
ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 18ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, BEM COMO A POSSE DO PREFEITO 

MUNICIPAL E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL (2021 A 2024), ELEITOS NO PLEITO 

DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020. Realizada em lº de janeiro de 2021, na sede do Poder 

Legislativo. No Ato cerimonial de abertura dos trabalhos, o Assessor de Relações Públicas saúda a 

todos os presentes e convida a Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL, a Vereadora mais 

votada, nas eleições municipais de 2020, para presidir os trabalhos como determina o Regimento 

Interno da Casa. Inicialmente procedeu-se a composição da Mesa, com os convites e as presenças 

das seguintes autoridades: Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal eleito; Sr. 

MARIO DA FONSECA, Vice-Prefeito eleito. Ainda na composição da Mesa a Sra. Presidente 

nomeia como 1º Secretário “ad hoc” o Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. Após, o Cerimonial 

convida os vereadores eleitos em ordem alfabética, para ocuparem suas cadeiras no Plenário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA (aplausos); CARLOS ALBERTO SARTORI (aplausos); CARLOS 

DONISETE BRIZA (aplausos); CÉSAR AUGUSTO DA SILVA (aplausos); LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI (aplausos); LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA (aplausos); LUIS 

HERMINIO NICOLAI (aplausos) e MAÍSA GRACINDA FERNANDES (aplausos). A Sra. 

Presidente, sob a proteção de Deus declara aberta a presente Sessão, solicitando ao 1º Secretário “ad 

hoc” vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS para que faça a chamada dos senhores 

vereadores. Isto feito, A Sra. Presidente solicita que a vereadora Sra. MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES faça a leitura da Bíblia Sagrada. Continuando, a Sra. Presidente solicita para que 

todos fiquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ato contínuo, a Presidente 

solicita que o 1º Secretário "ad hoc" Vereador Sr. FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, para que 

procede a chamada e qualificação da Edilidade, constatando-se presença unânime, a saber, dos 

senhores Edis: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, brasileiro, união estável, portador do RG nº 

26.272.576-9 e CPF nº 257.323.498/39, residente e domiciliado à Rua Arthur Bernardes, nº 168, 

bairro Vila Ilze, nesta cidade de Itapira; CARLOS ALBERTO SARTORI, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 18.081.806-5 e CPF nº 068.373.988-30, residente e domiciliado à Rua Maria 

Luiza, nº 297, bairro Vila Pereira, nesta cidade de Itapira: CARLOS DONISETE BRIZA, 

brasileiro, União Estável, portador do RG nº 25.227.342-4 e CPF nº 189.102.138/92, residente e 

domiciliado à Rua Julio Recchia, nº 189, bairro Barão Ataliba Nogueira, nesta cidade de Itapira; 

CESAR AUGUSTO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 22.551.689-5 e CPF nº 

143.291.958-01, residente e domiciliado à Rua José Martelini, nº 57, bairro Vila Boa Esperança, 

nesta cidade de Itapira; ELISABETH DONISETE MANOEL, brasileira, separada, portadora do 

RG nº 12.551.542-x e CPF nº 153.384.668-56, residente e domiciliada à Rua Floriano Peixoto, nº 

463, bairro Vila Ilze, nesta cidade de Itapira; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, portador do RG nº 30.485.146-2 e CPF nº 281.526.948-19, residente e domiciliado à Rua 

José Ferdinando Puggina, nº 99, bairro Recreio Santa Fé, nesta cidade de Itapira; LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, brasileiro, casado, portador do RG nº 32.188.920-4 e CPF nº 

219.878.178-69, residente e domiciliado à Rua Maria Luiza, nº 298, bairro Vila Pereira, nesta 

cidade de Itapira; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 

49.314.035-9 e CPF nº 385.882.178-05, residente e domiciliado à Rua Otavio Ferreira Adorno, nº 

246, bairro Jardim Magali, nesta cidade de Itapira; LUIS HERMINIO NICOLAI, brasileiro, 

divorciado, portador do RG nº 7.605.786-0 e CPF nº 039.110.488-82, residente e domiciliado à Rua 

Regente Feijó, nº 86, bairro Centro, nesta cidade de Itapira; MAÍSA GRACINDA FERNANDES, 

brasileira, solteira, portadora do RG nº 28.706.869-9 e CPF nº 275.530.078-70, residente e 

domiciliada à Rua Júlio Cintra, nº 09, bairro Parque Fortaleza, nesta cidade de Itapira. Isto feito, a 

Sra. Presidente esclarece que neste momento procederá ao ATO DE COMPROMISSO 

REGIMENTAL, uma vez que já constatou, na conformidade legal, a entrega de todos os 

documentos exigidos das Vereadoras, dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. Ato 

continuo, a Sra. Presidente solicita para que todos os Vereadores eleitos fiquem em pé, com o braço 

direito estendido à frente, e em voz alta e em uníssono repitam o seguinte Termo de Compromisso: 

"PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, 



RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Após este 

ato, a Sra. Presidente declara empossados as Vereadoras e os Vereadores que irão compor a 18ª 

Legislatura. (aplausos). A seguir, presentes os Senhores Prefeito Municipal e Vice-Prefeito 

Municipal, respectivamente, Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI, brasileiro, casado, portador do 

RG nº 6.120.029-3 e CPF nº 932.225.218-91, residente e domiciliado à Avenida Pauletti, nº 285, 

Ap. 251, bairro Santa Cruz, nesta cidade de Itapira; e Sr. MARIO DA FONSECA, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 30.484.492-5 e CPF nº 271.765.968-40, residente e domiciliado à Rua 

Pedro Alvares Cabral, nº 460, Casa 38, bairro Salgados, nesta cidade de Itapira, por solicitação da 

Presidência, se colocam em pé, braço direito estendido à frente e repitam juntamente com a Sra. 

Presidente em voz alta o Termo de Compromisso: "PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO 

E LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM 

GERAL DO MUNICÍPIO". Concluído este ato, a Sra. Presidente declara empossados o Prefeito 

Municipal e Vice-Prefeito Municipal, Srs. ANTONIO HÉLIO NICOLAI e Sr. MARIO DA 

FONSECA, respectivamente, com seus mandatos para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2024. (aplausos). Tendo a Secretaria da Casa providenciado o competente Livro de 

Registro, a Sra. Presidente solicita ao 1º Secretário “Ad Hoc”, vereador Fábio Galvão dos Santos, 

para que faça a chamada dos vereadores e do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, de 

forma pausada e que cada um de per si se dirija até o Livro de Registros e aponha sua assinatura nos 

seus referidos Termos de Compromisso de Posse. Em seguida, atendendo ainda aos dispositivos 

legais, procede-se a inserção, nesta Ata, das DECLARAÇÕES DE BENS, do Sr. Prefeito 

Municipal, Vice-Prefeito Municipal e Vereadores, de forma resumidamente, a saber: Prefeito 

Municipal: ANTONIO HÉLIO NICOLAI: 1) 250 Quotas de Capital da Empresa BTN, 

Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ 00.398.904/0001-17; 2) Um apartamento e respectivo box, 

com 130,0 metros quadrados, Edifício Bela Vista, Situado na Avenida Paoletti, 285, bairro Santa 

Cruz, Itapira, SP; 3) Caminhonete marca Nissan Modelo Frontier SE cabine dupla Diesel, ano 

2010/2011. Vice Prefeito Municipal: MARIO DA FONSECA: 1) Empresa M. da Fonseca 

EIRELLI, inscrita no CNPJ 03.406.010/0001-10, localizada na Rua Saldanha Marinho, nº 29, 

Bairro Santa Cruz, Itapira, SP. Vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: 1) Veículo Chevrolet Cruze 

ano 2017/2018; 2) Motocicleta CG Titan 150CC ano/modelo 2008/2008; 3) Perua Kombi, ano 

1995; 4) Imóvel Residencial, localizado na Rua Arthur Bernardes, 168, Vila Ilze, Itapira, SP. 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: 1) Imóvel residencial na rua Renee Boretti, 215, Vila 

Figueiredo, em Itapira, SP. 2) Imóvel localizado na rua Maria Luiza, 297 - Vila Pereira, Itapira, SP. 

