
 

 

ATA DA 5 ª Sessão Ordinária realizada em 02 de março de 2023. Presidente: LUIS 

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, 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. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus 

declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 

Neste instante, o Sr. Presidente comunica que a pedido do vereador Carlos Alberto 

Sartori, estando de acordo todos os Vereadores, o Pequeno Expediente será dedicado em 

homenagem póstuma ao José de Oliveira Barreto Sobrinho e ao Padre Jamil Antonio 

Costa. Faz uso da palavra o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa tarde 

Presidente, Vereadoras, Vereadores, público aqui presente, internautas e funcionários da 

Casa. Hoje é com muita tristeza que eu faço uso dessa Tribuna, para falar de 

falecimentos de pessoas queridas, assim como o Professor José de Oliveira Barreto 

Sobrinho e também o nosso querido Pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, da Vila 

Figueiredo, meu querido amigo também, o padre Jamil Antônio da Costa. Então, eu 

gostaria de falar algumas palavras a respeito do professor Barreto, professor Barreto tem 

um histórico muito grande de vida, uma prestação de serviço, não só na área da 

educação, mas na área do esporte, uma pessoa querida por todos aqueles que tiveram o 

privilégio de ser seu aluno, de ser seu amigo, eu tive essas duas oportunidades, de ser 

aluno do Barreto e de ser também amigo dele. E a gente sabe todos os bons feitos que 

ele fez e ainda eu ainda jovem, ainda moleque, a gente, ele fazia aqueles passeios a pé, 

corridas, passeios até Mogi Mirim, era a pé ou de bicicleta. Então, ele sempre 

telefonava, “o Carlinhos, você pode me ajudar lá com a equipe do Interact”, depois era 

do Rotaract, depois veio o Rotary, e a gente sempre caminhou junto nesse trabalho. E 

ele era uma pessoa que direcionou muita gente, formador de opinião, pessoas que 

poderiam ter tido uma vida diferente, ele trouxe para uma vida boa, foi uma vida 

honesta, uma vida reta, ele foi uma pessoa do bem, casado também com a querida 

professora Dona Zuma Claudete Duarte Barreto, tem os filhos, a Momaya, o Cléber, o 

Claus e o Caíque. Então, uma família bem constituída, os dois professores, casal que 

marcou uma história nessa cidade, os mais jovens aí acho que não lembram, mas nós 

que somos mais velhos que tivemos essa oportunidade de estudar no IESO e tê-los 

como professor, que também ele foi dar aula também no ESO, no Antonio Caio, no 

Anglo, em outra cidades também ele deu aula e ele trabalhou bastante na área da 

Educação. Então, ele foi uma pessoa muito importante, deixou seu legado na nossa 

cidade e também o Seu Zé Barreto, eu me recordo bem, que quando ele completou 80 

anos eu era o Presidente da Câmara naquela época, então, nós preparamos uma sessão 

solene bonita para fazer essa homenagem, para uma pessoa que viveu 80 anos, viveu 

bem, praticando o bem, estendendo a mão ao próximo, em qualquer segmento o Seu 

Barreto ajudou bastante, trabalhamos juntos também na Instituição Lar São José, que 

ele também fez parte lá longos anos, ele com a Dona Zuma. Então, a gente sabe de todas 

as coisas boas que ele fez e daí nessa ocasião de 80 anos, eu, infelizmente, eu preparei 



 

 

toda a sessão, foi uma sessão muito bonita, só que eu tive dengue, eu fiquei por 13 dias 

internado e eu não pude participar nessa data, mas eu tinha aqui como Vice-Presidente o 

vereador Rafael Donizete Lopes, que também fez a condução dos trabalhos muitíssimo 

bem, foi uma sessão bonita, foi uma sessão que marcou a história da Câmara Municipal, 

uma digna e uma relevante homenagem a uma pessoa querida por todos, tanto na área 

do esporte, na área da Educação, na área das entidades assistenciais, o Barreto foi uma 

pessoa “sui generes”, ele é uma pessoa muito querida. Então, a gente sabe do quanto ele 

foi importante para essa cidade, e também no Rotary fizemos uma homenagem para ele 

dos 80 anos, fizemos também no Circolo Italiano, então, foi uma data muito lembrada, 

foi também naquela ocasião, posteriormente, inaugurado o Museu do Esporte, que leva 

o nome do Seu Barreto, também já há alguns anos no passado quando o Barros Munhoz 

era Prefeito, foi feita a pista de atletismo Professor José de Oliveira Barreto Sobrinho, e 

pela ocasião também dos 80 anos, do octagésimo aniversário ele também recebeu as 

homenagens na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, homenagem essa que 

foi feita também pelo Deputado José Antônio Barros Munhoz. E o Barreto, a gente sabe 

das coisas boas, das maravilhas que ele fez para nossa cidade e ele chegava em uma 

escola, o Mino foi aluno dele também com certeza, acho que nós mais velhos assim, 

você não, você é mais jovem, mas nós mais velhos todos fomos alunos dele e tivemos 

essa amizade, esse carinho. A responsabilidade de ser aluno do Barreto era grande, não 

era fácil de ser aluno de José Barreto não, ele era bastante exigente, ele era muito 

