
ATA DA 11ª Sessão Ordinária realizada aos 15 de abril de 2021. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário "ad 

hoc": FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS 

SIQUEIRA (remotamente), CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão, solicitando ao Vereador Luan dos Santos Rostirolla, para que da tribuna proceda a leitura 

de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

DONISETE BRIZA: “Boa noite a todos. Hoje venho ocupar esta Tribuna, na verdade muito 

entristecido com o acontecimento que envolveu meu nome, no qual jamais pensei que iria passar. 

Não poderia deixar de esclarecer aos meus eleitores e a todos os itapirenses, pois trabalho de forma 

transparente, sincera e jamais deixaria que isso passasse sem a verdadeira versão. Circula nas redes 

sociais um áudio que alega que por unanimidade aprovamos um Projeto sem ter o conhecimento de 

seu conteúdo. Falo em meu nome, Carlos Briza, mais conhecido como Briza, que eu jamais iria 

votar um Projeto no qual eu não tivesse conhecimento, jamais. De forma alguma votei esse Projeto 

sem saber no que estava votando. Eu me coloco à disposição de outras categorias para lutarmos, 

como eu sempre fiz e quero fazer pelo povo de Itapira, e quando chegar nesta Casa de Leis algum 

Projeto para ser analisado e votado, eu votarei, com certeza, se for para beneficiar a população 

itapirense, pois foi por isso que fui eleito, para lutar pelo povo. Muito obrigado a todos. Boa noite.” 

Faz uso da palavra a vereadora BETH MANOEL: “Boa noite a todos. Em relação ao áudio, 

Vereador Briza, ele existiu sim nas redes sociais. Em que pese haver críticas às minhas palavras, 

quero esclarecer que tive a coragem de admitir que não conhecia por completo a abrangência da lei, 

e em conversas com o Poder Executivo, tudo foi esclarecido e resolvido. Hoje chegou um Projeto 

aqui nesta Casa de Leis beneficiando os perueiros formalizados. Eu quero aqui deixar o meu 

agradecimento ao Prefeito Municipal, e a todos os Vereadores que colaboraram com esta luta. 

Obrigado a todos.” Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Eu queria 

aqui dizer, após ouvir a palavra do Briza, da Presidente Beth, que há pessoas de má Fé neste mundo. 

Gostaria de dizer, Presidente, que Vossa Excelência não precisa de defesa, sendo que a senhora já 

foi perseguida por tanto tempo e agora está assumindo um cargo de suma importância nesta Casa. 

Após o término na Sessão anterior, pessoas que afirmam ter boa Fé, serem amigas, aproveitaram-se 

de um lado da Beth que ela precisa mudar, eu já disse a ela isso, que é o lado bom, o de acreditar de 

mais nas pessoas, porque dois ou três daqueles indivíduos, não a maioria, que não merecem o 

respeito de ninguém, ligaram para a Presidente e tentaram provar para ela, induzindo a Presidente a 

acreditar que todos nós teríamos votado aqui sem ler, que os perueiros teriam sido prejudicados, 

falando da Miragem, do fulano, do beltrano e o sicrano. Resumindo esse assunto, todos os 

credenciados que estavam lá foram contemplados, e já havia um Projeto, que vínhamos 

conversando sobre ele, para encontrarmos uma forma de se contemplar também os perueiros que 

estão em extrema necessidade. Hoje está vindo aqui um Projeto que tenho certeza que também será 

votado em unanimidade, contemplando todos os demais perueiros, todos aqueles que no momento 

anterior não foram contemplados. Estive conversando com a Beth, com o Faustinho, com a Maísa, 

com o Luan nesta semana, e nós concluímos que não se justifica um ato da Presidente, por meio do 

qual ela, no seu modo de ser, se deixou atingir por pessoas de má Fé, que a induziram, e houve uma 

confusão na qual foi dito que tomamos uma decisão sem ler o Projeto, e assim como disse o Briza, 

isso não é admissível, isso não pode acontecer. Poderia um Vereador, talvez, não ter lido por algum 

motivo, por alguma dificuldade, mas os dez Vereadores? Com certeza, não houve o erro de dez 

Vereadores. Quero deixar bem claro que esse é um assunto encerrado, que esses caras de má Fé que 

procurem outro lado, e foi muito bom isso ter acontecido, porque hoje temos em mãos o nome de 

duas ou três pessoas, as quais onde estiverem, estarão prejudicando o grupo deles, não estarão 



prejudicando uma Casa de Leis, na qual dez Vereadores, em meio a uma Pandemia estão aqui, 

passando por dificuldades, a administração está “fazendo das tripas coração” dando benefício a duas 

mil e quatrocentas pessoas, cento e setenta reais durante três meses, fazendo um novo Centro de 

Atendimento para pessoas com Covid, e tudo isso está indo muito bem, ao contrário do que alguns 

malandros tentam fazer, que é destruir, porque tudo o que vai nesta luta contra a Covid, duas ou três 

pessoas conseguem destruir o trabalho de milhares de pessoas, essa é a história da laranja podre 

numa caixa, que apodrece tudo, quando a pessoas quer e tem má Fé, faz os outros acreditarem que 

todos estão no mesmo caminho. Aproveitando as palavras do Vereador Briza, e sem críticas a 