3) Terreno conforme matricula 32630 com área de 1.235,92 m2 localizado na Avenida Brasil, 

Itapira, SP; 4) Veiculo marca VW/fusca 1300, 1967; 5) Moto marca Yamaha DT 180, 1985; 6) 

Honda Civic ano 2000; 7) Conta poupança no banco do brasil, Agência Itapira, SP; 8) Conta na 

Cooperativa Credita de Itapira ; 9) BB consorcio de automóveis. Vereador CARLOS DONISETE 

BRIZA:1) 1/13 avos de um Apartamento nº 909, pavilhão 09, cota 10, Torre B - Olimpia Park 

Resort, Adquirido em parcelas; 2) Parte Ideal correspondente a 1/3, da nua propriedade – situada a 

rua Elza Vieira da Cunha, 07, Bairro Barão Ataliba Nogueira, Itapira, SP; 3) Parte Ideal 

correspondente a 1/3, da nua propriedade – situada a rua Elza Vieira da Cunha, 08, Bairro Barão 

Ataliba Nogueira, Itapira, SP; 4) Veículo Fiat Uno Mille Economy, Ano 2013/2013; 5) Veículo 

Chevrolet Prisma 1.0, ano 2015/2015; 6) Poupança Caixa Econômica Federal, Agência 0308; 7) 

Poupança Habitacional Caixa Econômica Federal, Agência 0308; 8) Renda Fixa Banco Santander – 

CNPJ 90.400.888/0001-42; 9) VGBL – Caixa Econômica Federal 0 CNPJ 03.730.204/0001-76. 

Vereador CESAR AUGUSTO DA SILVA: 1) Imóvel residencial situado a Rua Francisco Cintra 

Machado, 29, bairro Istor Luppi, Itapira, SP; 2) Casa situada a Rua Rosalina Luppi Marchesini, 169, 

José Tonoli, Itapira, SP; 3) Casa Situada na Rua Villa Lobos, 63, Itapira, SP; 4) 1500 quotas de 

Capital, para constituição da Empresa Drogaria São Lucas de Itapira LTDA-ME; 5) Saldo em 

Renda Fixa no Banco Santander SA, CNPJ 90.400.888/0001-42. Vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL: 1) Apartamento Residencial, Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, 

Rua Deodato Cintra, 362, Bairro Cubatão, Itapira, SP; 2) Imóvel Residencial Rua Nilo Peçanha, 

188, Bairro Vila Ilze, Itapira, SP; 3) Veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2002. Vereador FÁBIO 



GALVÃO DOS SANTOS: 1) Apartamento Edifício Paineira, Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 

111 - Itapira, SP; 2) Casa Rua Henrique Tofanelo, 115, Parque Residencial Braz Cavenaghi, Itapira, 

SP; 3) Lote de Terreno Localizado na rua Maestro Américo Passarella, Bairro Boa Vista, Itapira, 

SP; 4) Veículo BMW X1 SDrive, Ano 2011/2012; 5) Conta Caixa Econômica Federal, Agência 

0308; 6) Conta Banco do Brasil, Agência 0171-6; 7) Banco do Brasil AS – OuroCap; 8) Conta 

Banco do Brasil, Agência 0171-6; 8) Conta Santander Capitalização. Vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI: 1) Veículo VW/Crossfox, Ano 2009/2010; 2) Veículo VW Virtus MF, 

Ano 2019/2020; 3) Poupança Ouro Banco do Brasil, Agência 0171-6; 4) Poupança Banco 

Bradesco, Agencia 0517; 5) BB Automático Estilo; 6) Conta Corrente Banco Bradesco, Agência 

0517; 7) Moeda Corrente Nacional em Mãos. Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: 1) 

Chácara localizada na Avenida Tenente Onofre M. Marques, 21 Recanto Bié Itapira, SP; 2) 

Hyundai/HB 20, Renavam: 010223091142. Vereador LUIS HERMINIO NICOLAI: 1) 1/5 do 

Imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, 447, centro, Itapira, SP; 2) 1/5 de um quinhão de terra do 

Sítio Boa Vista, Município de Itapira, SP; 3) Veículo Marca Ford, modelo Versalles, Ano 1993; 4) 

Veículo marca Chevrolet, modelo S10, ano 2013; 5) 1/5 de um imóvel residencial situado na Rua 

Regente Feijó, 86, Itapira, SP. Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: Declarou que não 

possui bens em seu nome. Findo o processo de inserção das declarações de bens na Ata, a Sra. 

Presidente concede a palavra ao Sr. Prefeito Municipal ANTONIO HÉLIO NICOLAI: “Bom dia 

a todos. Primeiramente eu gostaria através da TV Câmara saudar a todos que estão nos 

acompanhando pelo Facebook, Youtube e aproveitar esse momento para desejar um Feliz Ano 

Novo a todos. Também gostaria de saudar a nossa Presidente da Câmara Beth Manoel, e em seu 

nome saudar, cumprimentar e desejar também um Feliz Ano Novo a todos os vereadores que neste 

momento foram empossados para esse desafio que nós vamos estar enfrentando nesses próximos 

quatro anos de mandato. Gostaria também de saudar aqui a todos os funcionários da Câmara 

Municipal, que também, muito gentilmente, organizaram essa posse neste dia tão importante. 

Também, a imprensa aqui presente, a minha saudação, o meu bom dia e um Feliz Ano Novo 

também a todos vocês que estão documentando esse momento tão importante na vida de todos os 

itapirenses. Hoje não existem vencedores ou vencidos. Para mim existem apenas cidadãos 

itapirenses com anseios, sonhos e preocupações e nós iremos governar para todos sem distinção ou 

discriminação. Há muitas providências a serem tomadas por aqui. Aceito minha tarefa com 

determinação e muita esperança. Ofereço à vocês, honestidade, empenho, labuta e suor. Contamos 

com o apoio de todos para construirmos juntos uma Itapira melhor. São quatro anos pela frente, mas 

como disse Martin Luther King: “O tempo é sempre certo para fazer o que está certo.” Quero contar 

com a Câmara Municipal de Vereadores de Itapira. Conclamo a base governista e a oposição a 

buscarmos convergências, aprovando projetos que traduzem programas de governo de interesse da 

nossa população. A participação popular e a ajuda da inciativa privada serão bem-vindos em nosso 

governo. Há vinte anos atrás entrei para a vida pública da nossa cidade, e nesse período estou 

assumindo meu terceiro mandato como prefeito, sempre atuando para traduzir a vontade coletiva da 

população, pela melhoria da qualidade de vida. Acreditar no povo é reconhecer em cada cidadão e 

cada cidadã o direito de viver com dignidade a política, como a cidade, há de ser virtude e virtude 

não é um bem e sim um dever de cada cidadão. Estou assumindo esse cargo, consciente da 

gravidade, da responsabilidade e do peso desta tarefa. O desafio que temos pela frente parece 

impossível de ser superado, mas com determinação, muito trabalho e fé em Deus, tenho certeza que 

vamos vencer. Quando assumi a Prefeitura pela primeira vez em 2005 os desafios eram os mesmos, 

com uma única diferença. Hoje estamos vivendo uma grande epidemia que é a COVID-19 que nos 

faz ter ainda mais responsabilidade e preocupação com o atendimento de saúde da nossa população. 

