
ATA DA 03ª Sessão Ordinária realizada em 16 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. 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. Licenciado o vereador 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, de acordo com o Requerimento nº 30/2023. O Sr. Presidente, 

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

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 tarde Ângela e Carla, que estão aqui presentes, também a todos os funcionários da Casa, 

todas a pessoas que estão, também, assistindo aqui essa sessão de Câmara do dia 16 de 

fevereiro, a terceira desse ano, de 2023. Nós temos dois pontos para conversar com vocês 

nesse Pequeno Expediente, nosso primeiro ponto é sobre a Saúde, eu quero começar 

parabenizando toda a Enfermagem local, aqui da cidade, que na última terça-feira fez parte 

de uma manifestação nacional, manifestação nacional em defesa do piso salarial da 

Enfermagem, esse piso tão importante de R$ 4.750,00, que, no caso, vai beneficiar essas 

pessoas e outros ramos também, dentro da enfermagem, técnicos e tudo mais. Aqui na cidade 

essa manifestação contou com 150 profissionais, enfermeiros do setor público, equipe de 

enfermagem do setor público, eu quero mandar um abraço para todo mundo do Sindicato 

dos Servidores Públicos de Itapira, Cristina, Ednúbia, Marli, e também pegou as pessoas, os 

enfermeiros e equipes das entidades privadas também, quero mandar um abraço para o 

Sinsaúde, para a Tina, para o Ademir, para todos que estavam lá organizando esse ato, ato 

muito bom, que eu falei, mais ou menos 150 pessoas em uma tarde de terça-feira não é nada 

fácil de levar à rua. E lá, então, as reivindicações foram feitas e é parte do ato em todo o país, 

então, todo o Brasil teve esses atos a favor do piso nacional da enfermagem e isso que é 

importante, ser ouvido, a Ministra da Saúde, a informação que nos chegou, Ministra da 

Saúde, Nísia Trindade, já reuniu com quem estava em Brasília e aí o compromisso segundo 

falado e vamos ver se vai ser acordado certinho, se a fala, se eu entendi bem, no dia 28 de 

fevereiro vai chegar para a Câmara a fonte de custeio, é o que falta para que esse piso da 

enfermagem seja realidade, que esse piso da enfermagem seja colocado em prática. Então, 

isso é uma diferença de ter um governo que tem política pública e esse governo sempre foi 

marcado, o governo federal sempre foi marcado, no caso sempre presidido pelos governos 

PT, foi marcado por políticas públicas e vai ser feito sim esse ponto, essa ideia, vai ser 

realizado esse piso da enfermagem tão crucial e tão importante. Então, isso aqui marcante, 

lá também conversando com funcionários públicos, eles estão aguardando um retorno da 

Prefeitura, o retorno de continuar a negociação aqui interna, já fizemos todo o debate no 

passado sobre o piso aqui na Câmara também, e está lá no Executivo várias conversas, estão 

também esperando esse retorno do que vai ser feito com eles, esperamos que seja feito algo 

antes do piso, então, tomara que atendam as reivindicações, que reúnam com eles, que dê a 

frente, que façam esse diálogo também aqui na cidade, também dentro da Prefeitura de 

Itapira. Nós colocamos hoje um requerimento também falando de saúde, importante, para a 

17ª Conferência Nacional de Saúde, queremos saber como está sendo organizada aqui na 

cidade, é importante agora em março as etapas municipais, é muito importante, porque o 