Vossa Excelência senhora Presidente quero dizer que esse é um fato encerrado, e nós dissemos aqui 

para a Presidente, não acredite mais em certas pessoas e tome muito cuidado, porque as suas 

palavras tem um grande peso. Obrigado a todos. Boa noite.” Faz uso da palavra o vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Assim como foi dito pelos Vereadores que 

me antecederam, eu votei sabendo o conteúdo do Projeto, que foi votado na semana passada, e que 

hoje está vindo esse Projeto aqui, o qual irá contemplar os demais perueiros, acredito que esse é um 

esforço de todos porque foram muitas as reuniões que fizemos, foram muitas as reivindicações que 

foram feitas a todos os Vereadores. Isso é importante, esse é um momento difícil e nós temos que 

atender os trabalhadores da nossa cidade. Gostaria também de falar sobre duas indicações que 

tenho, sendo que uma delas é sobre termos um posto fixo da Guarda no Parque Juca Mulato, porque 

o Parque é frequentado por famílias itapirenses, é o cartão postal da nossa cidade, então precisamos 

de segurança, sendo que as pessoas reivindicam isso, e muito, porque vão até lá com crianças, com 

pessoas idosas, e necessitam dessa segurança. Esse é um pedido meu, e já existe um local no Parque 

no qual pode ser montado esse posto, e com poucas adequações podemos dar essa segurança às 

famílias itapirenses que utilizam aquele belíssimo espaço público. Outra indicação minha é sobre a 

reforma do Centro Comunitário de Eleutério, porque houve aquela inversão da creche com o Centro 

Comunitário, e no antigo clube que se tornou creche, hoje carece de uma reforma, a pedido da 

população. Sabemos que neste momento não está havendo eventos, mas é bom já deixarmos o 

pedido para que na hora oportuna seja realizada essa reforma, essas melhorias, porque é um dos 

locais que a população tem para se reunir e é por sinal um local histórico, foi construído no passado 

com recursos da população, com a ajuda de um Ex-vereador falecido, o Sr. João Moisés Andare, e 

por isso sabemos o quanto significa para a população aquele espaço. Boa noite a todos. Obrigado.”  

Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de 

complementar a fala dos meus antecessores, e com certeza o Mino resumiu bem. Infelizmente há 

pessoas que estão aí para desejar o mal e para tentar prejudicar o andamento da cidade e da 

administração. Hoje veio o Projeto e espero que seja aprovado. Mas hoje eu gostaria de 

fundamentar a minha fala, referindo-me a uma cobrança que chegou para a Prefeitura, a qual pegou 

o Departamento Jurídico desprevenido, o Executivo também, e o Prefeito me chamou hoje, urgente, 

dizendo que necessitava passar para a população o comunicado que trouxe para vocês no dia de 

hoje. “A Prefeitura Municipal de Itapira, no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, 

antecedendo a nossa eleição que foi dia quinze de novembro, enviou um Ofício para a Companhia 

de Força e Luz requerendo que fosse realizada a instalação de novos quadros de energia elétrica no 

Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, que totalizaram oito quadros, considerando que um deles 

fora trocado há mais de um ano e sete meses. Esclarece que as instalações dos apartamentos que se 

encontram de forma irregular, sendo que em situação normal seria passivo de corte, de não ligação, 

mas considerando os fatos extraordinários que estamos vivenciando neste momento, e que grande 

parte dos moradores desses condomínios está abaixo da linha da pobreza em questão de rendimento, 

assim foram feitas novas ligações em todos os apartamentos. A Prefeitura de Itapira assumirá a 

responsabilidade tanto das ligações assim como das futuras contas mensais desses apartamentos. 

Agora, me diga se a Prefeitura assumiu Mino? Vereador Leandro, Vereador Luan, Vereadora Beth? 

Nós estávamos aqui o ano passado, Vereador Carlinhos, e não veio nada aqui pedindo para nós uma 

autorização desta. E um ato desses, assinado pelo Prefeito José Natalino Paganini, agora chegou a 

conta para pagar Mino, no final de fevereiro, com a Covid “estourando”, sem dinheiro do caixa para 

estar investindo, como o Prefeito disse, a prioridade dele hoje, não cem por cento, mas noventa por 



cento é para a Saúde, e graças a Deus, que ele continue pensando assim, e chega uma conta para 

pagar outubro, novembro, janeiro, fevereiro, sendo que por enquanto chegaram duas apenas, chegou 

no final de fevereiro e agora no final de março. O Jurídico está vendo isso daí, porque a primeira 

coisa é que esse pagamento não está previsto na Lei Orçamentária, e nem nós do Legislativo e 

muito menos a população sabíamos disso. Não desmerecendo a população do local, mas tudo teria 

que passar por um trâmite legal, e deveria ter sido comunicado a nós Vereadores, aos Vereadores 

antecessores principalmente, para ter sido reservada essa dotação. Agora, como o Prefeito fará o 

pagamento, sendo que já está difícil a parte financeira, de onde irá tirar o dinheiro? Então venho 

comunicar que o Jurídico da Prefeitura já está providenciando a sua responsabilidade por isso, o 

