o povo. Uma boa tarde a todos e boa sessão.” A seguir, faz uso da 

palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa tarde Presidente, 

Vereadoras, Vereadores, funcionários da Casa, internautas e público aqui presente. A 

minha fala aqui é o seguinte, eu também fui procurado por mães e avós, familiares lá dos 

alunos de Barão Ataliba Nogueira, os alunos que utilizam o transporte dentro do Barão, 

porque acho que mais ou menos a questão de uns 20 anos, acredito, que foi construída a 

escola Mariana do Carmo Borges de Almeida, lá embaixo, então, essa prática tem 

ocorrido há muitos anos e tem crianças pequenas e hoje o Barão mudou muito, hoje tem 

mais veículos, tem outras pessoas que residem por lá. Então, também há um perigo de 

deixar as crianças sozinhas e fazer aquele itinerário a pé, então, as mães clamam 

novamente por esse transporte e eu acho que poderiam estudar melhor a situação, atender 

essas famílias, porque é duro o pai e a mãe irem trabalhar e ter essa preocupação de se a 

criança chegou realmente na escola ou não, porque hoje em dia há muita gente de má fé, 

pessoas, assim, em todos os lugares tem, não só em Itapira, não só no Barão, em todo 

lugar tem. Então, as mães tem medo de soltar seus filhos, muitos são cuidados pelas avós, 

então, tem medo de deixar as crianças, são pequenas, as crianças que ainda estão na idade 

escolar. Então, nosso apelo aqui é que o transporte, que a Secretaria de Educação 

repensasse a decisão e voltasse juntamente com o Prefeito, a gente se pôr no lugar desses 

pais, desses avós, dessas famílias que clamam por esse transporte, pela segurança das 

crianças. Hoje em dia eu acho que é importante as crianças irem na escola, temos 

qualidade boa de ensino no município de Itapira, mas a gente também precisa ajudar nessa 

questão, porque o transporte e também a segurança, porque as crianças irem a pé, “Ah, 

mas a escola está acoplada dentro da Vila de Barão Ataliba Nogueira”, mas tem uma certa 

distância e a preocupação, acho que todos nós teríamos essa preocupação. Então, é meu 

pedido aqui em nome e a favor lá da população de Barão Ataliba Nogueira. Eu também 

gostaria de falar o seguinte, lá no Morada Nova, eu volto a pedir a limpeza aos arredores 

e também ao SAAE, é que não deu para entrar acho que aqui na pauta da sessão de hoje, 

os relógios de água estão todos, assim, pendurados na parede, eles estão, assim, com uma 

certa dificuldade, aquilo lá ainda vai acontecer de estourar, de desperdício de água e os 

moradores pediram que eu intercedesse, que ao SAAE, para que eles possam estar lá e 

corrigindo essa irregularidade que ocorreu na parede onde estão os relógios, eles estão 

soltos. Então, a gente pede ao SAAE que dê essa atenção, porque vai ainda causar danos 

piores ainda, então, é um pedido meu ao SAAE, em nome também da população lá do 

Morada Nova. E também a limpeza aos arredores do conjunto lá, porque se faz necessário, 

é porque nessas épocas a gente sabe que o mato cresce e tudo, mas eu estou pedindo já 

desde de dezembro e ainda não chegou lá a limpeza, então, eu estou pedindo novamente, 

em nome dos moradores lá do Morada Nova. E também tinha uma outra indicação minha 

de um projeto, aqueles que já são mais velhos aqui sabem, que na Ponte Nova existia um 

projeto que era o contra período para crianças e jovens, eram atendidos no salão da igreja 

com atividades, com recreações, onde essas crianças tinham local para ficar no contra 

período escolar, assim como tem aqui em Itapira essas entidades que acolhem as crianças. 