SUS é um órgão que tem toda a presença em todos os lugares e isso, então, vai ser muito 

importante que Itapira também pegue e seja colocado, feito a Conferência Municipal que vai 

dar margem à Conferência Nacional. O segundo ponto para completar minha fala, eu estou 

aqui também reivindicando novamente a questão da educação, a gente sabe que as 

professoras que tem dois cargos estão tendo que cumprir um segundo HTP, isso aí é 

complicadíssimo, isso aí é uma punição que não deveria ser feita, sabemos que pode ter 

algum entrave ali ou outro, mas acho que está na hora do diálogo também. E nós colocamos 

também um outro requerimento aqui nessa Casa, um requerimento que pede explicações ao 

poder Executivo sobre como está a internet nas escolas municipais, também recebemos 

muitas reclamações que a internet, as lousas estão lá e são bem legais, mas a internet não 

chega até essas lousas, são literalmente colocadas, feito o roteamento pelas próprias 

professoras e o Poder Público tem o dever de fazer chegar internet e fazer funcionar essas 

lousas também. Então, esses são nossos papos, vamos aguardar a sessão, hoje tem um projeto 

que a gente vai fazer um debate interessante aqui, mais um empréstimo que entrou semana 

passada, o empréstimo de 40 milhões, então, a gente vai ver se vai vir ou não para a Ordem 

do Dia e se vier a gente vai fazer um debate com vocês, então, quem está assistindo a sessão 

da Câmara vale a pena a gente continuar para fazer esse debate e um debate sempre 

qualificado e bem feito dentro das ideias, e sempre dentro do que é necessário. Ótima sessão 

a todos.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: 

“Boa tarde a todos, boa tarde para minha amiga querida Carla, que está aí, boa tarde nobres 

Vereadores, boa tarde funcionários desta Casa, público presente e internautas. Eu gostaria 

de iniciar minha fala hoje agradecendo a uma Emenda que eu fiz para o deputado Carlos 

Mota e foi endossada pelo Firmino Sanches, e ela veio, 100 mil reais para a causa animal, 

ela já está em convênios e já está indo para o SAMA. Então, mais uma vez um ganho para 

nossa área animal, para a gente poder estar castrando os nossos animais. Gostaria também 

de agradecer, em especial, o Secretário Adolfo Bellini, eu não posso deixar de subir nessa 

Tribuna agradecer e elogiar um Secretário fantástico, inclusive, hoje eu conversei com o 

André Siqueira e fiz um comentário que se todos os Secretários fossem iguais o Adolfo 

Bellini, a gestão Toninho Bellini seria um exemplo. E eu queria colocar a fala do Adolfo 

aqui, para todo mundo ouvir, que eu fiz um pedido para ele, de uma roçagem lá no Barão, 

ele foi e concluiu, não sei se eu vou conseguir colocar aqui para o pessoal ouvir, mas eu faço 

questão: “...É um incentivo né, isso incentiva, as palavras suas me motiva, sabe, eu não tenho 

motivação, todo mundo pede e ninguém agradece, você é a única que agradece, um grande 

abraço, obrigado mesmo, pelas palavras de apoio e motivação que você me passa. Valeu, 

precisando de mim, dentro daquilo que eu puder fazer, estou à disposição, porque é meu 

dever, muito obrigado, um bom dia e um abraço.” Além de tudo é um Secretário humilde e 

educado, que respeita os Vereadores. Endossando a palavra do senhor Vereador que semana 

passada subiu nessa Tribuna para falar sobre um Secretário, eu acho que ninguém nem deve 

citar nomes aqui não, não tem o porquê, eu também fui chamada de “vereadorazinha de 

merda” por um Secretário e eu não sou, eu fui eleita, eu fui a segunda mais votada nesta Casa 

e eu peço respeito, porque acima de tudo eu acho que eu posso não gostar Beth, mas eu 

preciso respeitá-la e ela me respeitar, e eu exijo respeito, porque eu respeito todo mundo 

dentro desta Casa e fora desta Casa. E eu como uma pessoa pública, eu não mando em órgão 

nenhum, eu fiscalizo, então, quando eu vou em algum órgão é para fiscalizar e eu gostaria 

que todo mundo me respeitasse assim como eu respeito todo mundo. É isso, boa tarde, 

obrigada 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 a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e 



votação a Ata da 02ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de fevereiro de 2023. 

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

16 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 ao Requerimento de Licença: 2º) REQUERIMENTO Nº. 