Em 2005 ainda encontramos uma dívida muito grande, parcelamos e pagamos em sete anos do meu 

governo. Encontramos o nosso SAAE entregue para a SABESP e em um ano recuperamos esse 

patrimônio público para a nossa cidade através de uma determinação judicial. Terminei meu 

segundo mandato em 2012 e entreguei a Prefeitura para o prefeito eleito à época sem nenhuma 

dívida e com 46% de comprometimento com gasto com a folha de pagamento de nossos servidores 

municipais. Eu destaco esse percentual de 46%, porque pelas informações que nós tivemos, o gasto 



hoje de pessoal está atingindo a marca de aproximadamente 52% que é praticamente o limite 

máximo que o Tribunal de Contas exige do prefeito em exercício. Finalmente, devo minha eleição 

de prefeito a todos os eleitores que confiaram no meu trabalho ao longo de todos esses anos. Devo 

também a todos meus familiares, amigos, candidatos a vereadores que nos apoiaram trabalhando 

muito durante todo este ano de 2020. Quero agradecer de coração a todos vocês nesse momento 

importante da história de Itapira, aonde com certeza, nós prefeito, vice-prefeito Mário, vereadores, 

vamos sim trabalhar, e trabalhar muito para que a gente possa fazer uma Itapira cada vez melhor. 

Meu muito obrigado a todos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe nesta tarefa, nesta jornada 

muito difícil que nós estamos iniciando. Bom dia a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vice-

Prefeito Municipal Sr. MARIO DA FONSECA: “Excelentíssima Senhora Presidente desta Sessão, 

vereadora Beth Manoel, demais vereadores que compõem a Câmara Municipal de nossa cidade, 

excelentíssimo Senhor Prefeito Toninho Bellini, funcionários desta Casa, representantes da 

imprensa. É um prazer muito grande estar aqui hoje ocupando o cargo de vice-prefeito da nossa 

cidade de Itapira, mas também é uma função muito difícil, porque, de todas as vezes que usei a 

tribuna seja no Interact, na faculdade, eu nunca até então tinha feito um discurso escrito para ser 

lido e apresentado. Hoje resolvi fazer devido à importância do momento para deixar registrado, e 

surpreendentemente o prefeito já falou tudo aquilo que eu já tinha mais ou menos escrito. Então, eu 

peço desculpas a todos vocês. Não ficou bom como o dele, mas eu vou tentar aqui um pouquinho 

resumir. Beto Guedes, cantor e compositor, mineiro em sua linda canção, o Sal da Terra, escreveu: 

“Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de 

arrumar (...) Vamos precisar de todo mundo. Pra banir do mundo a opressão. Para construir a vida 

nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. E quem não é tolo pode ver” E 

hoje, neste exato momento, esta sessão solene que se instalou representa não só a vontade soberana 

do eleitorado municipal, mas também o anseio por uma vida nova na política de nossa cidade. Vida 

nova que clama por mais austeridade e transparência no trato com o dinheiro e os bens públicos, 

além de uma postura que não negocia jamais com os princípios constitucionais que norteiam a 

Administração Pública, são eles: Legalidade, Impessoalidade e Publicidade. Pois, como bem 

asseverou Hely Lopes Meirelles, um dos maiores e mais respeitados juristas de nosso país, em seu 

livro Direito Administrativo Brasileiro: “A lei são os trilhos sobre os quais a locomotiva da 

administração pública deve seguir.” No entanto, é importante frisar, que não basta ao bom 

administrador seguir apenas a lei cegamente, é preciso também saber ouvir os cidadãos (os 

representados), pois, foram eles que nos concederam este mandato de representação. E como 

legítimos representantes dos cidadãos itapirenses, devemos nos revestir da mais pura humildade e 

abrir as portas de nossos gabinetes para ouvi-los, ajudá-los, e também sermos ajudados nesta nobre 

missão de representar o povo de nossa cidade. Julgo assim, ser de todo desnecessário ressaltar, 

como já bem disse o prefeito, que a campanha eleitoral terminou no dia 15 de novembro do corrente 

ano, porém, é indispensável frisar que independente de quem se votou ou quem se apoiou, o 

momento é de união, pois agora somos os representantes de todos os cidadãos itapirenses. A 

pandemia que infelizmente vem assolando todo o mundo, até o presente momento só fez derrotados, 

e causou inúmeros prejuízos econômicos e humanos. É por isso que, como bem diz a canção 

inicialmente citada, VAMOS PRECISAR DE TODO MUNDO. As tecnologias não param de 

avançar e as mudanças, sejam elas em nível global ou municipal, nos atingem cada vez mais rápido, 

e para tanto precisamos ter respostas cada vez mais eficazes. E este com certeza é o desafio que se 

coloca a nós, os novos representantes que tomamos posse hoje. É preciso modernizar a 

administração pública e a forma de agir. Hoje, já não há mais espaço para administradores 

centralizadores e ultrapassados, que viam como principal função da Prefeitura Municipal embelezar 

ruas e fazer jardins, concentrando inaugurações nos dois últimos anos de seu mandato. Atualmente 

além de manter as finanças em ordem, agindo com total responsabilidade fiscal, é preciso gerar 

empregos e garantir o bem-estar das pessoas propiciando a elas saúde, segurança e educação de 

qualidade, durante os quatro anos de mandato. Este deve ser o objetivo que temos de alcançar a 

partir de hoje visando o progresso de nossa cidade sobre a liderança do prefeito Toninho Bellini. 

Para finalizar, quero aqui externar meus mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que tornaram 



possível a nossa eleição e de modo especial aos meus antepassados que transmitiram o amor 

incondicional por esta cidade. Quero também de forma muito especial agradecer a minha esposa 

Julia e meu filho Ivan, que deram total respaldo durante a campanha para que pudesse acompanhar 

esse incansável prefeito Toninho Bellini, e principalmente quero agradecer a minha mãe que 

durante os quarenta e cinco dias de campanha assumiu a nossa empresa, o nosso comércio, 

bravamente, para que pudéssemos trabalhar de forma correta e digna. Muito obrigado a todos, um 

bom dia e um Feliz 2021 a todos os itapirenses. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador ANDRÉ SIQUEIRA: “Bom dia Excelentíssima Presidente Beth Manoel, 

prefeito Toninho Bellini, nosso vice-prefeito Mário da Fonseca, demais vereadores e funcionários 

desta Casa. Hoje é um dia muito especial para mim e para a minha família. Fizemos um grande 

trabalho, e não é de hoje que a gente vem fazendo esse trabalho com o apoio da minha família e dos 

meus amigos. Esse ano que passou foi muito difícil, com perdas de amigos, familiares e uma delas 

foi o meu tio mais conhecido como Cabo Siqueira. Ele foi um exemplo pra mim, para a minha 

família, e tudo o que sou hoje, devo tudo a ele. Não vou falar muito, porque me emociono muito. 