Prefeito está desolado, não contava com mais essa conta aqui, e infelizmente teremos que conviver 

com isso mais um tempo. Boa noite a todos. Obrigado.” Não havendo nenhum Vereador inscrito 

para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de abril de 2021. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril 

de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à 

Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos 

Decretos do Executivo: 2º) Decreto Executivo nº 069/2021. Autoriza a alteração orçamentária no 

valor de R$ 300.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2020. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Decreto Executivo nº 072/2021. Autoriza a 

alteração orçamentária no valor de R$ 210.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 15 de abril de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela ordem o vereador Mino 

Nicolai, requer que a sessão seja suspensa por 10 minutos. A seguir a Sra., Presidente coloca em 

votação o requerimento do vereador. Aprovado por unanimidade. Sessão SUSPENSA.... Reiniciada 

a Sessão após verificação de "quórum" a Sra., Presidente solicita a 1ª Secretária para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. 4º) Projeto de Lei nº. 0024/2021.- Em que o Sr.  

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 

abertura de crédito especial  no  valor de  R$ 72.000,00 Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos 

Santos, requer e a Casa aprova por unanimidade, que o presente projeto seja encaminha às 

Comissões Competentes durante os trabalhos da presente sessão e que recebendo parecer retorne 

para a leitura do mesmo e seja encaminhado à ordem do dia de hoje, para discussão e votação. A 

seguir a Sra., Presidente acatando o requerimento acolhido pelo Douto Plenário, despacha a matéria 

às Comissões competentes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei 

nº. 0025/2021.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a Concessão de Auxílio Emergencial aos transportadores 

autônomos de transporte escolar em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia de 

covid-19, e dá outras providências. Pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, após acordo de 

bancadas, requer e a Casa aprova por unanimidade, que o presente projeto seja encaminha às 

Comissões Competentes durante os trabalhos da presente sessão e que recebendo parecer retorne 

para a leitura do mesmo e seja encaminhado à ordem do dia de hoje, para discussão e votação. A 

seguir a Sra., Presidente acatando o requerimento acolhido pelo Douto Plenário, despacha a matéria 

às Comissões competentes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Votos de Pesar, Requerimentos e Indicações. 6º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0069/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Martins. Autoria. Briza.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Vanderlei Ferreira. Autoria. Briza.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0071/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio de Almeida. 

Autoria. Mino Nicolai.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 



2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0072/2021.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marco Koiti Funabashi. Autoria. Mino Nicolai.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0073/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

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

Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0074/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Cezarina Venturini 

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

15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 0075/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josiane Alves Moreira de Arruda. Autoria. 

Maísa Fernandes.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Lucilene Martucci Tomé. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0077/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Luzia Vieira Guedes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A 

seguir, seguindo o que  dispõe  o  Regimento  Interno  da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º,  a  

Sra.  Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de  silêncio referentes aos 

votos de pesares lidos acima.  A  seguir,  a Sra. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 

15º) Requerimento nº. 0033/2021.- Requer do Sr. Prefeito e Setor de Habitação, informações sobre 

as obras e melhorias do loteamento Sr. Rineu Martins, localizado no Bairro de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Briza.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento 

nº. 0034/2021.- Requer do Sr. Prefeito e Setor de Habitação, informações sobre o andamento das 

obras para construção das casas populares Conjunto Habitacional "Milton Mendes", em Eleutério. 

Autoria. Briza.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento nº. 

0035/2021.- Requer a designação de Audiência Pública para discussão da proposta de Emenda à 

Constituição - PEC 32/2020, que discute o futuro do funcionalismo público no Brasil. Autoria. 

Leandro Sartori.  Justificativa de voto vereador Leandro Henrique Sartori: “Boa noite a todos. 

Neste requerimento, eu e a Beth pensamos nisso em um dia e chegamos a um acordo, que foi o de 

privilegiar todas as bancadas da Casa, o que não é obrigatório, obviamente, mas que essa conversa 

sobre a PEC 32/2020 seja ampla, e que cada partido que é representado aqui dentro, que indique 

uma pessoa para dialogar sobre esse tema. Vamos tentar, logicamente, trazer nesse debate online 

Deputados Federais que irão lá dentro de Brasília definir esse voto, então seria muito importante se 

nós conseguíssemos nesse debate online isso. A sugestão, sei que está em cima, mas é para que seja 

feito no começo de maio, principalmente porque dia treze de maio é o Dia do Trabalhador, então 

fazemos o debate próximo a essa data. Boa noite a todos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 18º) Requerimento nº. 0036/2021.- Requer oficiar o Governador do Estado 

de São Paulo, para que inclua a categoria de Agentes de Defesa Civil e Bombeiros Voluntários no 

cronograma de vacinação contra o Covid-19. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  Justificativa de 

voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Dialoguei com o Prefeito com a 

intenção de colocar essa categoria profissional também na vacinação, pois acredito que é uma 

categoria que também trabalha para a segurança. Todavia, o Prefeito não conseguiu autorização 

para estar vacinando eles, e não foi por má vontade, e com isso foi verificado com as demais 

Câmaras, e eu vi a possibilidade de enviar esse pedido ao Governador, e se tiver uma boa procura, 

com certeza ele irá pensar melhor nessa categoria também. Meu próximo requerimento, que depois 

também falarei sobre ele, é referente aos veterinários. Obrigado a todos. Boa noite.”  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 0037/2021.- Requer oficiar o 



Governador do Estado de São Paulo, para que inclua a categoria de médico veterinário no 

cronograma de vacinação contra o Covid-19. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  Justificativa de 

voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Como pode um Governador entender que um 

bombeiro não é uma pessoa habilitada para tomar a vacina, com o trabalho que ele faz? Não que o 

da Defesa Civil não seja, mas não cabe na cabeça de um ser humano que um bombeiro, que salva 

vidas vinte e quatro horas por dia, arriscando a sua vida, que ele não possa ter a sua exclusividade. 