Então, a gente, a população da Ponte Nova pede que volte o projeto que já existiu no 

passado, que foi muito bom, atendia as crianças, os jovens, tiravam eles das ruas. Então, 

isso é importante a gente buscar essa melhoria junto à Secretaria de Promoção Social, eu 

falo aqui também, peço ao Prefeito Toninho Bellini, porque essas crianças, os pais pedem 

também isso, então, a gente trabalha em prol da nossa cidade e das melhorias para a 

população. E um outro assunto também, eu sei que esse assunto já foi bastante debatido, 



mas é a questão ainda do Mercado Municipal, eu sempre fui favorável a reforma, fiz até 

Indicação pedindo a reforma do Mercado, mas os comerciantes que lá estão na parte de 

cima, eles vieram essa semana novamente a minha procura, assim como procuraram 

outros Vereadores, Vereadora também eles procuraram, no sentido daqueles da parte de 

cima, porque os da feira já estão bem instalados no pátio da Fepasa. Então, eu acredito 

que eles, como a licitação demora cerca de 6 meses, mais ou menos, ou até mesmo se 

tiver alguma empresa que não estiver contente com o certame, ela pode entrar com 

recurso, então, daria tempo desses permanecerem lá ainda, esses comerciantes, porque 

tem famílias que trabalham lá e dependem desse salário para por comida na mesa, em 

casa. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LEANDRO 

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

Vereadores, boa tarde ao senhor que está aqui presente na sessão e a você que está 

assistindo através das redes da Câmara Municipal de Itapira nossa segunda sessão 

ordinária de 2023. Eu vou inverter um pouquinho aqui Carlinhos, vou emendar um 

pouquinho no que você estava falando, acho que o caso do Mercadão para esse próximo 

um ano e meio, ele começa a ser resolvido com a questão da Fepasa, a questão da feira, a 

Prefeitura ouviu novamente os feirantes, colocou a feira de amanhã, que tirou do Penhão 

e colocou lá também na Fepasa, é interessante, é um momento que as pessoas de Itapira 

estão curiosas, estão participando, estão comprando. Então, acho que a questão dos 

feirantes está interessante, haverá um outro problema após reforma, porque a gente 

percebeu no projeto que a parte de fora do Mercadão virou estacionamento e virou um 

bar, na onde os feirantes serão alojados, se continuarão na Fepasa depois, mas é papo para 

daqui um tempo. Mas a parte de cima sim, eles nos procuram e ainda, acho que você falou 

com muita propriedade, o tempo que falta ainda para que seja concluído toda a burocracia, 

poderia ter um pouquinho mais de conversa e diálogo, aquelas pessoas levaram o 

Mercadão mais de 20, 30 anos nas costas. Então, acho que poderia ter esse diálogo que 

faltou, para fechar bem antes da reforma e finalizar, então, tranquilamente, acho que esse 

ponto que o senhor colocou a gente reforça aqui. Além disso, eu tenho outros três tópicos 

para nós conversarmos, primeiramente, o nosso ponto aqui desse último mês foi muito 

focado na educação, a gente levou algumas demandas e queria deixar muito claro aqui 

para as pessoas, a gente chegou, espero que nós tenhamos chegado em um consenso aqui 

nas comissões, hoje entra em votação uma lei que tira uma burocracia e amplia um pouco 

mais o cursinho, que vai fazer com que pessoas que vieram morar em Itapira também 

tenham acesso ao cursinho municipal. O cursinho municipal é importantíssimo, hoje saiu 

as notas do ENEM, ele é cursinho preparatório para que essas pessoas consigam ter um 

avanço educacional universitário e consigam uma profissão melhor. Então, a gente 

defende e sempre defenderemos o cursinho municipal, inclusive, indicamos um novo 

modelo de cursinho, isso é muito importante, sabemos que no atual momento pós-

pandemia, pandemia e pós-pandemia, os cursinhos tiveram sérios desfalques de 

estudantes, então, nós indicamos algumas ideias para quem sabe a Secretaria da Educação 

colocar em prática, um cursinho mais centralizado, um cursinho feito pela própria 