dedicado, mas a exigência dele era tanto quanto a dedicação dele. Então, ele tem um 

currículo muito grande, ele trabalhou também na reabilitação do hospital Matarazzo, a 

gente sabe na Fundação Romão Duarte, no Flamengo, então, ele tem, assim, um 

currículo grandioso das coisas boas que ele fez. Ele, nesses últimos tempos eu até 

sempre encontrava o professor fazendo caminha no Parque, ele às vezes junto com a, ia 

a Cidinha, a irmã dele que mora próximo aqui também, a Dona Irene, que também é 

irmã do Barreto, tem o Seu Gilberto e tinha mais um irmão que agora não me lembro o 

nome, que ele morava fora daqui, mas uma família que sempre morou aqui nas 

imediações da Prefeitura, na rua Rui Barbosa. Então, uma família muito querida, o pai 

dele teve uma loja de armarinhos aqui em Itapira e uma família muito querida, uma 

família que a mãe dele era sobrenome de família Cintra, me recordo do nome. Então, 

conheci quase todos da família do Barreto, então, a gente sabe dessas participações dele 

na corrida de São Silvestre, tantas outras, ele era um inventor do esporte, ele não tinha 

muito esse afinco com os esportes comuns, tipo, porque o futebol já é característico, 

todo mundo vai jogar bola, jogar vôlei, ele não, ele já era mais para a área de esportes 

olímpicos. Então, ele era uma pessoa que ele usava sempre de uma palavra, o Mino há 

de lembrar, nós temos que ser altruísta, ele falava. Então, isso eu guardei para mim, ele 

sempre falava isso, que ele era uma pessoa, assim, que ele incentivava e ao mesmo 

tempo que ele era uma pessoa que cobrava o aluno, mas ele incentivava o aluno a fazer, 

a participar, a ser o melhor. Então, a gente tem essas boas lembranças do Barreto, 

porque em 1990 foi a primeira caminhada que ele promoveu, da integração, de Itapira 

passando por Mogi Mirim e Mogi Guaçu, em uma distância total de 46 km. Alguns 

desses feitos dele eu tenho as fotos, então, a gente participou inúmeras vezes, a gente 

pode acompanhar essa vida do Barreto. E entre outras caminhadas a São Paulo, que ele 

fez e essas caminhadas, outros eventos importantes, foi a caminha de 2000, ida e volta a 

São Paulo, que eram 364,4 km; caminha do Lar São José, essa todo ano o Lar São José 

tinha garantido a sua dispensa todos os materiais de limpeza, porque os participantes, a 



 

 

inscrição era trocada por um produto de limpeza. Então, ele sempre fez isso e sempre 

trabalhou, acho que todas aquelas entidades, mesmo não sendo educacional, que 

precisasse do professor Barreto, o Barreto estava lá presente para ajudar, para fazer o 

melhor. Então, a gente sabe da sua grandeza de espírito, do seu legado, eu acho que o 

Barreto se foi, mas deixou um grande legado, as pessoas que o conheceram nunca vão 

esquecer o professor Barreto, porque é uma pessoa que marcou sua época, uma pessoa 

que direcionou os jovens para o esporte, a gente sabe de todas as suas coisas boas, que 

ele fez não só para nossa cidade, pelo nosso Brasil. Então, um homem de espírito 

grandioso, um espírito sublime. Deixo aqui meus sentimentos a família, a dona Zuma, 

as suas irmãs, a Cidinha, a Irene, todos seus filhos que eu já mencionei aqui, seus netos, 

todos os amigos, que é uma legião tão grande que ele fez durante esses 87 anos, ele 

granjeou uma imensidão de amigos. Então, deixo aqui meus sentimentos a família do 

professor Barreto, meu carinho, meu respeito, uma pessoa que jamais será esquecida. 

Também nessa oportunidade eu gostaria de falar que ontem, próximo das 23 horas 

faleceu também o padre Jamil Antônio da Costa, padre Jamil estava aqui há alguns 

anos, não muitos longos aqui em Itapira, mais precisamente na Igreja de Santa Rita de 

Cássia, no bairro do Figueiredo. padre Jamil também atuava nas comunidades rurais e 

uma pessoa muito carismática, uma pessoa do bem, uma pessoa que conseguiu levantar 

a comunidade, conseguiu trazer outras pessoas para a comunidade, aonde não existia 

uma comunidade, ele formou, tem a comunidade Santa Terezinha que é no Della Rocha, 

também de responsabilidade do padre Jamil, a usina também, Virgolino, ainda até 

recentemente algumas missas padre Jamil também que atendia, aquela Igreja Nossa 

Senhora de Aparecida da usina, entre outras, fazendas aqui da região. E o padre Jamil 

sempre preocupado com o seu povo, sempre preocupado com a comunidade, não só 

fazia parte da igreja, fazia as visitas, as pessoas que não tinham alimentos, o padre Jamil 

fazia campanhas, padre Jamil buscava recursos. Tudo ele procurava fazer o melhor, um 

espírito iluminado, uma pessoa que veio para Itapira, que não era daqui, natural de 

Caconde, uma cidade bonita, uma cidade querida, que também meus avós maternos 

moraram em Caconde, lá tem umas famílias até na história de Caconde, existiu lá 

Presidente da República, que era natural de Caconde, Ranieri Mazzilli, da família 

Mazzilli de Caconde, então, até um desses Mazzilli era um padrinho do padre Jamil, Dr. 