0030/2023.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: André Siqueira. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 16 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. Não havendo mais Requerimentos de 

Licença, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Decreto Legislativo. 3º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 003/2023.- Em que o Sr.  Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que “Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. MAURÍCIO SABBAG LAW.” DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 16 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

004/2023.- Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Dispõe sobre a concessão da "Medalha Carmen Ruete de Oliveira", 

a ser outorgada às mulheres de destaque e ação do Município de Itapira durante o ano de 

2022.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio Caio”, 

aos 16 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. 5º) 

Projeto de Lei nº. 0012/2023.- Em que o Sr.  Mino Nicolai submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que “Denomina de Emerson Eduardo Godoy “Jacaré” a rotatória 

que está sendo implantada no Jd. Guarujá.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0013/2023.- Em que o Sr.  Prefeito 

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

Municipal nº 5.549, de 24 de novembro de 2016, autorizando que as aulas do curso extensivo 

preparatório para vestibulares custeado pelo Poder Público Municipal sejam ministradas em 

formato híbrido (presencial e online).” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio Caio”, aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0014/2023.- Em que o Sr.  Prefeito 

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

Centro de Controle e Inteligência – C.O.I. e estabelece seu funcionamento na forma que 

especifica.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. “Vereador Antonio 

Caio”, aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai – Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei, o Sr. Presidente suspende a sessão por 5 minutos para organizar os 

Pareceres. (SUSPENSA). Reiniciada a sessão, após verificação de “quórum”, o Sr. 

Presidente passa à Leitura dos Pareceres. 8º) PARECER DE Nº 10/2023, ao Projeto de Lei 

nº 09/2023. 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 09/2023, de autoria do Mesa da Câmara, 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”  

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", 15 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", aos 

16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. A seguir, pela ordem, o 

vereador Fábio Galvão do Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, que a sessão seja 

suspensa por 10 minutos para alinhamento político da bancada da situação. (SUSPENSA). 

Reiniciada a sessão, após verificação de “quórum”, o Sr. Presidente continua a leitura dos 

Pareceres. 9º) PARECER DE Nº 11/2023, ao Projeto de Lei nº 10/2023. 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 10/2023, de autoria 

do Prefeito Municipal, 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.” acordaram por exarar 

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

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

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 10º) PARECER DE Nº 12/2023, à Biografia do 

Ilustríssimo Sr. WASHINGTON SOARES BATISTA. RELATOR: Leandro Sartori. Sr. 

Presidente, Srs. Vereadores: A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 

encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do Ilustríssimo Senhor WASHINGTON 

SOARES BATISTA com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 

02/2023, outorgando-lhe o Título de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar 

sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão 

pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 

homenageado. Conforme a biografia, o mesmo fez várias amizades no município; 

constituindo família. Evangélico, Músico e experiente profissional na área de jornalismo. De 

família militar, com o pai falecido há 6 anos, mas que desempenhou atividade policial militar 

no estado de Minas Gerais e depois foi Inspetor da Guarda Municipal de Espírito Santo do 

Pinhal-SP. Na GCM, trabalhou em vários setores: rondas preventivas urbanas, rondas rural, 

monitoramento de câmeras, no GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas), Encarregado de 

Equipe e responsável pela área da música (Fanfarra da GCM); atualmente trabalho no GOC 

(Grupo de Operações com Cães). Em 2007, fundou a Escola de Música Novo Som, em que 

ministraram aulas de violão, bateria, guitarra, baixo, teclado, cavaquinho, percussão e canto. 

Atualmente possui uma empresa de segurança. Pelo exposto que da Biografia do 

homenageado consta, esta Comissão pela maioria de seus membros, opina pela tramitação 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023. É este o Parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 15 de fevereiro de 2023. a) Comissão Especial de Ética. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 11º) PARECER DE Nº 13/2023, 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. Sr. 

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

exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023, de autoria do vereador Carlos 



Briza que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. 

WASHINGTON SOARES BATISTA", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo 

seu acolhimento, uma vez que se trata de justa homenagem. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de fevereiro de 2023. a) Comissão de Justiça e 

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

Esporte e Lazer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0078/2023.- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Emílio 

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

aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0079/2023.- Voto de pesar pelo falecimento do médico cirurgião Dr. 