Quero agradecer minha esposa Kely, meus filhos que me apoiaram muito. A família foi muito 

importante. Sei também que onde o meu tio estiver, ele vai estar torcendo por mim. Essa vitória é 

para ele, e pode ter certeza que eu fui eleito com o Toninho Bellini, vou trabalhar para toda a 

população, não tem lado para mim, e podem ter certeza que vou procurar fazer o melhor. Um Feliz 

Ano Novo a todos os itapirenses e a todos os companheiros. Um abraço a todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Bom dia a todos. Gostaria de saudar 

nessa oportunidade a Presidente dessa Sessão Solene vereadora Beth Manoel, prefeito eleito e 

empossado Toninho Bellini, nosso vice-prefeito Mário da Fonseca, em nome de todos os vereadores 

aqui presente eleitos e já empossados saúdo o meu sobrinho Leandro Henrique Sartori, na pessoa 

dele os demais vereadores. Gostaria também de falar hoje, que a palavra de ordem é gratidão. 

Gratidão à nossa vida, à Deus, à família, aos amigos, aos meus queridos pais que hoje já não estão 

mais presentes em nossas vidas, mas junto de Deus e presente todos os dias em meu coração. Inicio 

a minha  quarta legislatura como se fosse à primeira, com muito entusiasmo, alegria, com vontade 

de trabalhar e ajudar a construir uma cidade ainda melhor. Cidade esta que nasci, cresci e com 

certeza aqui estão fincadas as minhas raízes. Então, nesse segmento, desejamos a todos sucesso 

nesse mandato, nessa legislatura, e que tenham sucesso em tudo aquilo que vamos fazer. Fazer em 

prol de nossa cidade, em prol do povo que aqui vive, e sempre pensando no resultado positivo, 

resultado que vai ser a contento da nossa população. Vamos sempre buscar o melhor, buscar o bom 

combate, porque com o bom combate, a tônica principal vai ser respeitar os nossos eleitores e 

consequentemente a coisa pública. E por fim, gostaria de agradecer a todos os cidadãos de Itapira, 

os meus eleitores da cidade, os de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério, Ponte Nova, os da zona rural 

de Itapira, a essas pessoas que me elegeram pela quarta vez ao posto de vereador. É uma satisfação 

muito grande estar aqui pelo quarto mandato consecutivo, representando o povo de Itapira. E ainda, 

gostaria de deixar aqui, que nesses últimos dias do ano de 2020, mais precisamente no dia 30 de 

dezembro, através de uma emenda do deputado federal Carlos Sampaio, que me ligou e perguntou 

qual seria o meu pedido, e eu disse que gostaria de uma emenda para a Saúde e, logo, ele se 

prontificou a destinar essa emenda para Itapira. É um presente de natal, um presente de ano novo. 

Eu disse que gostaria que essa emenda fosse para a Saúde, pois, estamos vivendo um momento 

difícil, a nossa Saúde precisa ser sempre melhorada a cada dia. A saúde é o principal em nossas 

vidas. O que faremos se não tivermos saúde? Então, que nessa emenda, Senhor Prefeito, seja 

comtemplado para o novo ano com um aparelho de ultrassom para o hospital municipal, um 

aparelho de eletrocardiograma para atender a população no CAIS, um veículo também para a 

Secretaria de Saúde, cadeiras para pessoas obesas que às vezes não temos para atende-las, 

eletrocardiogramas, ar condicionados para as salas que necessitam, geladeiras para armazenar as 

vacinas, entre outras coisas que não me recordo de tudo agora. Acredito que é um presente para 

iniciarmos o ano trazendo recursos para a cidade, e nós estamos aqui para fazer isso mesmo, buscar 

o melhor, trazer aquilo que for bom para a nossa cidade. É isso que o povo quer, pessoas que 

trabalham, que respeitam os seus eleitores, e que tragam sempre boas novas. Então, hoje, sou 



portador de boas novas. Ajudar e começar, trabalhando, trazendo recursos para nossa cidade. 

Também agradeço, porque era o último dia de trabalho da Vera Vomero, porque ela aposentou, e 

ela que faz esse tipo de projeto quando vem essas emendas, ela abre aquela janela para o Governo 

Federal. Nesse último dia pedi a ajuda da Vera, e ela com muito empenho, com muito esmero, no 

final da tarde já tinha concluído o meu pedido e a emenda já estava certa, os itens que eu tinha 

relacionado a ela estava tudo certo, e Itapira já estava sendo comtemplada através da emenda do 

deputado federal Carlos Sampaio. Deixo aqui um abraço a todos, um Feliz Ano Novo par a todos os 

itapirenses, par a todos nós que vamos estar aqui nessa Câmara, para os servidores da Câmara 

Municipal, para os seus familiares, para os servidores da prefeitura e a todos que fazem parte das 

nossas vidas e da nossa cidade. Feliz Ano Novo, sucesso e que Deus ilumine os nossos caminhos. 

Obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Bom 

dia a todos. Bom dia Senhor Excelentíssimo Prefeito Toninho Bellini, vice-prefeito Mário da 

Fonseca, Senhora Presidente da Câmara, aos nobres vereadores, funcionários da Casa, imprensa e à 

todos que estão nos acompanhando pela transmissão da rádio, pela internet e toda população 

itapirense. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, as 802 pessoas que confiaram seus votos 

em mim. Agradecer a toda minha família e em especial a minha esposa Maria Teresa Ambrozini, 

meu filho do coração Roger Ewerton Barbieri e minha filha, princesinha, Sophia Vitoria Briza, que 

sempre me apoiaram e me ajudaram em toda essa caminhada. Parabenizo também aos demais 

vereadores eleitos e aos que foram reeleitos, e desejo que seja um mandato produtivo e com foco 

nos interesses do nosso povo. Esse ano que passou foi muito difícil para todos. Houve muitas 

perdas, enfrentamos muitos desafios e temos que seguir em frente, com esperança e fé de que tudo 

isso irá passar. Peço a Deus que dê sabedoria ao prefeito, vice e a nós vereadores eleitos para que 

possamos conduzir a administração de Itapira de forma honesta, transparente e justa, visando 

sempre o melhor para nossa cidade e a todos os munícipes. Quero comunicar-lhes, que estou me 

afastando do cargo público que exerço de forma concursada na prefeitura, para me dedicar somente 

a função de vereador. Podendo assim, estar presente quando necessário para exercer a função na 

qual fui eleito de forma digna e respeitosa, buscando melhorias e o bem estar da população. 