Hugo Mazzilli. Então, São pessoas que a gente conheceu e conheci também os irmãos e 

irmãs do padre Jamil, uma família muito boa, uma família muito querida. E ele deixou 

um trabalho grandioso à frente da Igreja de Santa Rita e de Santa Clara, bairro Penha do 

Rio do Peixe e Figueiredo, e todas as imediações, a cidade ia na missa lá, o povo de 

toda a cidade ia às missas Santa Rita de Cássia, mas o seu pároco, uma pessoa que 

acolhia a todos, mesmo doente, com muitas dificuldades ele fazia questão de rezar a 

missa, coitadinho. Então, uma pessoa que hoje os seus problemas, a doença sarou, 

curou, hoje ele está junto de Deus, porque tudo que ele passou não foi fácil, nesses 

últimos tempos, e sempre naquela paciência, sempre com um sorriso, sempre 

procurando fazer o melhor para as pessoas que estavam na comunidade ao seu redor. 

Então, uma pessoa que passou por nossa cidade e deixou suas marcas do bem, hoje no 

plano que ele está, com certeza, ele já está bem, ele de lá, com certeza, vai também estar 

olhando pelo povo dessa cidade que tanto o abraçou e que tanto desejava que ele 

permanecesse entre nós, mas Deus tinha um plano diferente para o padre Jamil e ele 

hoje está ao lado de Deus. E deixo aqui também os meus sentimentos a toda a 

comunidade de Santa Rita de Cássia, a todos os devotos, a todos os familiares, amigos, 



 

 

aos padres de Itapira, ao nosso Bispo Dom Luiz Gonzaga que também fez uma nota do 

falecimento do padre Jamil, muito bonito os dizeres. Então, deixo aqui meu abraço a 

todos, porque ele também por pouco que ficou em Itapira, mas deixou suas marcas do 

bem. Muito obrigado a todos e que Deus os tenha, o professor Barreto e o padre Jamil, 

em sua glória, muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente, boa tarde demais colegas 

Vereadoras e Vereadores, funcionário da Casa, internautas e população itapirense. Essa 

aqui foi uma semana triste para nossa cidade Professor José de Oliveira Barretto 

Sobrinho, muito amigo nosso, família dele Dona Zuma, estudei com o Kaique, tive aula 

com a Dona Momaya, pessoas do bem e Seu Zé, como o Carlinhos já falou, uma pessoa 

exemplar para todos os jovens, quantos jovens ele já formou. Então gostaria de deixar 

meus pêsames, meus sentimentos e que Deus conforte o coração de todos os familiares 

e os demais filhos, eu não me lembro o nome e não os conheço, mas deixo para a 

família toda, Dona Zuma muita força nessa hora, são parceiros onde um ia o outro 

sempre junto. Então, eu quero deixar aqui meus sentimentos, Itapira perdeu um grande 

homem, mas temos certeza que ele está junto com Deus no Céu. Também deixar meus 

sentimentos aqui a toda família e a comunidade do Padre Jamil Antônio da Costa, a 

Paróquia Santa Rita de Cássia, domingo mesmo eu estive lá no almoço que eles fizeram 

beneficente, o Padre era muito querido por todos lá e infelizmente não conseguiu vencer 

a doença. Então, que Deus abençoe e conforte toda a família do Padre, a comunidade e 

os fiéis que seguem ele, temos certeza que ele está bem melhor agora, meus sentimentos 

a todos. Muito obrigado Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Não poderia deixar de comentar sobre essa passagem do 

professor Barreto e, com certeza, isso para a cidade de Itapira, região e por muitos 

cantos do Brasil aonde o Seu Zé passou, assim ele era conhecido, Seu Zé Barreto, e no 

velório a conversa era uma só, acho que ele teve todas, umas das poucas pessoas que a 

gente conhece ou já conheceu e que possa a vir a conhecer, que ele teve todas as 

homenagens possíveis em vida e isso é difícil de acontecer. Ele foi homenageado em 

tudo aquilo que ele participou, como o Carlinhos falou, ele se dedicou agora nos últimos 

tempos dele, ainda bem são, com muita saúde, ele disputava torneio de natação e ele 

ganhava tudo. Então, ele chegava lá, ele era o herói da competição e ele se orgulhava 

disso e vinha contar para gente na rua, onde encontrava, sempre chamando a atenção 

para gente, para que teríamos que prestar atenção para o esporte, que seu Zé, como o 

Carlinhos comentou, uma passagem que era motivo de riso até, que ele acho que salvou 

várias, no mínimo umas 30 gerações de Itapira. Ele conseguiu tirar centenas de pessoas 

da droga, com ele ninguém brincava, o cara podia não fazer nada no IESO, no tempo 

dele, mas educação física tinha que fazer, se não repetia de ano, era isso que eu ia 

comentar. Ele tinha um caderninho, quando o aluno falava uma palavra errada, alguma 

coisa errada, ele aplicava uma multa e esse caderninho está exposto lá no ESO e as 

pessoas é o que mais procuram ver, e muita das vezes quando ele multava, o cara falava: 

“o Seu Zé, murta de novo?”, ele falava: “murta? Mais uma”, porque as pessoas tinham o 

costume de não prestar atenção e tinha cara que vivia pendurado e perdia ponto e tinha 

que pagar lá de uma forma que ele impunha, e com isso ele trouxe um respeito enorme. 