Leonardo Silva Prado Parussolo. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Izaltina de Freitas Puggina. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2023.- Voto de 

pesar pelo falecimento do Sr. Ivan Paulo da Silva (Cavalo). Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2023.- Voto de 

pesar pelo falecimento da Sra. Ordalina Soares Alberti. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2023.- Voto de 

pesar pelo falecimento da Sra. Ilda dos Reis Cezar. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Geraldo Machado dos Santos. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Alice Maria de Jesus. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Maria Madalena Carmona. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Irles Ziliotto Batista. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Profº Antônio Bosso. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Carlos Augusto Chagas (Kalu). Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0090/2023.- Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Maria José de Moraes Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 25º) Requerimento nº. 0018/2023.- 

Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de 

Saúde. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 0019/2023.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre 

a internet nas escolas municipais de Itapira. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 27º) Requerimento nº. 0020/2023.- Requer 

ao SAAE, informações sobre a manutenção de relógios e hidrômetros que estão pendurados 

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

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

Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 0021/2023.- Voto de Congratulação com a equipe Itapira Racing, campeã 

da prova 1000 Milhas do Brasil, realizada no Autódromo Internacional de Interlagos no dia 

22 de janeiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0022/2023.- Voto de Congratulação 

com a empresária Paula Rodrigues, pelos 10 anos de sucesso da empresa Assessoria do 

Amor. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 0023/2023.- Voto de Congratulação com a Sra. Heloisa 

Roseli Mantelato de Souza, pelo transcurso de seu 60º aniversário de nascimento celebrado 

dia 21 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0024/2023.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Marlene Bressiane, pela conquista de sua merecida aposentadoria. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 0025/2023.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Inês Bagatella, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento celebrado dia 10 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 33º) Requerimento nº. 0026/2023.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Devaldo Cescon, pelo transcurso de seu 60º aniversário de nascimento celebrado 

dia 07 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 34º) Requerimento nº. 0027/2023.- Voto de Congratulação 

com o estimado casal Sr. Benedito Pelizer e Sra. Maria Pelizer, pela comemoração de 60 

anos de casamento (Bodas de Diamante), celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

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



0028/2023.- Voto de Congratulação com a diretoria da Sociedade Recreativa Itapirense pela 

brilhante realização do Baile do Hawaí deste ano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

0029/2023.- Voto de Congratulação com o Grupo Rofato Supermercados, pela confirmação 

da nova unidade no Park Shopping, em Mogi Mirim. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 37º) Indicação nº. 0042/2023.- Sugere a 

construção de um ecoponto para descarte de materiais sólidos e resíduos da construção civil. 

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

Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 38º) 

Indicação nº. 0043/2023.- Sugere a realização de atividades para jovens e crianças de curto 

período no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de propositura 

vereador Carlos Alberto Sartori: “Não é o curto período, é o contra período, é o horário 

em que as crianças vão à escola e no outro período da tarde, antigamente, o senhor lembra, 

tinha uma atividade lá para as crianças, era no Salão Paroquial, para crianças e jovens. Então, 

eu peço para que seja retomada, acho que era a Secretaria da Promoção Social que realizava 

esse tipo de atendimento, eu peço a retomada desse serviço, a população de lá clama por essa 

prestação de serviço por parte da Prefeitura. Muito obrigado.” DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 39º) Indicação nº. 0044/2023.- Sugere serviço de 

limpeza geral na Praça da Árvore. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 40º) Indicação nº. 0045/2023.- Sugere operação "tapa 

buracos" na estrada municipal "Antônio Carlos Ferreira" (IPI 486), acesso ao bairro da Ponte 

Nova e demais ruas do bairro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 41º) Indicação nº. 0046/2023.- Sugere limpeza de 

calçada na Av. Bráz Ayres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 42º) Indicação nº. 0047/2023.- Sugere a eliminação de uma valeta 

existente no cruzamento entre as ruas Aristides Marella, Francisco Galli e Emilia Nogueira 

de Freitas, no Parque São Lucas. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 43º) Indicação nº. 0048/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, a implantação 

de uma usina de britagem, triagem e peneirante fixa, para tratamento de resíduo (entulho) 

oriundo da construção civil. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 44º) Indicação nº. 0049/2023.- Sugere a criação de mais horários para 

o transporte de pacientes para tratamento de saúde em hospitais e clínicas de São Paulo. 