Secretária de Educação. Também na questão da educação, nós trouxemos também uma 

outra coisa, um outro pedido que é para reolhar o subsídio estudantil, está aberto também 

as inscrições para o subsídio e essa questão do subsídio é importante, porque além da 

ampliação, que é necessário para os estudantes, uma mudança de uma outra burocracia 

que há no subsídio, que proíbe alguns estudantes de que tem o curso em Itapira, fazer 

fora, mas, por exemplo, tem pessoas que nos procuram que estão no terceiro ano de um 



certo curso e não tem aqui no Uniesi esse terceiro ano, quer dizer, ela é penalizada e não 

recebe esse subsídio estudantil. Então, nós pedimos essas mudanças também como 

Indicação aqui na Casa. Não tem como encerrar esse papo de educação também com 

alguns pedidos das professoras nesse começo de ano, um pedido que interfere claramente 

na educação dos alunos, a Prefeitura fez algo bem interessante, comprou as lousas digitais 

e tem várias escolas que ainda há problema com internet, as professoras tem que rotear o 

seu celular, sua rede móvel para que a lousa digital funcione. Então, já foi um ano, acho 

que é um problema que tem que ser resolvido rapidamente, inclusive, há uma sugestão de 

pagar para as professoras um certo valor para elas rotearem, mas é mais importante, acho, 

a escola fornecer, o governo de Itapira fornecer isso aí. É importantíssimo que essa lousa 

digital funcione corretamente em todos os lugares, já que foi uma aquisição cara e 

necessária, que ajuda a melhorar a educação, então, seria muito importante. E uma outra 

reclamação, daí no caso especialmente essas professoras, desse segundo HTP, a gente 

está ainda querendo saber uma resposta, se é uma burocracia oficializada ou se é apenas 

alguma coisa para pegar no pé dos professores mesmo, ainda não tivemos essa resposta, 

mas a gente está de olho e está lutando, quem sabe revoga esse segundo HTP, que não é 

tão necessário assim, nesse momento principalmente. Nosso terceiro ponto de hoje, para 

toda a população, está sendo debatido na cidade uma coisa importantíssima que é o Plano 

Diretor, nós participamos das três audiências públicas até agora, nós já estamos com uma 

lista de sugestões, e o Plano Diretor é para onde a cidade se expande, de que maneira ela 

se expande e é muito necessário e importante. Temos apenas mais duas audiências agora 

no mês de março e aí o projeto chega aqui para a Casa, esperamos que quando chegar o 

projeto, um projeto que seja não de governo, um projeto que seja de Itapira, de todos, para 

que Itapira cresça da maneira correta para todos os cidadãos da cidade. É necessário que 

um Plano Diretor seja bem feito e que evite como aconteceu no último, o último chegou 

legal aqui e foi durante os anos sendo modificado e colocado, e piorando, piorando, 

piorando todo ele. Então, esperamos que esse Plano chegue bem e seja mantido. Obrigado 

Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: 

“Boa tarde Presidente, boa tarde demais colegas Vereadores e Vereadoras, funcionários 

da Casa, população que nos assiste, internautas e população itapirense. Hoje eu gostaria 

de comentar a fala dos nobres colegas, iria primeiramente começar falando do 

comentário, do desabafo do colega vereador Briza. Briza, uma coisa dessa aqui, até já 

recebi mensagem, o certo era a gente falar nome, porque temos 20 secretários aí e estão 

todos lá a trabalho do povo, do povo e nós de fiscalizarmos o trabalho para o povo, não 

estou defendendo, porque eu já perguntei para você e você não falou quem era, também 

não quero saber quem é, eu acho que é um caso sim que vocês dois tem que levar para 

frente ou morra, mas hora que falou aqui temos vários secretários aí e estão dando osso e 

suor deles para estar fazendo o trabalho em prol da cidade. Lamento o acontecido, 

lamento o acontecido, eu acho só que quando eu fui do outro lado, como a gente costuma 

falar, oposição e situação, muitos secretários nem me respondiam e muitas vezes eu acho 

que preferia sim o silêncio do que uma resposta atravessada, mas tem isso daí. Só que a 

função nossa é fiscalizar e também pedir e cobrar. Carlinhos, sobre o Morada Nova, 

inclusive, eu também no final do ano fui chamado lá, fui lá dar uma olhada, fizemos a 

roçagem, sabe que foi feita, foi feita a limpeza, fui em umas ruas adjacentes lá também, 

a pedido da população, só que, infelizmente, o povo deixa sujeira lá. É limpo? É, vai lá 

não dá nem dois, três dias está a sujeira lá. Eu estou com um morador lá, até um servidor 

nosso que está camuflado, vendo se a gente pega essas pessoas no flagra, mas estamos 