Até os anos aí de 89, 90 o pessoal do IESO, aonde ia, ganhava tudo, as competições 

estaduais, tudo que se tinha, o IESO quando chegava estremecia qualquer lugar, 

principalmente, na PUC de Campinas e sempre junto com outros professores que 

ajudavam, Miguel Arruda, o Valdir Barbante que foi campeão em tantas instâncias, o 



 

 

Gildo, meu ex-cunhado, Bortolossi, Paulinho Teté, Zelair Tetém, Nivaldo e tantos. 

Então, ele conseguiu junto com a dedicação dele, com a família dele marcar um tempo 

que dificilmente vai ser visto de novo, acho que não cabe mais um espaço desse, porque 

ele realmente conseguiu marcar o seu tempo com essas atitudes. Então, é uma pena, mas 

com 87 anos, como chega sempre o dia de todos nós, ele nos deixou e também deixo um 

grande abraço para a família, todos eles, estivemos lá no velório, até para rever os filhos 

que saíram daqui, todos vencedores e a Dona Zuma. Enfim, deixo aqui, em nome 

também da Câmara Municipal de Itapira, o nosso sentimento e um abraço de todos nós 

aqui, Vereadores, que acho que é o mínimo que a gente pode falar e que ele realmente 

descanse em paz, porque o seu legado ficou e vai permanecer por muito tempo. Não 

poderia deixar de citar também a respeito do padre Jamil, o Carlinhos já falou tanto, 

com a comunidade sempre de Itapira, de Santa Rita, também dizer que a gente sente 

muito e que ele também esteja descansando, agora livre de tantos problemas de saúde, 

que ele esteja em paz. E na semana passada que eu não pude comentar, duas pessoas 

também de Itapira, que é o Kalu Chagas, Kalu que nos deixou, dono do hotel, e o 

professor Bosso, também o professor e nos deixou também. E também deixo aqui os 

sentimentos a toda a família, professor Bosso também acho que quase aos 90 também, 

89 anos, também é outra pessoa que marcou história em Itapira, com tanta sabedoria, 

um professor dedicado, também que impunha disciplina e já fazia muito parte dos 

professores da época, como tinha Seu Criba, Seu Silas, Dona Conceição, tantos outros, 

professor Quintino, Cirtes que levavam o nome de Itapira muito alto, em todos os 

concursos que haviam a escola de Itapira deixou grandes nomes. E infelizmente com o 

tempo foi se perdendo tanta coisa e hoje a gente vê nessa situação, quando se fala de 

professores que impunham respeito, hoje a grande falta de respeito que existe com os 

professores, isso hoje é uma fatalidade que nos leva para um abismo sem fim, porque 

professor é tudo na vida da gente, é aqueles que ensinam, que mostram como respeitar 

as pessoas, tentam mostrar o caminho que a gente deve seguir na vida e acho que hoje 

se deixou para trás o respeito ao professor, porque acho que fora de casa, depois do pai 

e da mãe, a continuidade de casa é na escola, é um professor, uma professora, um 

diretor, uma diretora que hoje perderam o poder de reprimir, de as vezes estar 

impossibilitado de cobrar dos alunos atitudes que não deviam ser feitas. E tudo isso 

mostra o que Itapira teve de bom e que continua tendo, qualidade, sem sombra de 

dúvida, com os professores que tem, mas o tempo passou e acho que o reconhecimento 

hoje devia ser dos alunos, não perder a oportunidade que tem, aproveitar o tempo que 

tem para estudar, porque a gente falando do Seu Zé e do Seu Bosso com quase 90 anos, 

a gente vê que o tempo é uma coisa insignificante, é um sopro divino e que passou tanta 

coisa e que todo mundo, as vezes, deixa o barco passar e depois se arrepende. Então, 

deixo um abraço a todos também da família do Kalu e do Seu Bosso, e o sentimento 

aqui em nome dos Vereadores dessa Casa de Leis. Obrigado.” Não havendo mais 

nenhum Vereador para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Senhor Presidente faz a 

leitura do Relatório. 1º) Relatório Nº 2/2023.- Ata da Prestação de Contas apresentada 

em Audiência Pública realizada no dia 17 de março de 2023, às 10:00 horas, na Sala de 

Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, referente ao 3º Quadrimestre de 2022. Autoria: 

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

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 



 

 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente 

passa à leitura do Ofício do Poder Executivo. 2º) SG-DAO nº 29/2023.- Solicita a 

retirada do Projeto de Lei Complementar nº 03/2023. Autoria: Prefeito Municipal. 3º) 

Projeto de Lei Complementar Nº 3/2023.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta o número de cargos na 

estrutura administrativa da Prefeitura. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. 

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

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

Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023.- Em que o Sr. 