População itapirense, conte sempre comigo! Desejo a todos um Feliz Ano Novo com muita saúde, 

paz, prosperidade e que todos os nossos sonhos e objetivos almejados sejam alcançados. Um grande 

e forte abraço, e que Deus abençoe a todos! Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Bom dia Excelentíssima Presidente Vereadora Beth Manoel, 

onde estendo meu bom dia aos demais colegas vereadores, ao prefeito Antônio Hélio Nicolai, vice-

prefeito Mário da Fonseca, funcionários da Casa, imprensa aqui presente, e toda a população 

itapirense. Primeiramente gostaria e agradecer a Deus por esse momento que é fruto de um trabalho 

de família, amigos e também da coligação. Foi um trabalho árduo até o último minuto, e 

conseguimos nessa legislatura a maioria dos vereadores e o nosso prefeito, mas como sabemos, os 

demais colegas aqui também graças a Deus, são muito compreensivos e muito focados no bem-estar 

da população itapirense. Tenho certeza que iremos fazer um bom mandato, não só essa Casa de 

Leis, como o Executivo. Gostaria de agradecer em especial ao meu pai Galvãozinho pelo trabalho 

que ele fez, e gosta de fazer não só pela família, mas por ser um cidadão itapirense que gosta da 

cidade. Trabalhou com afinco, não desmerecendo o último prefeito, mas sim para uma próxima 

gestão e melhoria da cidade. Como já foi dito, além, de cuidar da nossa cidade, e principalmente na 

área da Saúde que foi uma das minhas bandeiras, lutarei também pelo progresso, emprego, trabalho, 

tudo que a cidade precisa para prosperar. Sem mais delongas, gostaria de agradecer toda a 

população itapirense, aos eleitores, aos meus amigos, e desejar um Feliz ano Novo par a todos. 

Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

“Bom dia a toda população que está assistindo online a essa cerimônia, ao prefeito Toninho Bellini 

e vice Mário, aos vereadores e na figura do meu tio Carlinhos Sartori gostaria de saudar a todos 

vocês, aos funcionários da Câmara que organizaram toda essa cerimônia tão bonita e redonda, e aos 

nossos familiares que estão ali no telão para dar essa acolhida nesse momento tão complicado. E, 

também, gostaria de saudar a imprensa. É muita emoção estar aqui hoje. Gostaria de começar essa 

fala com uma frase de Nelson Mandela: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 



por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem 

aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar". Em tempos de ódio, o desafio é ter austeridade, 

é necessário enxergar e compreender o outro. E esse é o nosso compromisso aqui, enxergar os que 

mais precisam, os que mais necessitam aqui na cidade de Itapira. Sei que todos nós gostaríamos de 

uma Câmara lotada, com parentes, amigos, apoiadores e, obviamente, a população em geral, porque 

hoje seria um dia de alegria, mas a pandemia que nos cerca nesse momento, tão irresponsavelmente 

conduzida pelo atual presidente do país, que nos deixou sem vacina, sem qualquer plano de ação 

econômica, com quase 200 mil mortes (incluindo mais de 50 itapirenses), transformou essa 

cerimônia em algo burocrático e sem o devido calor do momento, de um início de jornada, de muita 

responsabilidade. Ao prefeito e ao vice, desde já, quero deixar claro nossa oposição propositiva, e 

que vocês consigam cumprir o diálogo que vocês abriram aqui. Começar já pedindo que vocês 

abram um debate com os professores, com o pessoal da Educação, e já voltem a pensar em como 

será voltar as aulas, e como será feito isso nesse momento de pandemia tão complicado. E um outro 

pedido desde já, é que na cidade não há boletins oficiais da COVID-19 há mais de uma semana, e 

nós temos também que saber como está a luta contra a COVID-19 na cidade. Que vocês consigam 

retornar isso para a população o mais rápido possível para que a população acompanhe. Durante 

anos, o grupo que eu integro, passou do lado de fora da Câmara, fiscalizando e cobrando, tanto os 

vereadores como o prefeito. Essa cobrança se pontuava na transparência das contas públicas, contra 

aumento de taxas, pela manutenção de serviços públicos municipais, como o cursinho e o subsídio 

para os estudantes. Dentro da Câmara, pretendemos manter essa coerência que tínhamos quando 

estávamos fora, debatendo as questões cruciais da cidade por um novo olhar, que não seja nem 

“bellinista” nem “munhozista”. Nossa relação com o Poder Executivo será de independência, 

realizando uma oposição propositiva. A população poderá contar com o meu voto em projetos em 

que a beneficiem. Além disso, projetos que retirem direitos ou afetem a coletividade serão negados 

e denunciados. Essa relação de independência é o que pedimos a todos no Legislativo. Nossas lutas 

estarão ao lado dos trabalhadores, ao lado da Educação e da Cultura. Teremos um mandato coletivo, 

combativo e propositivo e contamos com vocês - população - para nos pautar, nos apoiar e também, 

nos cobrar. Gostaria de agradecer a todos que votaram no nosso projeto, não somente os 1518 votos 

que tive, mas os mais de 3200 votos que escolheram o PSOL de Itapira. Gostaria e muito de fazer 

alguns agradecimentos pontuais - toda a juventude do PSOL de Itapira que nos auxiliou demais na 

campanha - em especial Ed, Daphne, Lídia, Paola, a Loide e todos os professores municipais; a ex-

vereadora Sonia Recchia; ao meu pai Pedro Sartori (Pedrão Carteiro), minha mãe Clara, meu irmão 

João Paulo e sua esposa Natália, meus sobrinhos Edio, Matheus, Gabriel e Breno, minha cunhada 

Renata, minha sogra Cida e demais parentes, especialmente minha esposa Joyce. Finalizo com 

emoção, com uma frase de Paulo Freire: "A democracia não pretende criar santos, mas fazer 

justiça". Que sejamos dignos da nossa função! Muito obrigado a todos, um ótimo 2021 para todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Bom dia a 

todos. Bom dia Presidente Beth Manoel, prefeito eleito Toninho Bellini, ao vice Mário da Fonseca, 

todos colegas companheiros vereadores e vereadoras. Beth, prometo que não corto mais o seu 

microfone. Brincadeiras a parte pessoal, hoje é um dia de muita alegria, um dia muito especial. Há 

quatro anos este vereador que vos fala estava aqui pela primeira vez com 23 anos ocupando um 

cargo de grande importância para o povo itapirense, e um cargo que a minha família tem história. 

Acho que de 1976 para cá, a família Rostirolla só não participou de uma campanha em 2008, foi 

quando meu avô faleceu. Fora isso, de 1976 a 2020, acho que sempre teve um pleito com a família 