sim rondando lá o Morada Nova. Esse problema aí dos relógios até enviei uma mensagem 

para o SAAE apurar isso daí para nós, só que, infelizmente, o povo lá também não está 

ajudando, mas que nem eu falo, não é o povo do Morada Nova, são moradores ou até que 

não possa nem ser itapirense, mas vão lá e despejam lixo, ou, então, que nem a gente 

costuma falar muito, pode ser pessoas do mal ou com má intenção e com inveja do 

governo que está sendo feito. Referente ao episódio que o Briza falou aí e agora ele me 

comentou, ele tem conhecimento de um caso da cidade aqui, três casos do Barão, vou 

pegar e levantar isso daí sim, isso daí temos que estar oficiando a empresa e cobrando sim 

dela uma melhoria da prestação do serviço, que eu saiba está sendo fiscalizado sim, mas 

se teve um problema vamos procurar solucionar esse problema. Já pertinente aos 

comentários do Mercado, deixo aqui só falar que eu estou escutando ao contrário, com 

todo mundo que eu converso, inclusive os feirantes, estão elogiando. Hoje passei no 

Mercado lá, estava um mutirão da retirada do pessoal lá de cima, que estavam sabendo 

que precisaria sair, foi dado um prazo maior de 6 meses, infelizmente para uma melhora 

precisamos ter alguns sacrifícios, mas tenho certeza que isso daí vai agradar e muito a 

população. Pode ser que eu ouvi quem estava antigamente no governo e não conseguiu, 

só prometia fazer essa reforma, nunca cumpriram, agora vai ser feito. Então, pode ser isso 

daí, estão fazendo um alarde, estão chamando o pessoal, aí pega mesmo a pessoa que, 

infelizmente, pode estar sendo lesada, mas para uma melhora para o povo. Então, isso daí 

eu tenho, como já me passaram inclusive, é quem está com dor de cotovelo, a palavra 

certa, porque vai sair uma reforma, vai agradar muito, vai ser regional, vai ser referência 

na região. E o mais legal que eu estou escutando, inclusive dos meus colegas Vereadores, 

que a feira lá no Fepasa está maravilhosa, parabéns a todos os envolvidos que deixaram 

o lugar bonito para ser usado pelo povo e pelos feirantes, não ao contrário, quem só vem 

criticar e nada faz. Eu agradeço a paciência, uma boa sessão a todos. Muito obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente solicita a exibição de um vídeo sobre deficiência visual, que 

explica como o grau de deficiência pode ser identificado pela cor da bengala, sendo a 

bengala branca utilizada por pessoas com cegueira total; bengala verde por pessoas com 

baixa visão ou visão subnormal; e a bengala branca e vermelha por pessoas com 

deficiência visual e auditiva. 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 a leitura do seguinte documento: 

1º) Em discussão e votação a Ata da 01ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de 

fevereiro de 2023. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

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

a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Decreto 

Legislativo. 2º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2023.- Em que o Sr.  Carlos 

Briza submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. WASHINGTON 

SOARES BATISTA.” Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio Caio”, em 09 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. 3º) Projeto de Lei nº. 008/2023.- Em que 

o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que “Reconhece em âmbito municipal a surdez unilateral como Deficiência Auditiva.” 

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



09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 

009/2023.- Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera a redação da Lei nº 5.865, de 27 de dezembro de 2019, que 

“Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, o Serviço de Informação ao 

Cidadão – SIC, com base na Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, dispõe sobre a sua aplicação e dá outras providências”. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0010/2023.- Em 

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

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e 

ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de 

Capital e a oferecer garantias e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0011/2023.- Em que o Sr.  Leandro 

Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Dispõe sobre a 

gratuidade no sistema de transporte coletivo de Itapira para deslocamento ao exercício do 

voto, e dá outras providências.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

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

Pareceres. 7º) PARECER DE Nº 01/2023, ao Projeto de Lei Complementar nº 

01/2023. RELATORIA: André Luís Siqueira.  Senhor Presidente, Senhora e Senhores 

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

de Lei Complementar nº 01/2023, de autoria da Mesa da Câmara, 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” 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", 08 de fevereiro de 2023. 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", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente.  8º) PARECER DE Nº 02/2023 e EMENDA ADITIVA Nº 

01/2023, ao Projeto de Lei nº 01/2023. RELATORIA: Elisabeth Donisete Manoel. 