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Aumenta o número de cargos na estrutura administrativa da Prefeitura. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei 

Ordinária Nº 16/2023.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Cria o Programa de Prevenção a Criminalidade 

Violenta, denominado Guardiã da Cidadania, e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março 

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

passamos aos Pareceres. 6º) Parecer de Comissão Nº 14/2023 ao Projeto de Lei 

Complementar Nº 2/2023. 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 Complementar nº 02/2023, de autoria do 

Prefeito Municipal, que Autoriza a alienação, de dois terrenos com área de 160,00 m² 

cada, localizados na Rua Ferroviário Evangelista Sartori, no Loteamento Hélio Nicolai 

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", 01 de março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 7º) Parecer de Comissão Nº 15/2023 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 

8/2023. 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 08/2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que 

Reconhece em âmbito municipal a surdez unilateral como Deficiência Auditiva, 

REQUEREM a prorrogação, por prazo de 15 dias, para melhor estudo sobre a temática. 

Quanto ao mérito, pois, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala 

das Comissões “Vereador Pedro Lopes", 01 de março 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: 

COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 8º) Parecer de Comissão Nº 16/2023 ao Projeto de Lei 

Ordinária Nº 11/2023. 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 Ordinária 11/ 2023, “Dispõe sobre a gratuidade no 

sistema de transporte coletivo de Itapira para deslocamento ao exercício do voto, e dá 

outras providências”, Autoria Leandro Sartori, REQUEREM a prorrogação, por prazo 

de 15 dias para melhor estudo sobre a temática. Quanto ao mérito, pois, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões “Vereador Pedro 

Lopes", 01 de março 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: COMO REQUER. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 9º) 

Parecer de Comissão Nº 17/2023 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 12/2023. 

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 Ordinária 12/ 2023, “Denomina de Emerson Eduardo Godoy “Jacaré” a 

rotatória que está sendo implantada no Jd. Guarujá”, Autoria Mino Nicolai, 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", 01 

de março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 10º) 

Parecer de Comissão Nº 18/2023 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 13/2023. 

RELATORIA: Carlos Donisete Briza. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: As 

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

Ordinária 13/ 2023, “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)”. 

Autoria Prefeito Municipal, 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", 01 de março de 2023. Senhor Presidente, 

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

exarar parecer ao Projeto de Lei Ordinária 13/ 2023, “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)”. Autoria Prefeito Municipal, 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", 01 de março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 11º) Parecer de 

Comissão Nº 19/2023 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 14/2023. 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 Ordinária 

14/2023, “Institui o Centro de Controle e Inteligência – C.O.I. e estabelece seu 

funcionamento na forma que especifica”. Autoria Prefeito Municipal, 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", 01 de 

março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 12º) Parecer de 

Comissão Nº 20/2023 ao Projeto de Lei Ordinária Nº 15/2023. RELATORIA: Carlos 

Donisete Briza. Senhor Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Ordinária 15/ 2023, – 

“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.100,00”. Autoria Prefeito 

Municipal, 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", 01 de março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 13º) Parecer de Comissão Nº 21/2023 ao Projeto de Decreto Nº 

3/2023. RELATORIA: Leandro Henrique 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 Sr. Maurício Sabbag Law com a finalidade de 

apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2023, outorgando-lhe o Título de 

Cidadão Itapirense. Pela Biografia do homenageado constante em anexo, esta 

Comissão, pela maioria de seus membros, opina pela tramitação do Projeto. É este o 

Parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 01 de março de 2023. a) 

Comissão Especial de Ética. 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 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 14º) Parecer de Comissão Nº 22/2023 ao Projeto de 

Decreto Nº 3/2023. 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 Decreto 3/ 2023, “Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. MAURÍCIO SABBAG LAW”, 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", 01 de 

março 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 15º) Parecer de 

Comissão Nº 23/2023 ao Projeto de Decreto Nº 4/2023. RELATORIA: Leandro 

Henrique Sartori. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: A Comissão de Ética, que a este 

subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 4/2023, "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" após minuciosa análise aos nomes dos homenageados indicados 

pela Associação Feminina Pró Cidadania, para receber a Medalha Carmem Ruete de 

Oliveira, são parecer favorável à tramitação da propositura. Quanto ao mérito, opinam 

pela aprovação, uma vez que as homenageadas na verdade, são cidadãs de destaque e 

profissionais de variadas área e que trabalharam com afinco para terem seus nomes 

indicados para tão importante homenagem. É este o Parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 01 de março de 2023. a) Comissão Especial de Ética. 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 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 16º) Parecer de Comissão Nº 24/2023 ao Projeto de Decreto Nº 4/2023. 

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 

Decreto 4/ 2023, “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”, 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", 01 de março 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 02 de março 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. 17º) Votos de Pesar Nº 96/2023.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. José Vitor Alves Eduardo. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 18º) Votos de Pesar Nº 97/2023.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Benedito Moreira Pires (Ditão). Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio 

Nicolai - Presidente. 19º) Votos de Pesar Nº 98/2023.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria do Carmo Salles Arcuri dos Santos (Marisa). Autoria: Elisabeth Donisete 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 20º) Votos de Pesar Nº 99/2023.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antonio Barbosa Duarte (Tonico Pedreiro). Autoria: 

Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 21º) Votos de Pesar Nº 

100/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Apolinário. Autoria: Fábio 

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

março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 22º) Votos de Pesar Nº 

101/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Viderman. Autoria: Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 23º) Votos de Pesar Nº 102/2023.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ana Luzia Pinto. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 24º) Votos de Pesar Nº 103/2023.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho. Autoria: Fábio Galvão dos 

Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 25º) Votos de Pesar Nº 104/2023.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Jamil Antônio da Costa, Pároco da Paróquia Santa Rita de 

Cássia. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 26º) 

Votos de Pesar Nº 105/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Nadyr Zeni. 

Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 27º) Votos de 

Pesar Nº 106/2023.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera Lúcia Frumento Faria. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de março 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. 28º) Requerimento Nº 32/2023.- Requer do Poder Executivo, 

informações a respeito da interrupção do transporte interno escolar do bairro de Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 29º) Requerimento Nº 33/2023.- Voto de 

Congratulação com o empresário Camilo César Galizoni Bertini, pelo transcurso de seu 



 

 

aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de fevereiro. Autoria: Carlos Alberto 

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

Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 30º) 

Requerimento Nº 34/2023.- Voto de Congratulação com o Sr. Pedro Luis Sartori, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de fevereiro. Autoria: 

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

"Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 31º) Requerimento Nº 35/2023.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Rosângela Aparecida Franceschini Pavinato, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 25 de fevereiro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 32º) Requerimento Nº 

36/2023.- Voto de Congratulação com o Rotary Club Internacional pela comemoração 

dos 118 anos de fundação, celebrado dia 23 de fevereiro. Autoria: Carlos Alberto 

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

Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 33º) 

Requerimento Nº 37/2023.- Oficiar a empresa Telefônica/Vivo para que reestabeleça o 

funcionamento de telefonia fixa no bairro de Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 34º) Requerimento Nº 

38/2023.- Oficiar o Secretário de Segurança Pública do Estado São Paulo, para que 

envide esforços visando o aumento do efetivo da DDM (Delegacia de Defesa da 

Mulher) de Itapira, bem como a destinação de viatura. Autoria: Carlos Briza. 

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

em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 35º) Requerimento Nº 

39/2023.- Voto de Congratulação com a nova diretoria da Associação Pétalas de Rosas. 

Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 36º) Requerimento Nº 40/2023.- Voto de 

Congratulação coma Defesa Civil de Itapira, pelo brilhante resgate de um cão idoso que 

estava atolado no córrego que atravessa o bairro Hélio Nicolai. . Autoria: Maísa 

Fernandes. A seguir, pela ordem, a vereadora autora manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 37º) 

Requerimento Nº 41/2023.- Oficiar o SAAE para que faça a ligação de esgoto da 

Fábrica de Paletes localizada na Praça Ana Vieira com a Estação de Tratamento de 

Esgoto em Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente.  A seguir, não havendo mais Requerimentos, o Sr. 

Presidente passa às Indicações. 38º) Indicação Nº 70/2023.- Sugere ao senhor prefeito 

estudos para construção de estacionamento 45 graus na Av. Virgolino de Oliveira, 

próximo a cancha de bocha da Vila Izaura. Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 39º) Indicação Nº 71/2023.- Sugere ao 

departamento competente, a realização de serviços de tapa buraco ou recapeamento 

asfáltico na av. Ana Marangoni Padilha e na rua Roupen Tilkian, próximo a Cargill. 

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



 

 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 40º) 

Indicação Nº 72/2023.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Cultura, a realização de 

um Festival de Música Gospel em Itapira. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. 

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

de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 41º) Indicação Nº 73/2023.- 

Sugere melhorias no escadão localizado na rua Santa Terezinha, ligação com a rua 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 42º) Indicação Nº 74/2023.- Sugere serviço de 

limpeza e roçagem no parquinho infantil localizado na rua Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, no Parque São Jorge, região dos Prados. Autoria: Carlos Briza. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 

2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 43º) Indicação Nº 75/2023.- Sugere a 

construção de acostamento e ciclofaixa na Av. Humberto Paniçola, acesso a Eleutério. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Justificativa de Indicação vereador Carlos Alberto 

Sartori: “É o seguinte, está sendo feita as melhoras lá nessa avenida, de pavimentação 

asfáltica nova, só que ocorre o seguinte, nas laterais para o lado de cima o terreno 

pertence a União, que deve ser a Fepasa, então, meu pedido é em nome da população, 

porque não tem um acostamento e é o local onde as pessoas utilizam para fazer uma 

caminhada. Eu acho que seria prudente, aproveitar que está fazendo a pavimentação 

asfáltica, fazer um tipo de uma ciclovia, uma ciclofaixa do lado, porque já que o terreno 

pertence à União, onde era a linha do trem, então, teria como fazer isso, porque está 

ficando bonito a pavimentação asfáltica, contemplado com iluminação também, só que 

os pedestres que andam por ali vão ter que andar na pista e em uma estrada nova 

geralmente as pessoas imprimem mais velocidade. Então, também a gente pede para que 

a Prefeitura intermedie aí, que faça esse serviço, não sei, porque é uma empresa que foi, 

é uma obra do Estado que foi contratada pelo Estado, com uma verba que o Munhoz 

conseguiu, mas a Prefeitura que está administrando. Então, seria bom, porque é a pedido 

da população do Eleutério.” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 44º) Indicação Nº 76/2023.- Sugere melhorias na estrada municipal 