Rostirolla, ou meu avô ou eu. É um dia realmente de muita alegria, 2020 foi um ano completamente 

maluco acho que foi para todos. Um ano novo, um ano que tivemos que enfrentar e saber como 

conduzir, um ano que eu estava a frente desta Casa como presidente, e que mesmo assim, com a 

ajuda de todos esses colaboradores dessa Casa, pra mim hoje especialmente são mais que 

colaboradores, são amigos. Aprendi a admirar cada um, aprendi a orgulhar em ter essa equipe que 

conduzi durante dois anos, aprendi a admirar, aprendi a trabalhar e tenho orgulho da minha foto 

estar ali na galeria de presidentes até hoje como presidente mais novo da história dessa Casa. Como 

já disse, em 2020 além de tudo o que aconteceu com a questão da pandemia, foi um ano político, o 



ano que o povo tinha novamente em suas mãos o poder de decidir o futuro de sua cidade, e Itapira 

não foi diferente. Trabalhamos e apresentamos principalmente o que foi feito em quatro anos de 

mandato. Acho que acima de tudo, um vereador que busca a reeleição, precisa mostrar para a 

população o que fez. E isso a gente conseguiu mostrar, e conseguiu subir em nossa votação mais de 

trezentos votos, tendo 1122 votos na eleição de 15 de novembro de 2020. Diante de todo esse 

cenário que o Brasil, que o mundo passou, muita coisa em nossa vida pessoal também mudou. O 

jogo muda, a política muda. Aprendi isso na prática. Prefeito Toninho Bellini, vice Mário, é preciso 

entender realmente o recado das urnas, e faço um pedido para vocês: Que os senhores possam ser 

verdadeiros líderes em nossa cidade, e não verdadeiros chefes. O mundo não precisa de chefes, o 

mundo precisa de líderes. Na hora que você bate no peito e fala: – Vamos fazer juntos! E não bata 

na mesa e fala: – Eu vou fazer assim! Então é a hora realmente de ter essa união, de ter essa união 

realmente na Câmara de Vereadores. Claro, vai ter discussões, nós vamos ter ideias divergentes, 

mas isso faz parte da democracia, e faz parte dessa linda festa da democracia. É necessário que 

todos entendam que estamos aqui de passagem, mas precisamos em quatro anos fazer um grande 

trabalho, honrar esses votos, e sermos vereadores, prefeito e vice-prefeito de todo itapirense. E isso 

foi feito durante os meus primeiros quatro anos, e com muito orgulho. Muito orgulho! Meu avô lá 

de cima me abençoou e espero que continue abençoando durante esses quatro anos, e vejo aqui a 

minha família ali no telão, minha noiva Amanda, minha mãe Luciana e por ultimo falo dele, do meu 

pai, Zé Maria da Prefeitura. E Zé Maria, é Zé Maria da Prefeitura sim, apesar de não ser o seu 

nome, mas é como o povo te reconhece, é como a população de Itapira te reconhece. Você está 35 

anos no serviço público, há oito anos na última administração procurou atender a todas as pessoas, e 

isso faz parte do servidor público. É isso que tem que se entender. A hora que você está servindo a 

população, você tem quer ser um servidor público, assim como os vereadores tem de ser. É a hora 

de não ter mais lado, é hora sim, de ter divergências de opiniões, discutir e formar novas ações 

juntos. Pai, queria que você tivesse aqui presente, junto com a minha mãe, minha noiva, mas 

infelizmente, a pandemia não deixou. Mas daí, do nosso forró, da onde tudo começou, com meu 

avô, onde continuo todo esse projeto e toda essa história na política itapirense. Pai, parabéns por 

tudo, não deixe nada te abater, já passou e agora é vida nova. Espero sinceramente que você tenha 

uma vida feliz, nós construímos, e se estou aqui é porque você me ajudou e muito. Você balançou a 

bandeira Luan Rostirolla muito, e porque você, claro, pediu voto para o seu filho, para quem 

deveria pedir? Pai, te amo, de onde vocês estão, vai um beijo, queria vocês aqui, todos os meus 

familiares, tios, tias, primos, primas, os amigos, eleitores, que a partir de agora sim, somos os 

vereadores de toda a população itapirense. Mais uma vez pai, mãe e Amanda, amo vocês. Muito 

obrigado por tudo. Obrigado pai, e nós temos um compromisso agora: “Viver com amor, lutar e 

sofrer por Itapira, a perfumada flor.” Muito obrigado a todos, Feliz 2021.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador LUIS HERMINIO NICOLAI: “Bom dia presidenta, assim eu disse que a 

chamaria, Excelentíssimo Senhor Prefeito Toninho Bellini, Mário da Fonseca, em nome do Fábio 

aqui na Mesa, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa. E vou pegar alguns 

pontos. A gente vai ouvindo todos falando, né? Eu também nunca escrevi, a única vez que eu pedi 

ajuda do Tuia para fazer um discurso, que eu era o Presidente, quando cheguei lá, não entendi e tive 

que acabar falando, e a partir daquele dia nunca mais escrevi. Aqui, acho que só com uma pequena 

vantagem, mas não disputando, assim como o Carlinhos, esse é o meu quarto mandato, e só tive 

uma pequena vantagem quando fui suplente do César, meu grande companheiro, tenho orgulho de 

estar junto com ele aqui, e eu queria antes de mais nada, para iniciar minhas palavras, agradecer 

também toda população de Itapira, todos os meus votos, em todas essas eleições em que eu 

participei, e gostaria aqui de agradecer as mulheres da minha vida, da minha família: a Gisele, a 

minha mulher, que é uma batalhadora junto comigo, agradecer a minha filha Ingra, que também 

lutou muito. E as minhas três “mães irmãs”: a Leila a Silvana e a Valéria, a todas as minhas 

sobrinhas, que também lutaram junto, todos os meus sobrinhos, meus cunhados Gildo e Marco, que 

aqui não estão mais, e mais do que tudo a minha cunhada Marina, esposa do meu irmão, nosso 

Prefeito, que também sofreu muito nessa luta, acompanhando, estando perto. Agradeço a todos e 

principalmente a minha família. Quero agradecer todos os funcionários dessa Casa, a quem eu 



conheço há tanto tempo, e tenho hoje grande liberdade por estar junto com eles, sei o quanto eles 

lutam para ter essa situação de conforto, para todos os Vereadores que aqui chegam. Quero 

agradecer a imprensa, e não poderia deixar de agradecer meu grande amigo JP, um lutador, um cara 

que luta com a vida, e estamos juntos aí, e é sofrido. O Tuia, com todo o seu poder dinâmico de 

transmitir com sabedoria, sem parcialidade, o que muitas vezes uma imprensa pode fazer quando é 

parcial levando mentiras, construindo inverdades, e isso atrapalha todo o progresso e toda a 

dinâmica do município de uma administração, porque trabalhando com mentiras, é difícil construir 

alguma coisa boa. Enfim eu teria tanta coisa para falar aqui hoje, e nesse tempo aqui de Câmara eu 

gostaria de dizer para o próximo o presidente ou presidenta dessa Casa, é que possa vir a acontecer 

no dia de hoje, que eu conheci uma pessoa que se chama Luan Rostirolla. Ele foi de um dinamismo, 

uma juventude, o que ele fez nessa Câmara em quatro anos, acho que os funcionários dessa Casa 

podem mostrar. O poder dele com a juventude, Senhor Prefeito, desse vereador que pagou por ser 

honesto, digno, direito e cumpridor de sua função de vereador. Não aceitou pressão, não aceitou 

perseguições com nós aqui que éramos oposição, e fez dessa Casa, uma Casa muito democrática, 

que nos trouxe uma liberdade apesar de alguns ou algumas pessoas que tem um no coração só 

revanche e só o ódio, e só trazendo inverdades e mentiras, mas o Luan sofreu isso por ter, nesses 

dois últimos anos, trazido para essa Casa, essa liberdade. Essa é a dinâmica de juventude de um 

político que tem tudo pela frente, e que com certeza vai continuar nos ajudando e te peço isso Luan, 

que com a sua força, e que os presidentes que vêm e tanto os que aqui passaram como eu já fui, mas 

que o Luan seja copiado em muitas de suas atitudes. Gostaria aqui, como eu disse em bastidor, 

também, para que fique bem claro, que esse é o meu sonho, que eu conversei muito com o vereador 