Também os veterinários, e tantos outros Briza, tantas outras pessoas que estão necessitando e estão 

tendo que entrar com Mandado de Segurança. Tomara que tudo isso passe logo, porque se for pela 

cabeça desse Governador, acho que vamos sofrer muito ainda, porque ele está trocando “alhos por 

bugalhos”. Boa noite. Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: 

“Boa noite a todos. Gostaria de complementar Mino, referente aos veterinários, eles cuidam dos 

animais de estimação, e o cidadão que irá levar o seu animal para ter esse cuidado, irá entrar em 

contato com o veterinário. O veterinário vai ter que deixar de atender um animal doente ou que 

esteja precisando de cuidados? Esse é um outro pedido meu, não que eu esteja desmerecendo as 

demais categorias, mas achei justa essa reivindicação e o Prefeito atenciosamente me atender, mas 

levou a “porta na cara” mais uma vez, não foi má vontade. Obrigado a todos. Boa noite.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 0038/2021.- Voto de 

Congratulação com a jovem Fernanda Simionato, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 12 de abril. Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 0039/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

de Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 12 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0040/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria da Glória Santos, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de abril. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 

de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação nº. 00157/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, melhorias na ponte localizada a rua Dr. Joaquim Gomes da Cunha, ligação 

com o Recanto do Barão, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Briza.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação nº. 00158/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar o 

serviço de roçagem na estrada rural "Terrazan" e nas entradas do condomínio "Chácara Terrazan". 

Autoria. Briza.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 

de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00159/2021.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a manutenção urgente do compressor de ar da UBS "Dr. Décio 

Galdi", no Istor Luppi. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00160/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, conserto ou substituição de banco na praça 

pública localizada na rua Benedito Bataglini. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00161/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar 

os serviços de roçagem e poda de árvores na estrada municipal "Antônio Gonçalves Fontes". 

Autoria. Maísa Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 

00162/2021.- Sugere estudos visando a implantação de iluminação pública na Praça "José Cássio 

Nogueira", defronte o Ginásio de Esportes "José Bonifácio Coutinho Nogueira". Autoria. Maísa 

Fernandes.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de 

abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00163/2021.- Sugere 

ao Sr. Prefeito e Secretário de Defesa Social, estudos para implantação de um posto fixo da Guarda 

Municipal no Parque "Juca Mulato". Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO 



PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00164/2021.- Sugere ampla reforma do Centro 

Comunitário de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Não havendo mais Indicações, a Sra. Presidente solicita à 1ª Secretária para que proceda 

a leitura dos Ofícios: 31º) Ofíco nº 0077/2021/GOGOV/PK.- Caixa Econômica Federal. Informa 

liberação de recursos financeiros em 03/03/2021, no valor de R$ 1.279.619,02, destinados ao 

Município. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. 

Ofício nº. 105/2021. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas no mês de janeiro, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do 

Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de dezembro foram 

recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de dezembro para a 

constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Ofíco nº 429/2021 - 

Câmara Municipal de Serra Negra.- Envia Moção de Apelo no sentido de serem analisadas as 

possibilidades das Santas Casas serem urgentemente agraviadas com o perdão total ou anistia de 

seus débitos referentes aos seus impostos e/ou voltar a ser realizado o parcelamento desses débitos 

em atraso através do PROSUS - Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e 

das Entidades sem Fins Lucrativos, que atuam na área de saúde. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Ofíco SG-DAO nº 060/2021 Prefeitura Municipal de Itapira.- Resposta ao Requerimento nº 

01/2021, solicitando informações acerca do programa de subsídio financeiro aos alunos 

universitários para custeio do transporte. de autoria da vereadora Beth Manoel e dos vereadores 

Fábio Galvão dos Santos e André Siqueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Ofício Patrulha Ambiental nº 

11/2021.- Resposta ao Requerimento nº 02/2021, que Requer do Sr. Prefeito e Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, informações quanto ao Fundo Municipal que gere os recursos 

recebidos oriundos da aplicação de multas pela Patrulha Ambiental, de autoria da vereadora Maísa 

Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Ofício Secretaria M unicipal de Agricultura e Meio 

Ambiente.- Referente a Indicação nº 15/2021, que Sugere ao Sr. Prefeito, a elaboração de um Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de autoria do vereador Leandro Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 37º) Ofíco SG-DAO nº 064/2021 Prefeitura Municipal de Itapira.- 

Resposta ao Requerimento nº 203/2020, que Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao 

Departamento de Trânsito, que promovam a devida sinalização de "Proibido Estacionar" na rua 

Bento da Rocha, mais precisamente defronte o Edifício Érica, de autoria do vereador Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 38º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Ofício nº. 

142/2021. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas no mês de fevereiro, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo 

Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de janeiro foram recolhidos, o mesmo 

foi realizado com o valor correspondente ao mês de janeiro para a constituição do Fundo de 

Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. 