"Aparecido Galdi", que liga o bairro de Eleutério a Sapucaí (MG). Autoria: Carlos 

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

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 45º) 

Indicação Nº 77/2023.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade 

de Comendador Onério Alves. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 46º) Indicação Nº 78/2023.- Sugere melhorias na 

nascente de água localizada em Barão Ataliba Nogueira, na rua João Simão. Autoria: 

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

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 47º) 

Indicação Nº 79/2023.- Sugere melhorias na quadra de areia localizada na Rua Joaquim 

Vieira "Praça José Bendito Torres", em Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

Justificativa de Indicação vereador Carlos Alberto Sartori: “É o seguinte, existe essa 

quadra de areia, mas com o tempo as raízes de árvores, assim, vão tomando espaço e é 

bem ali na entrada do Eleutério, quase em frente onde era a casa da família Moises. E a 

população pede que fosse acertado novamente o terreno, a troca da areia e fazer uma 



 

 

muretinha em volta e um alambrado, igual foi feito em outros bairros aqui na cidade 

para evitar a entrada de animais, de cachorro, de, até mesmo como lá é um bairro rural, 

até outros animais de grande porte entram também. Então, se pudesse atender a 

população lá nesse sentido, porque a quadra lá, ela é bastante utilizada, é uma quadra de 

areia, é um local muito bom. Muito obrigado Presidente.” DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 48º) Indicação Nº 80/2023.- Sugere reabertura de 

rua no bairro dos Pinheiros, com início na estrada municipal "Antônio Gonçalves 

Fontes", margeando a Rodovia SP-147, para acesso à rua Lindóia. Autoria: Carlos 

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

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 49º) 

Indicação Nº 81/2023.- Sugere sinalização de solo para estacionamento de veículos na 

rua Rui Barbosa, no trecho entre a Avenida Rio Branco e rua General Carneiro. Autoria: 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 50º) Indicação Nº 82/2023.- Sugere sinalização de solo para estacionamento 

de veículos na rua Duque de Caxias, no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Padre Ferraz. 

Autoria: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 51º) Indicação Nº 83/2023.- Sugere recapeamento asfáltico das ruas do 

bairro Recreio Santa Fé. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 52º) Indicação Nº 84/2023.- Sugere limpeza de 

bueiros e rede de esgoto na Avenida Rio Branco. Autoria: Leandro Sartori. 

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

de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 53º) Indicação Nº 85/2023.- 

Sugere manutenção no telhado e no sistema de calhas do Centro de Treinamento 

"Aurélio Miguel". . Autoria: Carlos Briza. Justificativa de Indicação vereador Carlos 

Donisete Briza: “Eu fui procurado por pais de alunos que frequentam lá o Centro de 

Treinamento Aurélio Miguel e está com um vazamento muito grande lá na questão da 

calha, e eu entrei em contato com a Secretaria de Esporte que é responsável pelo setor, 

eu fui informado que aquele barracão é alugado, a Prefeitura paga o aluguel, eles 

fizeram o orçamento, porém, não estão querendo entrar em um acordo, porque a 

Prefeitura diz que paga o aluguel e o dono do barracão não quer arcar com o prejuízo 

também. Então, essa indicação para que a gente tenha um bom senso aí para resolva o 

problema lá, porque choveu, alagou, teve criança que caiu lá e aí eu fui informado 

também que tem um projeto de construção de um centro de treinamento no Lazer, mas 

até que esse centro de treinamento não venha, que resolva essa situação lá, porque toda 

vez que chove alaga lá o barracão do centro de treinamento.” DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 54º) Indicação Nº 86/2023.- Sugere gestão junto a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando a implantação de uma 

base fixa da Policia Militar em Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Elisabeth Donisete 

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

em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 55º) Indicação Nº 

87/2023.- Sugere estudos visando a realização de uma Feira de Empreendedorismo em 

nosso município. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO 



 

 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 56º) Indicação Nº 88/2023.- Sugere gestão visando a 

instalação de cobertura na quadra poliesportiva da Ponte Nova. Autoria: Elisabeth 

Donisete Manoel. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 57º) 

Indicação Nº 89/2023.- Sugere pavimentação asfáltica da Avenida Comendador 

Virgolino de Oliveira, no trecho que liga a Usina V.O. à Rodovia SP-177, rodovia 

"Antônio Joaquim de Moura Andrade". Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. 

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

de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 58º) Indicação Nº 90/2023.- 

Sugere abertura de rua no final da rua Lindóia, acesso ao Jardim Planalto (Mudas 

Cunha). Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 59º) Indicação Nº 91/2023.- Sugere a oferta de cursos 

profissionalizantes na área da construção civil. Autoria: Elisabeth Donisete Manoel. 

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

de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 60º) Indicação Nº 92/2023.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, esforços no sentido de atender as demandas de pessoal de apoio 

da DDM - Delegacia de Defesa da Mulher de Itapira. Autoria: Carlos Briza. 