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 01/2023, de autoria do vereador 

Leandro Sartori, 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.” acordaram por exarar parecer 

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

inquine a tramitação. Neste mesmo ato, as Comissões apresentam a emenda aditiva ao 

referido Projeto de Lei, com o seguinte teor: EMENDA ADITIVA Nº 01/2023. “Art. 

1º(..) §1º Os alunos que concluíram o Ensino Médio, em Escolas Públicas ou Escolas 



Particulares, em outro município, mas que residem em Itapira e manifestem o interesse 

em participar do curso que trata o caput deste artigo, serão remanejados na lista de espera, 

após a lista de inscrição do §2º, alíneas "a", "b" e "c" da Lei 5.549, de 24 de novembro de 

2016". §2º A ordem de preferência aos alunos concluintes de Escola Particular obedecerá 

às alterações previstas pela Lei 6.615, de 24 de junho de 2022.” Quanto ao mérito, pois, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 08 de fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A 

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

unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 

fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 9º) PARECER DE Nº 03/2023, ao Projeto de Lei nº 02/2023. 

RELATORIA: Elisabeth Donisete Manoel. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

Lei nº 02/2023, de autoria da Mesa da Câmara, 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" 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", 08 de fevereiro de 2023. 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", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 10º) PARECER DE Nº 04/2023, ao Projeto de Lei nº 03/2023. 

RELATORIA: Luan dos S. Rostirolla. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

nº 03/2023, de autoria da Mesa da Câmara, que “Institui Comissões e Consolida as 

Gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, a serem concedidos aos 

servidores que especifica” 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", 08 de fevereiro de 2023. 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", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 11º) PARECER DE Nº 05/2023, ao Projeto de Lei nº 04/2023. 

RELATORIA: Maísa Gracinda Fernandes. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

Lei nº 04/2023, de autoria do Prefeito Municipal, que “Institui Programa Câmera Cidadã 

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", 08 de fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e 

Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção 

Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 12º) PARECER DE Nº 06/2023, ao Projeto de Lei nº                

05/2023. RELATORIA: André Luís Siqueira. Senhor Presidente, Senhora e Senhores 

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

de Lei  nº 05/2023, de autoria do Prefeito Municipal, 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” 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", 08 de 

fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, 

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

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

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

em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 13º) PARECER DE 

Nº 07/2023, ao Projeto de Lei nº 06/2023. RELATORIA: Elisabeth D. Manoel. Senhor 

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

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 06/2023, de autoria do Prefeito Municipal, 

que "Altera a redação do artigo 1º e parágrafo único da Lei nº 5.936, de 10 de agosto de 

2020". 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", 08 de fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A 

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

unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 

fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 14º) PARECER DE Nº 08/2023, ao Projeto de Lei nº 07/2023. 

RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: 

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

Lei nº 07/2023, de autoria do Prefeito Municipal, 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”.  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", 08 de 



fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, 

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

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

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

em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 15º) PARECER DE 

Nº 09/2023, ao Projeto de Decreto de Lei nº 01/2023. RELATORIA: Carlos D. Briza. 

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

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo  nº 01/2023, de 

autoria do vereador Luís Hermínio Nicolai, 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” acordaram 

por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 

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", 08 de 

fevereiro de 2023. 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", 

em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. A seguir, não havendo 

mais nenhum parecer, 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. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0035/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Georgina Modesto Ricardo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Claudionor Cardoso de Oliveira (Claudio). Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Luiz da Rocha. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Helio Luis Zanqueta. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0039/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Severino Bezerra da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

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

0040/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdomiro Alves Ribeiro. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0041/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antonia Rodrigues da Silva. 