Ofício nº. 166/2021. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas no mês de março, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do 

Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de fevereiro foram recolhidos, 

o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de fevereiro para a constituição do 

Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de abril 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra., Presidente suspende a sessão 



por 10 minutos para que as comissões se reunam para exarar parecer sobre os Projeto de Lei nº 24 e 

25/2021. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após verificação de "quórum", a Sra. Presidente 

solicita a 1ª Secretária para que proceda a leitura dos Pareceres. 1º) PARECER nº. 040/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 024/2021. RELATORA: Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 024/2021, de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito especial  no  valor de  R$ 

72.000,00.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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

aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de abril de 2021. 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 a Sra., Presidente despacha a matéria para o Ordem do Dia, 

em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário anteriormente. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos  15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 1º) PARECER nº. 041/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 025/2021. 

RELATORA: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe 

sobre a Concessão de Auxílio Emergencial aos transportadores autônomos de transporte escolar em 

virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia de covid-19, e dá outras providências.", 

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

legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por sua aprovação. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 15 de abril de 2021. 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 a Sra., Presidente despacha a matéria para o Ordem do Dia, em virtude de requerimento 

aprovado pelo Plenário anteriormente. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos  15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a  Sra. Presidente suspende  a  Sessão  por  10 

minutos  a  fim  de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM 

DO DIA = Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova por 

unanimidade que os Projetos de Lei Complementar de nºs 05, 07, 08 e 09/2021, sejam discutidos 

em bloco e que a votação dos mesmos sejam realizadas separadamente. A seguir acatando o 

requerimento acolhido pelo Plenário a Sra., Presidente coloca em discussão os Projetos de Lei 

Complementar. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021.- 

Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa SOBERANO GRILL EIRELI. 

Autoria: Antonio Hélio Nicolai, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2021.- Autoriza a 

Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa WLS PNEUMÁTICOS & MOTO-

PARTES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Autoria: Antonio Hélio Nicolai, o Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2021.- Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa 

NUTRILATINO INDUSTRIA COM. DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPAS DE 

FRUTAS EIRELI. Autoria: Antonio Hélio Nicolai e o Projeto de Lei Complementar nº 

009/2021.- Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa PASTORA 

INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA Autoria: Antonio Hélio Nicolai.  Faz uso da palavra o 

vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos. Pessoal, semana passada nós 

pedimos vistas para os sete Projetos, nós estamos pedindo em quatro Projetos agora. Pedimos 

vistas, porque o nosso papel aqui é fiscalizar, dialogar, pensar em aprimorar esses Projetos. E como 

eles foram votados em bloco, sendo que eles têm a função de repassar terrenos para empresas, e nós 

encontramos alguns problemas que remetemos na última segunda-feira ao Prefeito Municipal, que é 

o autor dessas leis. Uma das coisas observadas é que está faltando dentro desta documentação a 

análise das Secretarias Municipais sobre a necessidade e a viabilidade desses benefícios pleiteados, 

e isso aí esta dentro da lei 6.009, é uma burocracia, mas é para conhecer o estudo completo da 



Prefeitura perante esses Projetos. No mais, temos alguns problemas de redação também. Sempre o 

Parágrafo segundo, o Inciso segundo, da maioria dos Artigos, começam falando assim: “O 

faturamento mensal da empresa x” e já vai para a linha de baixo, e esse é um problema sério de 

redação que confunde, porque esse faturamento é mensal, anual e tudo mais? Nesses casos 

específicos nós temos, Faustinho, a primeira empresa do Projeto 005/2021, na ATA do GEIF está 

que eles solicitam três mil metros quadrados e consta na ATA, após concluída, cinco mil metros 

quadrados para essa empresa, a Soberano Grill que está no Projeto 005/2021, então há esse tipo de 

problema. Nós fomos em loco conversar com essas empresas, e hoje mesmo conversei com a 

Soberano Grill e eles explicaram o Projeto deles e tudo mais, como seria essa nova fábrica, e eu 

perguntei para eles porque quatro empregos num terreno de cinco mil metros quadrados, e eles me 

disseram que quando for feito esse novo barracão será tudo automatizado, então a geração de 

empregos não é tanta quanto eles esperam, por causa dessa automação que haverá dentro dessas 

empresas. Nós também fomos na WLS, que funciona ao lado da Açoplast, conhecemos o Marcelo 

que hoje cuida da empresa, no caso dessa concessão já existe um barracão de nove mil metros, e a 

empresa irá pegar mais outro terreno em torno de três mil metros, ou seja, serão em torno de doze 

mil metros, e hoje eles têm vinte e três empregados, segundo o Marcelo, e irão, só no barracão, 

gerar cento e vinte empregos. Então fomos apenas ao primeiro barracão, eles irão construir um 

segundo barracão nos outros três mil metros quadrados, e a previsão é que se cumpra a criação 

desses empregos previstos em lei. Em relação ao Projeto 009/2021, também nós fomos à Pastora 

Indústria Alimentícia e conversamos com o Adilson que fez a aquisição de três mil metros 

quadrados, porque a intenção dele é fazer uma fábrica para ração para ajudar na criação de gado 

leiteiro, e nisso ele recebeu dois mil metros, então ele fez essa ressalva, e ele também garante a 

criação desses dez empregos, pelo menos, tranquilamente com a fábrica sendo feita. O Projeto 