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

de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 61º) Indicação Nº 93/2023.- 

Sugere disponibilizar um carro com motorista para transporte de pacientes de 

fisioterapia para o UNIESI. Autoria: Carlos Briza. Justificativa de Indicação Carlos 

Donisete Briza: “Eu estive no Uniesi falando com o pessoal lá, o que mais me chamou a 

atenção é, assim, tem muitos casos de pessoas que precisam do tratamento e às vezes 

tem que interromper por falta desse transporte. E o que mais me chamou a atenção ainda 

foi o caso de uma menina que se chama Isabelle, que tem 7 anos, que ela teve distrofia 

muscular congênita e a fisioterapeuta Ana falou para mim que o caso dela é para ontem 

e ela já vem tendo várias falhas na sessão de fisioterapia, porque não está tendo 

transporte. Então, assim, que Secretaria competente veja com bons olhos, com carinho, 

porque nós estamos falando de saúde humana e crianças. Então, assim, já existia esse 

transporte, hoje eles socorrem da forma que da para socorrer, não que parou 100%, mas 

que volte como era antigamente. Obrigado Presidente.” DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março 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: 62º) FMAP nº 30/2023.- 

Prestação de contas FMAP referente a janeiro de 2023. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - 

Presidente. 63º) Convite Câmara Municipal.- Palestra Alusiva ao Dia Internacional da 

Mulher a ser realizado no dia 07/03/2023, às 19:00 horas na sede da Câmara Municipal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março 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 única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023.- Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. MAURÍCIO SABBAG LAW. Autoria: Carlos 



 

 

Alberto Sartori. A seguir, não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente de acordo com o artigo 84, parágrafo único, do Regimento 

Interno, solicita ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos edis, para que 

cada um pronuncie seu voto "favorável" ou "contrário" a concessão do título de cidadão. 

Momento em que o Primeiro Secretário procede a chamada dos Edis: ANDRÉ LUÍS 

SIQUEIRA: FAVORÁVEL; CARLOS ALBERTO SARTORI: FAVORÁVEL; 

CARLOS DONISETE BRIZA: FAVORÁVEL; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

FAVORÁVEL; ELISABETH DONISETE MANOEL: FAVORÁVEL; FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: FAVORÁVEL; LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

FAVORÁVEL; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: FAVORÁVEL; LUÍS 

HERMÍNIO NICOLAI: FAVORÁVEL; MAÍSA GRACINDA FERNANDES: 

FAVORÁVEL. Isto feito, o Sr. Presidente constata a aprovação do presente Projeto de 

Decreto por unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori: “Eu 

agradeço a todos os Vereadores pelo voto, é o nosso querido e estimado tabelião, 

Maurício Sabbag Law, uma pessoa que ao longo desses anos, veio bem criança para 

Itapira, porque Dr. Gustavo Sabbag Law que era o tabelião e Dona Somaia Sabbag, a 

mãe dele, que também trabalhava no cartório, e o Maurício depois continuou, deu 

continuidade ao serviço do Cartório. Então, uma pessoa muito querida por todos, uma 

pessoa que também fez parte do Rotary Club, entre outras entidades, todas aquelas que 

pedem socorro ao Maurício são atendidas, seja na parte jurídica, seja na parte de ajudar 

a entidade ou até mesmo pessoas, eu já presenciei inúmeras vezes a bondade e caráter 

do Maurício. Então, fico muito feliz, uma pessoa que reside a tantos anos aqui em 

Itapira, vai ser contemplado com uma das maiores honrarias que é o Título de Cidadão 

Itapirense. Muito obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís 

Hermínio Nicolai - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 04/2023.- 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. Autoria: Mesa da Câmara. A seguir, não havendo nenhum 

Vereador para querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Projeto de Decreto Legislativo 04/2023. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

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

Lei Complementar nº 02/2023.- Autoriza a alienação, de dois terrenos com área de 

160,00 m² cada, localizados na Rua Ferroviário Evangelista Sartori, no Loteamento 

Hélio Nicolai. Prefeito Municipal. A seguir, pela ordem, o vereador Leandro Henrique 

Sartori solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR LEANDRO HENRIQUE SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 4º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Ordinária nº 12/2023.- Denomina de Emerson Eduardo 

Godoy “Jacaré” a rotatória que está sendo implantada no Jd. Guarujá. Autoria: Luís 

Hermínio Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 12/2023. 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 02 de março 

de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 

Lei Ordinária nº 13/2023.- 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). Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

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

Lei nº 13/2023. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 6º) Em 

única discussão o Projeto de Lei Ordinária nº 14/2023.- Institui o Centro de Controle 

e Inteligência – C.O.I. e estabelece seu funcionamento na forma que especifica. Autoria: 

Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 14/2023. Aprovado em única 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de março de 2023. a) 

Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei 

Ordinária nº 15/2023.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

25.100,000 Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 15/2023. 

Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

março de 2023. a) Luís Hermínio Nicolai - Presidente. 8º) Requerimento nº 40/2023.- 

Voto de Congratulação com a Defesa Civil de Itapira, pelo brilhante resgate de um cão 

idoso que estava atolado no córrego que atravessa o bairro Hélio Nicolai. Autoria: 

Maísa Gracinda Fernandes. A seguir, pela ordem, a vereadora Maísa Gracinda 

Fernandes solicita vista da presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAÍSA GRACINDA FERNANDES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 02 de março 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