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



Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0042/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José de Oliveira Bariani. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Abigail Giomo Geraldo (Bega). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0044/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Abel Rodrigues Rodrigues. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0045/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mauricio da Silva (Fumo). Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 27º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0046/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Mariano (Mariano 

Enfermeiro). Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0047/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos 

César Arruda. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Rosa Maria Moreira Sartorelli. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0049/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Nadir Porcelli (Gato). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Andreoli dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

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

0051/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mario Camargo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Ap. Azevedo de Sousa. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marlene Alves Lima. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0054/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ailton Angelo de Souza (Nenê). Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0055/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo Franco. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0056/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Fontini. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro 



de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0057/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido da Glória. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 39º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0058/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Do jovem Roosevelt Tomaz 

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

Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 40º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Mercedes Baptista Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0060/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Waldemar  Martins. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Inacio do Couto (João Fidargo). Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edna Bologna de Oliveira. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 44º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Alves Belinello. Autoria. Carlos Briza.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Floriano. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0065/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Donizete Gertrudes (Dinho). Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro 

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

0066/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Galvão de França. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 

de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 48º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0067/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido Gomes 

Lacerda (Lho). Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 49º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antonio José Nicioli (Niquinho). Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 50º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Luiz Carlos dos Santos (Luizão) . Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 51º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antonio Martins Filho. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 52º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Aparecida Bueno de Camargo. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 



Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 53º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0072/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Creusa Pizi Guerra. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 54º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0073/2023.- 

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

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 55º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0074/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Tosco. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 56º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0075/2023.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Paschoa Silvério Sertorio. Autoria. Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 57º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0076/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaltina de Freitas Puggina. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 

de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 58º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0077/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Otavio de Sousa. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 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. 59º) 

Requerimento nº. 007/2023.- Voto de Congratulação com a Sra. Zuleide Araújo 

Fernandes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de fevereiro. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 60º) Requerimento nº. 008/2023.- Voto de Congratulação com o servidor 

público Sr. Ronaldo Ramos da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 30 de janeiro. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 61º) Requerimento nº. 009/2023.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Izolete Salvarani Baldissin, pelo transcurso de seu 92º 

aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 62º) Requerimento 

nº. 0010/2023.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Júlio Cruz Filho e Sra. 

Luci Viola Cruz, pela comemoração de 42 anos de casamento (Bodas de Prata Dourada), 

celebrado recentemente. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 63º) Requerimento nº. 0011/2023.- Voto de 

Congratulação com o estimado casal Sr. Edson Ribeiro e Sra. Consuelo Fracarolli, pela 

comemoração de 15 anos de casamento (Bodas de Cristal), celebrado dia 28 de janeiro. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 64º) Requerimento nº. 0012/2023.- Voto de 

Congratulação com a Secretaria Municipal de Educação, pela brilhante palestra 

promovida no auditório do Instituto Bairral para celebrar o início do ano letivo. Autoria. 



Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 65º) 

Requerimento nº. 0013/2023.- Voto de Congratulação com a Sra. Ruth Rosário Vieira, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de fevereiro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 66º) Requerimento nº. 0014/2023.- Voto de Congratulação com a Dra. Lilia 

Pereira da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 67º) Requerimento nº. 0015/2023.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Cristina Moraes Benedito, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 08 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 68º) Requerimento nº. 

0016/2023.- Voto de Congratulação com organizadores da Festa em Louvor a Santa 

Josefina Bakhita, na pessoa do padre Everton Nucchi Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 69º) Requerimento 

nº. 0017/2023.- Requer do Sr. Prefeito, informações quanto à existência de um plano de 

trabalho para erradicação e substituição de árvores nos cemitérios municipais de Itapira, 

com outras providências. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 70º) Indicação nº. 0023/2023.- Sugere implantação de 

iluminação pública na Praça Ministro Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. 

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

Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 71º) Indicação 

nº. 0024/2023.- Sugere implantação de ponto de ônibus na rua Carlos Marangão, no 

Jardim Guarujá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 72º) Indicação nº. 0025/2023.- Sugere implantação de iluminação pública no 

campo de futebol da Vila "Dr. José Secchi". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 73º) Indicação nº. 0026/2023.- Sugere reforma do 

parque infantil localizado na rua Simão Dias Bueno, no Conjunto Habitacional "José 

Pereira Lago", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. 

a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 74º) Indicação nº. 0027/2023.- Sugere instalação 

de placa denominativa na rua Constantino Buzana, próximo a mina d´água, em Barão 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 75º) Indicação nº. 0028/2023.- Sugere instalação de placa PARE na rua 

Afonso Celso Vieira, cruzamento com a rua Luiz Frasetto, em Barão Ataliba Nogueira. 