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

Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 45º) 

Indicação nº. 0050/2023.- Sugere poda de árvore e limpeza de bueiro na rua Viriato Correia, 

próximo ao numeral 128, na Vila Izaura. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 46º) Indicação nº. 0051/2023.- Sugere implantação de 

rotatória defronte o Lar São Vicente de Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 



fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 47º) Indicação nº. 0052/2023.- 

Sugere os serviços de sinalização de trânsito e pintura de solo nas ruas da Vila Pereira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 48º) Indicação nº. 0053/2023.- Sugere manutenção na estrada de acesso a 

Chácara Rio das Pedras. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 49º) Indicação nº. 0054/2023.- Sugere poda de árvore (mangueira) na 

rua Milico, defronte o numeral 474. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 50º) Indicação nº. 0055/2023.- Sugere a retirada de 

galhos na rua Santa Terezinha, próximo a rodovia SP-352. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 51º) Indicação nº. 0056/2023.- 

Sugere corte de uma árvore na rua Joaquim Inácio da Silveira, em terreno ao lado do numeral 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 52º) Indicação nº. 0057/2023.- Sugere implantação de iluminação pública, 

academia ao ar livre e parquinho infantil na Av. Lions Club. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 53º) Indicação nº. 0058/2023.- 

Sugere roçagem e limpeza na rua Mário de Andrade, no bairro São Vicente. Autoria. Carlos 

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

Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 54º) Indicação 

nº. 0059/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Defesa Social, a permanência de uma 

viatura da GM na Rodoviária Municipal "José Benedito Coloço". Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 55º) Indicação nº. 0060/2023.- 

Sugere melhorias no local reservado para exame da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

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

Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 56º) 

Indicação nº. 0061/2023.- Sugere a revitalização do Lago da Cascata, no Convívio "Pref. 

Alcides de Oliveira", na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 57º) Indicação nº. 0062/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

oficiar a empresa responsável pelo transporte de pacientes, quanto às condições de limpeza 

dos veículos utilizados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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: 58º) Convite.- Audiência Pública para o dia 

17/02/2023, às 10:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itapira, para prestação de 

Contas da Secretaria Municipal da Fazenda referente ao 3º Quadrimestre de 2022. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís 

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

Presidente suspende a Sessão por 5 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

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

encerrado o Expediente e passa à ORDEM DO DIA.- 1º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei nº 0091/2021.- Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 de maio de 2013 que dispõe 



sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em 

motocicletas e motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 29 de 

julho de 2009, e dá outras providências. Autoria: Leandro Sartori. A seguir, não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 91/2021. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Leandro Henrique Sartori, tendo em vista que o projeto foi 

aprovado em primeira votação 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 acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda 

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

voto vereador Leandro Henrique Sartori: “Eu, antes de mais nada, quero agradecer aos 

demais colegas Vereadores, mesmo com o tempo de tramitação eu sei que é um projeto que 

deveria ser pensado e tudo mais, esse projeto, ele vai, literalmente, através do legislativo 

liberar que as pessoas possam exercer a profissão de mototaxista em Itapira e confiamos 

também, no caso, que o Prefeito, ele regularize por decretos se alguma outra observação for 

necessária. Então, agradeço desde já os votos dos demais colegas.” DESPACHO: 

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

Caio", aos 16 de fevereiro de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 009/2023.- 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.” Autoria. 

Mesa da Câmara. A seguir, não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 09/2023. Aprovado em 

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

Santos, tendo em vista que o projeto foi aprovado em primeira votação 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 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", aos 16 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. 

 

 