Carlinhos Sartori, e quero aqui na frente do prefeito e do vice dizer o seguinte: Carlinhos, que 

dependendo de mim tenho certeza que do prefeito e do vice, e dos seis vereadores da situação, que 

vocês nunca serão tão respeitados como serão nessa administração, o que lá no passado nós não 

pudemos, que a outra administração em que o Toninho esteve e que nós éramos em minoria, tanta 

coisa aconteceu e admiro o poder que o Prefeito Toninho Bellini teve, de tirar das cinzas, com tudo 

contra, uma cidade que estava num buraco tremendo, deixou depois de quatro anos uma cidade 

melhor por mais quatro, melhor ainda e foram oito anos de superação, apesar de existir uma força 

externa, que existe nesse município, que só traz o mal para Itapira. Não vou citar nomes, porque 

todo mundo sabe. Então que nós não sejamos contaminados mais por esses tipos de pessoas que só 

agem por trás, sorrateiramente, ficam, sabe, atravancando o progresso e a liberdade do povo de 

Itapira. Agora temos novos vereadores, vossa excelência acabou de falar e falou muito bem, o que é 

a democracia, como tem que ser. Nós temos que ser respeitados, e com isso Itapira, tenho certeza, 

que vai ser uma cidade de muito progresso. Estamos aí com a pandemia, sabemos tudo que temos 

ainda de enfrentar com orçamento menor, não adianta mais jogarmos culpas para um e para outros, 

nós temos que nós dez aqui, agora, de verdade não só falar em discurso ou escrever em papel, mas 

nós dez vamos ter o poder na mão de realmente fazer alguma coisa para mudar na história de 

Itapira, com tantas legislaturas que já tivemos, e sempre a coisa volta ao princípio e se amarra com 

poderes políticos, com força de um lado, força do outro, e o principal para a gente fazer que as 

coisas andem, sejam dinâmicas e que tragam benefícios à população, que realmente venham 

acontecer. Isso é um sonho que a gente tem. Temos aqui, Toninho, com certeza um vereador que ele 

é campeão emendas: é o Carlinhos. Ele é realmente o cara, ele deu exemplo disso hoje, certo, 

sempre também com seu modo moderado, respeitando, então eu acho que caminhamos hoje Briza, 

Maísa, sabe, que vocês tenham a sua posição política, mas que tenham uma grande sabedoria de não 

votar simplesmente por um mandatário, que venham poder influenciar a vida de vocês. Que 

possamos votar com o coração, discutir aqui dentro, fazer isso aqui uma coisa de pesos iguais, cada 

um com sua ideia para a gente chegar a um consenso, que com certeza repito, é para o benefício do 

Povo de Itapira. Desejo muita sorte ao novo presidente ou presidenta. Desejo ao meu irmão o que 

de coração é também o irmão pai, para mim e minha vida como minhas irmãs, que faça um grande 

mandato e conte conosco, Toninho. Conte conosco Senhor Prefeito, e acho que dessa Casa o senhor 

irá tirar só bons frutos, porque é o que nós esperamos para os quatro anos com toda essa pandemia, 

com essa desgraça que está assolando a população mundial, e nós precisamos realmente ser 



grandes, e isso aqui está em nossas mãos. E para encerrar dizer do orgulho, satisfação e o prazer 

Mário da Fonseca, de tê-lo conosco. O Senhor é um lutador, é um homem de uma força incrível não 

sei da onde tira tanta para enfrentar a vida, nos acompanha desde o primeiro dia de quando 

começamos lá em 2000/2001, e o Toninho antes que a gente né? Até quando eu comecei, o Mário 

sempre ali firme, fiel, e aguentando também o peso de tanta perseguição de coisas que não foram 

boas não só para ele, como para ninguém em todo esse período. Então, a todos vocês que estão nos 

ouvindo, a população de Itapira, quero deixar aqui da minha parte certo? Tudo aquilo que se falou 

sobre perseguição, de tudo que se possa fazer, que a gente enterre isso a partir de hoje, e peço aos 

senhores vereadores, aos meus novos companheiros, que tenham um isso no coração e que 

realmente acredite que só se muda uma cidade, e eu citei um dia, e vou citar de novo quando o 

Paulo Autran em um discurso diz: “Quando tudo está ruim não culpe o presidente, o governador, o 

prefeito e nenhum vereador. Pega uma vassoura e comece a varrer o quintal da sua casa, e quando a 

gente começar a limpar a nossa casa, a gente começa a edificar toda uma população, toda uma 

situação de vida melhor para todos.” Nunca ficar jogando a culpa somente para os outros, que a 

gente seja grande, e que com união a gente possa ser aqui grandes políticos para que tudo isso possa 

mudar. Agradeço a todos. Gostaria antes de encerrar, muita gente não sei como vai entender isso, 

mas dar como exemplo o que é uma maldade, uma perseguição a uma pessoa que foi o braço direito 

e um trabalhador para o povo de Itapira durante 35 anos, que foi o seu pai Luan. O que ele teve 

como um brinde? Uma injustiça que nunca mais será esquecida e o povo de Itapira viu isso. Então 

em nome do seu pai, começa uma nova era para a nossa cidade de Itapira e para a população de 

Itapira, e para todos nós que sirva de exemplo, que aquilo que foi feito ao seu pai, é o que se não 

pode continuar sendo feito. Muito obrigado a todos, um abraço enorme a esses funcionários aqui, 

que adoro tanto e eles sabem disso e que a gente tenha o poder de construir uma vida melhor par a 

todos nós de Itapira. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.” A seguir, faz uso da palavra 

a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: “Bom dia a todos. Em nome da Senhora 

Presidente da Mesa, vereadora Beth Manoel, eu gostaria de saudar todos os vereadores eleitos, o 

prefeito municipal e o vice-prefeito eleito da nossa cidade. Saúdo também os funcionários dessa 

casa, bem como os representantes da imprensa escrita, falada, além de todos os internautas que nos 

acompanham pelas redes sociais. Escrevi algumas palavras e peço permissão para lê-las. Hoje é um 

dia muito especial e quero compartilhar a minha alegria com todos vocês. Tomo posse como 

vereadora eleita com 1758 votos confiados a mim, mas aqui representarei os mais de 70 mil 

itapirenses. Agradeço à direção do meu partido, o PSD, em especial o nosso Presidente e prefeito 

eleito, Antônio Hélio Nicolai, por ter me concedido a oportunidade de fazer parte desse grupo, do 

qual eu tenho muito orgulho. Agradeço primeiramente a Deus pela coragem, saúde e disposição 

pela passagem da campanha e pela linda Vitória expressiva. Agradeço toda a minha família (meus 

pilares de base) meu pai (in memoriam), que tenho certeza que ele está orgulhoso demais, todos os 

amigos e eleitores que contribuíram para eu estar aqui lhes representando. Iniciei minha trajetória 

atuando no terceiro setor. Sempre contribuindo através de ação voluntária e solidária. Abracei a 

causa animal como minha bandeira principal, com a minha Vida. No meu sangue corre o amor e a 

justiça que vieram dos meus bisavôs Onofre Batista e Gracinda Batista (fundadores do instituto 

Américo Bairral) sempre deixando o legado da Compaixão e da Ação. A partir de hoje, o meu 

maior desafio é cuidar do nosso povo, o trabalho é de total compromisso com as pessoas. A 

sociedade espera e temos a obrigação de fazer com que a Câmara Municipal seja, de fato, um 

espaço do povo, seja o seu pulsar de ideias, seja uma caixa de ressonância da vontade popular. Por 

isso não podemos nos ajoelhar...Abraham Lincoln, o mais célebre presidente americano sublinhou: 

''Nunca conseguirás convencer um rato de que um gato traz boa sorte”. E completou com outra 

frase.: ''Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda”. Cuidemos, pois, para não 

contrariar a natureza que nos caracteriza, pois a sociedade estará alerta para isso. Fomos forjados 

pela confiança do povo e devemos retribuir a esta confiança com muito trabalho e dedicação a este 

povo. Estamos prestes a começar o melhor ano da vida da nossa cidade. A sorte está lançada. 