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

Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 76º) 

Indicação nº. 0029/2023.- Sugere reforma e instalação de placas indicativas de 

obstáculos, bem como a pintura dos mesmos nas ruas Dr. Joaquim Gomes da Cunha, Luiz 



Frasetto, Júlio Recchia e José Domingos Porcino, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 77º) Indicação 

nº. 0030/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover concurso público para o cargo de Fiscal 

de Proteção Animal. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 78º) Indicação nº. 0031/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

instalação de letreiros tipo totem, com os dizeres "Eu Amo Itapira", em local estratégico 

no Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 79º) Indicação nº. 0032/2023.- Sugere a substituição de 

uma lâmpada queimada na rua Amazonas, defronte o numeral 36, no Jardim Magali. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 80º) Indicação nº. 0033/2023.- Sugere a criação de um novo modelo de 

Cursinho Universitário. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 81º) Indicação nº. 0034/2023.- Sugere reforma do telhado 

da UBS Central - "Dr. João Pereira da Cunha". Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 82º) Indicação nº. 0035/2023.- Sugere 

instalação de faixa elevada para pedestres na Avenida Siqueira Campos, nas 

proximidades da Papelaria Rispel, no bairro da Santa Cruz. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 83º) Indicação nº. 0036/2023.- 

Sugere instalação de faixa elevada para pedestres na rua Antônio Alves de Campos, 

defronte o Supermercado Geoli, na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 84º) Indicação nº. 0037/2023.- 

Sugere recapeamento asfáltico nas ruas Sebastião Alves de Oliveira, Bélgica/Rússia, João 

Borges, Imperatriz Leopoldina e Francisco Alves. Autoria. André Siqueira. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 85º) Indicação nº. 0038/2023.- 

Sugere roçagem e manutenção preventiva na estrada municipal Orlando de Andrade, no 

bairro dos Pires. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 86º) Indicação nº. 0039/2023.- Sugere substituição da 

iluminação pública na Rua Nilo Boretti, no Bairro dos Prados, por lâmpadas de LED. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 87º) 

Indicação nº. 0040/2023.- 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", em 09 de fevereiro de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 88º) Indicação nº. 0041/2023.- Sugere 

reparos urgentes no sistema de iluminação pública e serviço de ajardinamento na praça 

Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 



Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 

1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 89º) Ofício FMAP nº 006/2023.- 

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

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente 

suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente 

declara encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO DIA.- 1º) Em única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023.- 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. Autoria: 

Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2023. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2023.- 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”.  Autoria: Mesa da 

Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2023. 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. O Sr. 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", em 09 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 001/2023 e Emenda Aditiva nº 01/2023.- 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. 

Autoria: Leandro Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 01/2023. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação a Emenda Aditiva nº 01/2023. Aprovada em primeira votação por unanimidade. 

A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto 

e a emenda foram aprovados por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, 

a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à segunda votação das matérias. O 

Sr. Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em 2ª votação a Emenda Aditiva. Aprovada em segunda 

votação por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: 

“Quero agradecer aos demais colegas da Câmara por essas mudanças, é uma pequena 

mudança burocrática que vai simbolizar em alguns estudantes uma oportunidade de 

alcançar outros voos e outras carreiras dentro do ensino superior, posteriormente. 



Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 002/2023.- 

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. Autoria: Mesa da Câmara. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei nº 02/2023. 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. O Sr. 

Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em 

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

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 003/2023.- Institui Comissões 

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

concedidos aos servidores que especifica. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 03/2023. 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. O Sr. Presidente 

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

o Projeto de Lei. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 6º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 004/2023.- Institui Programa Câmera Cidadã 

e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

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

Lei nº 04/2023. 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. O Sr. Presidente acatando o 

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

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

EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 

de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 7º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 005/2023.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei nº 05/2023. 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. O Sr. 

Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em 



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

DESPACHO: APROVADO EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2023.- Altera a redação do 

artigo 1º e parágrafo único da Lei nº 5.936, de 10 de agosto de 2020. Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 06/2023. Aprovado em única votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 007/2023.- 

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

setembro de 2015. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 07/2023. 

Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 09 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. 

 

 