008/2021, em relação à empresa Nutrilatino, essa empresa não teve como visitarmos, é uma 

empresa de fora, e verificando os relatos, não há uma cópia referente ao Processo Administrativo, 

da Secretaria, e essas coisas que já apontamos e tudo mais. Então essas 4 empresas, sendo os 

Projetos votados em bloco, elas recebem os terrenos, elas concedem, nós fomos verificar a 

qualidade dessas empresas, fomos em loco para bater um papo com eles, para ver o que eles 

precisavam, e o que pesa nesse negócio e que aqui fica uma dica, porque quando enviamos para o 

Prefeito o nosso requerimento não respondido, é que isso no futuro poderá levar a uma contestação 

pelo Ministério Público, devido a lei não ter sido cumprida, no caso de não vir toda a documentação 

e tudo mais. As demais são empresas que vão receber esses terrenos e vão gerar empregos, e é isso 

o que nós estamos fazendo, fomos verificar em loco para termos o nosso voto para aprovar, de 

forma a adquirirmos os empregos tão necessários neste momento para a população itapirense. 

Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS 

SANTOS: “Boa noite a todos. Vereador Leandro, em conversa com o senhor Secretário Noé 

Massari, questionei se foi enviado um ofício para ele, e de imediato ele me disse que não havia 

recebido nada. Em conversa, também, com o Prefeito Toninho Bellini, ele me disse que 

acompanhou como participante, não como membro da reunião e disse que conversou com cada 

empresário e buscou uma maneira que a Prefeitura pudesse ajudá-los. O direito real de uso, como 

sabemos e que está na lei, desde que não cumpridas as formalidades pela empresa, a Prefeitura 

tomará o terreno de volta, então, via de regra, o prejuízo será da empresa se ela não cumprir com os 

requisitos da lei. Referente à documentação da qual a Vossa Excelência falou, foi enviada para nós 

as certidões negativas que acompanham os Projetos, e nenhuma empresa atualmente tem dívida 

com o fisco, nem federal, nem estadual e nem municipal, e como o senhor mesmo constatou em 

loco, estão todas funcionando. A empresa do Pará, que Vossa Excelência falou, e que a intenção do 

dono é vir para o Sudeste, eu estava com o Secretário quando ele fez a ligação pedindo urgência, 

porque ele já estava praticamente com a empresa contratada para fazer a construção do prédio. Eu 

particularmente questionei o pessoal do GEIF, não conversei apenas com o Noé, mas sim com os 

demais membros, inclusive com o Prefeito, e eles me disseram que toda a documentação está 

correto, como o próprio Toninho falou, a responsabilidade maior é dele. Falei para o Prefeito que 

não é assim, mas que eu confio. O Prefeito perguntou se a documentação está correta, se a ATA do 



GEIF veio para nós e eu confirmei que está correta, que foi conferida. Solicitei as certidões e os 

contratos que você questionou, e estão todos arquivados, talvez tenha sido uma falha não terem 

enviado para nós. Como Vereadores agora a nossa função é a de fiscalizar pontualmente se os 

requisitos estão sendo cumpridos ou não, e acredito que estão, porque será bom tanto para as 

empresas como para o Município.” Aparte concedido ao vereador Leandro Henrique Sartori: 

“Boa noite a todos. Nós entendemos Faustinho, que quando passar pela Câmara, para voltar, é 

Ministério Público, é um trabalho para a Prefeitura, por isso requeremos os documentos por 

completo, para ver se está tudo certo. Protocolamos o nosso requerimento na segunda-feira e 

pedimos vistas na quinta, estudamos o Projeto no final de semana e na segunda-feira nós 

protocolamos as certidões e outros Projetos nos quais também faltam outros documentos, sendo que 

vamos discutir depois esses outros, os quais virão na sequência. Então esse é o ponto, essas quatro 

empresas que você colocou em bloco, e que nós aprovamos, o lance delas são as questões 

burocráticas, que podem, posteriormente, trazer problemas, mas no geral fui conferir três das quatro 

empresas em loco, e são bem interessantes. Esse é o ponto para começarmos a fazer esse diálogo e 

lógico, para deixarmos uma sugestão ao Prefeito também aqui no nosso requerimento, para que as 

próximas leis também não venham com essas coisas dúbias, se o faturamento é mensal, anual na 

mesma linha, sem sabermos qual é o faturamento da empresa corretamente, que são coisas para 

auxiliar e melhorar o andamento das leis e o andamento desses Projetos que serão revertidos para a 

população.” Continua com a palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Leandro, o 

que eu tenho para dizer a você é que devido ao comprometimento do GEIF, do Prefeito e do 

Secretário toda a documentação está correta, e não irá haver problema algum, e se tudo correr bem, 

no máximo de doze a treze meses muitos empregos serão gerados na cidade, e isso será uma 

benção. Peço a ajuda de todos os Vereadores para conseguirmos aprovar esses Projetos, de 

preferência em unanimidade, para que passem já no dia de hoje. Boa noite a todos. Muito 

obrigado.” Isto feito, não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., 

Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei Complementar nº 05/2021. Aprovado por 

Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 05/2021. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 07/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 07/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., 

Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2021. Aprovado por 

Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2021. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio 

Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 09/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES OS PROJETOS DE LEI 

COMPLEMENTAR Nºs 05, 07, 08 e 09/2021. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de abril de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, 

requer e a Casa aprova, menos o voto do vereador Lenadro Henrique Sartori, que os Projetos de Lei 

Complementar de nºs 06, 10 e 11/2021, sejam discutidos em bloco e que a votação dos mesmos 



sejam realizadas separadamente. A seguir acatando o requerimento acolhido pelo Plenário a Sra., 

Presidente coloca em discussão os Projetos de Lei Complementar. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 006/2021.- Autoriza subvenção à empresa JR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. Autoria: Antonio Hélio Nicolai; o Projeto de 

Lei Complementar nº 0010/2021.- Autoriza subvenção à empresa Filo S.A. Empresa de 

Confecção de Vestuário. Autoria: Antonio Hélio Nicolai; o Projeto de Lei Complementar nº 

0011/2021.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma, 

de ressarcimento de despesas e investimentos comprovados, isenção das taxas de alvará de 

funcionamento, de licença para execução de obras, parcelamento de solo urbano e IPTU, à empresa 

NB MÁQUINAS LTDA. Autoria: Antonio Hélio Nicolai.  Faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite. Antes de tudo, quero deixar claro que o motivo 

de eu ter votado contra esses Projetos serem votados em bloco, é simples. Essas concessões para as 

empresas JR e Filo são parecidas, a concessão para a NB é um pouco maior e diferente, então essa é 

a minha justificativa de voto. Começando pelas empresas JR e Filo, no caso da JR a subvenção é de 

cinquenta por cento e nós não temos aqui na Câmara, junto com a lei, o valor do aluguel, não temos 

o quanto será gasto, e não foi anexado, não foi colocado em ATA, então nós não temos noção do 

valor do aluguel. Nós requeremos a cópia do contrato de aluguel, e também o prazo de locação, o 

índice de reajuste e tudo mais. Peço desculpas por não ter dado tempo de passar na JR, eu gostaria 

muito de ir para conhecermos, para dialogarmos, peço desculpas desde já, por não conseguir chegar 

até vocês para entender, como fiz com as demais. Ocorreu a mesmo problema com a parte 

burocrática que aconteceu com as outras, não temos a cópia do Processo Administrativo que está no 

Projeto, que está na lei 6.009, no Inciso 2 do Artigo 2, não sabemos se o faturamento é mensal ou 

anual, então encontramos as mesmas falhas, e esse é o problema no caso da empresa JR. Não há a 

cópia do contrato do aluguel, do valor do aluguel e nem o prazo de locação, e tudo o mais que está 

aqui na lei. No caso da Filo, nós temos uma empresa aberta recentemente, uma empresa na qual foi 

anexado junto ao Projeto de Lei o faturamento de outra empresa, e aí vem a mesma coisa da JR, só 

que ao invés de 50%, 100% do aluguel e também não há a cópia, não há o valor, tudo isso não está 

descrito dentro desse Projeto, sendo que essas são informações básicas, como o prazo de locação, o 

índice de reajuste, e esse é o ponto que nós gostaríamos de entender, e logicamente de votar o 

Projeto aqui a favor, mas não fomos atendidos perante os nossos pedidos, para termos esse tempo, o 

valor e os demais dados. No caso da empresa Filo o barracão está fechado, imagino que estejam 

esperando a lei, ou ocorreu algum outro problema, fui até lá, mas não foi possível conhecer porque 

estava fechada. No caso da empresa NB, que também é outra empresa que não consegui conhecer, a 

lei é muito ampla, é uma li que irá beneficiar 50% de toda a nova construção da NB. Será um 

investimento alto, imagino que seja uma empresa enorme da cidade, que traz benefícios com muitos 

empregos, e esse investimento será pago, e não há também o cronograma, não há o valor de 

vencimento, não há o quanto será gasto. Nós entendemos que isso será revertido em x anos pelo 

ICMS, mas qual o valor? Isso também faltou dentro dessa lei, e isso nós pedimos além das questões 

burocráticas, sendo que isso estou repetindo pela terceira vez. Nesses 3 Projetos faltam esses 

percalços. Boa noite a todos. Obrigado.”  A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO 

GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de esclarecer alguns pontos. O grupo do 

GEIF fez todo o trabalho administrativo, inclusive o Projeto de Lei entrou na Casa, foi para as 

Comissões, não teve acordo de bancadas para votar no mesmo dia, foi solicitado vistas, e eu acho 

que também está faltando um pouco de consideração, sendo que era só ter procurado o pessoal do 

GEIF, que eles estão com os Processos Administrativos lá, com todos os valores. Referente, 

principalmente, à subvenção, como está na lei e já foi falado para mi, não é simplesmente ir lá, 

gastar e pagar, terá que vir comprovado o gasto. Nos termos da lei já foi aprovada a 006/2021, 

também por unanimidade, então quero dizer que a intenção do Prefeito é única, como sempre foi 

pedido o ano passado por todos os Vereadores, também esse ano todos estão pedindo para todos 

ajudarmos as empresas, e para isso é feita a lei, é feito o trabalho de campo do Secretário, e é feito o 

trabalho burocrático e administrativo do grupo. Como já foi dito, irá retornar 50% do investimento 

em ICMS, e eu quero deixar bem claro, que não irá sair do cofre público, e querendo ou não, como 