Vamos à luta. Façamos por merecer essa honrosa e histórica tarefa. Feliz ano novo e que Deus 

ilumine a todos! Muito Obrigada!” A seguir, faz uso da palavra a Sra. Presidente ELISABETH 



DONISETE MANOEL: “Bom dia a todos. Bom dia Maísa, que representa aqui todas as mulheres 

da nossa cidade, estado, do país né? Como a maioria aqui citou alguém importante, ou falou, eu 

também vou deixar a minha, mas vou deixar mais para o final. Permita-me iniciar a minha fala 

fazendo um agradecimento especial. Um agradecimento especial a DEUS, que me abençoou e 

concedeu a graça de estar aqui, sendo empossada novamente como vereadora da cidade em que 

nasci. Agradeço também a minha amada família, minha mãe Nina, meu irmão Cássio que é o meu 

braço direito, minha cunhada Rita, minhas filhas Karol e Laura que são os meus tesouros, aos meus 

familiares minhas tias, tios, primas, primos, ao pessoal que esteve bem próximo a mim ajudando na 

campanha e a toda população itapirense. Faço questão de saudar a todos os vereadores eleitos e 

reeleitos, Mino Nicolai, Faustinho, César, André, Maísa, Briza, Carlinhos, Luan e Leandro. Assim 

como na vida, na política sigo os passos do meu pai que esteve nesta Casa por cinco mandatos. Não 

me preocupo em quantos mandatos vou estar aqui, desde que me compreendo por gente, a minha 

vida esta nas mãos de Deus. Gostaria imensamente que meu pai estivesse aqui comigo. Sei das 

responsabilidades e contribuo com orgulho na minha luta contra a corrupção. Acredito na 

independência dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, poderes íntegros e decisivos 

para garantir a transformação de Itapira. Continuarei fiscalizando e lutando em prol do povo e da 

nossa cidade. Vou cumprir com os meus deveres parlamentares, com a mesma energia e motivação 

de sempre. Por fim, quero neste momento cumprimentar o Senhor Prefeito eleito Toninho Belini e 

seu Vice Mário da Fonseca, e desejar que vocês correspondam à esperança das nossas crianças, à 

determinação dos adolescentes, à irreverência dos jovens, à confiança dos adultos e à experiência 

dos idosos, porque eles representam a nossa comunidade. Procurar sustentar o sonho de todos nós, o 

sonho de uma Itapira melhor. Melhor para se ver, para se viver, para se sonhar, para se estar. Desejo 

boa sorte a todos! Que juntos possamos realizar os sonhos de todos itapirenses, sem picuinhas, sem 

politicagem, pois os sonhos não envelhecem e, com certeza, não morrem. Agora eu quero fazer um 

agradecimento também especial, a todos os funcionários da Casa que contribuíram para que 

também eu estivesse aqui. Obrigada a todos. Antes de continuar a sessão eu gostaria de dizer mais 

algumas palavras. “Em uma de suas reuniões, um Ditador pediu que lhe trouxessem uma galinha. 

Agarrou-a forte com uma das mãos enquanto a depenava com a outra. A galinha desesperada pela 

dor quis fugir, mas não pôde. Assim, o Ditador tirou todas suas penas, dizendo a seus 

colaboradores: “agora observem o que vai acontecer”. O Ditador soltou a galinha no chão e afastou-

se um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de milho, começou a caminhar pela sala e a atirar os 

grãos de milho ao chão, enquanto seus colaboradores viam assombrados, como a galinha, assustada, 

dolorida e sangrando, corria atrás do Ditador e tentava agarrar algumas migalhas, dando voltas pela 

sala. A galinha o seguia fielmente por todos os lados. Então, o Ditador olhou para seus ajudantes, 

que estavam totalmente surpreendidos, e lhes disse: “Assim, facilmente, se governa pessoas menos 

esclarecidas, pessoas com necessidades. Viram como a galinha me seguiu apesar da dor que lhe 

causei? Tirei-lhe tudo, as penas e a dignidade, mas, ainda assim, ela me segue em busca de farelos.” 

Assim é a maioria das pessoas, seguem seus governantes e políticos, apesar da dor que estes lhes 

causam e, mesmo lhes tirando a saúde, a educação e a dignidade, pelo simples gesto de receber um 

benefício barato ou algo para se alimentar por um ou dois dias, o povo segue aquele que lhes dá as 

migalhas do dia. Essa é a verdadeira realidade em que vivem muitos no Brasil. E ouvindo as falas 

do Luan, Mino e de outros. Em nosso cotidiano também acontece isso. Muitas vezes nos vemos 

presos a pessoas que só nos fazem sofrer, que não respeitam a nossa dignidade, nos fazendo sentir 

humilhação e vergonha. E que nós mesmos, assim, continuamos a segui-los pelas migalhas e farelos 

que elas nos oferecem. Sem dúvida alguma, apesar de ser muito forte e pesada, a mensagem nos trás 

uma verdade. Esses dias vendo a televisão, foi tirado recentemente a passagem gratuita para idosos, 

foi aumentado a taxa de impostos dos medicamentos, alimentos, e muita gente desempregada. É 

uma boa hora para aproveitarmos e fazermos uma reflexão. Fazermos uma reflexão sobre a nossa 

vida, porque o cavalo ele carrega um homem em cima, porque ele não sabe a força que ele tem. E 

eu sempre disse isso, e é um ditado que muita gente conhece: “Quem tem cavalo não anda a pé.” E 

para finalizar, quero deixar um abraço especial também para uma pessoa que fiz amizade e ele se 

chama José Carlos de Paula, lá da Casa das Telhas, e dizer a ele que logo mais estarei lá. E para 



terminar, deixar bem claro, que aqui todas as vidas importam. Mais amor, por favor. Obrigada a 

todos.”  A seguir, a Sra. Presidente convoca os senhores vereadores para uma Sessão extraordinária 

a partir das 12:00 horas, para a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 

biênio de 2021/2022. A Sra. Presidente informa que haverá neste momento o Ato de Assinatura da 

Ata de Assunção ao Cargo do Prefeito eleito, ANTONIO HÉLIO NICOLAI, para o mandato 

2021/2024. Em seguida, a Sra. Presidente agradece a presença dos senhores vereadores, dos 

funcionários, da imprensa falada e escrita, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta 

Sessão de Instalação e Posse e declara encerrados os trabalhos. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA. 