é objeto sempre nas pré-eleições, a politicagem vai falar que o Governo não ajudou as empresas e 

que houve perdas de empregos, perda de empresas. É nosso dever fiscalizar Leandro, aceito sim o 

suas pontuações, mas acho que não havia necessidade, e tenho certeza também que o senhor irá 

fiscalizar isso daí, pode ter certeza que o aluguel será comprovadamente pago, vai passar pelo grupo 

vai passar pelas Secretarias para depois o pagamento ser aprovado, não será feito como era na 

Gestão anterior, na qual a Prefeitura ia lá, alugava o balcão para a empresa, colocava a empresa lá, 

sendo que ela não cumpria o acordo, e cortava o aluguel? Não, porque você tinha um contrato com 

quem alugou o prédio, fora as empresas que saíam e deixavam a sujeira para a Prefeitura limpar. 

Essa lei por aperfeiçoada por nós, nessa legislatura aqui, na qual, se acaso a empresa não der conta, 

é só a Prefeitura não pagar o aluguel, o aluguel já terá sido pago por eles, sendo que se eles não 

pagarem o aluguel a Prefeitura não irá pagar. Se eles não pagarem o aluguel, eles serão despejados e 

a culpa não será da Prefeitura, a lei foi clara nesse sentido. Era o que eu tinha a dizer. Faz uso da 

palavra o vereador Leandro Henrique Sartori: “Boa noite. O senhor me concede um aparte? 

Obrigado.” Continua com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos: “Não.” Pela Ordem o 

vereador Leandro Henrique Sartori, “Boa noite a todos. Senhora presidente, peço o adiamento 

por mais uma semana para que essa documentação chegue até a Casa, para ser possível votarmos 

esses 3 Projetos, com tudo esclarecido e dentro das leis. Obrigado a todos.” A seguir a Sra., 

Presidente coloca em votação o requerimento de adiamento dos Projetos, rejeitado menos 3 votos 

dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. Isto feito a Sra., presidente 

passa ao processo de votação dos Projetos. A Sra., Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de 

Lei Complementar nº 06/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador 

Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que 

seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei Complementar. A senhora 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., 

Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei Complementar nº 10/2021. Aprovado por 

Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente acatando o requerimento verbal aprovado 

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 10/2021. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, a Sra., Presidente coloca em 1ª Votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 11/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir a Sra., Presidente coloca em 1ª 

votação a Emenda Modificativa nº01/2021, ao Projeto de Lei nº 11/2021, Aprovada por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação 

o Projeto de Lei Complementar nº 11/2021 e a Emenda Modificativa nº 01/2021. A senhora 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 11/2021 e a Emenda Modificativa nº 01/2021. 

Aprovado por unanimidade em segunda votação o Projeto e a Emenda. Justifiativa de voto vereador 

André Siqueira: “Boa noite a todos. Eu gostaria de justificar o meu voto, porque os Vereadores 

tiveram uma semana para ficar ciente dos Projetos, e a situação não está muito boa, e vamos enrolar 

até quando? E depois caberá a nós fiscalizarmos se estão fazendo o que é para ser feito, e se estiver 

errado nós vamos “partir para cima”, você pode ter certeza. Obrigado ao apoio de todos pela 

votação, porque a situação está complicada e nós precisamos gerar empregos, e tenho certeza que 

vamos gerar muitos. Boa noite a todos. Obrigado.” Justificativa de voto vereador Leandro Henrique 

Sartori: “Boa noite a todos. Senhora Presidente eu gostaria de deixar claro que o nosso trabalho 

dentro dessa semana foi feito. Nossos requerimentos foram solicitados, se não consta o valor do 

aluguel, e se não consta é porque o Poder Executivo não nos entregou. Não houve falta de vontade 

de ir até o GEIF, e em relação a isso, acredito que nós podemos começar a pensar em outra coisa, 

como a institucionalidade dos poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e cada um deve 

cumprir a sua tarefa. Quero só explicar que o nosso trabalho foi feito e sempre também teremos 

uma relação de uma posição positiva e também institucional com o Poder Executivo. Muito 



obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES OS 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nºs 06, 10 e 11/2021 e a Emenda Modificativa 

nº01/2021 ao PLC nº 11/2021. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de abril de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 002/2021.- Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de publicação, em sítio eletrônico oficial, da lista que foram vacinadas 

contra a COVID-19 nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Itapira. 

Autoria: Leandro Sartori.  Faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

“Boa noite a todos. Hoje completam 75 dias que esta matéria está aqui dentro do Legislativo, e nós 

desde o início, quero reafirmar com vocês que essa matéria não tem a intenção de perseguir A, B ou 

C. Desde a primeira vez que eu vim falar sobre ela, no dia 2 de fevereiro, sempre fizemos a 

inibição. Infelizmente, nós temos muitos braços e poucas vacinas no Brasil, nós tivemos milhões de 

vacinas que não foram compradas pelo Governo Federal, que faz uma lei como essa, infelizmente, 

se necessária, para que os grupos prioritários sejam respeitados como realmente devem ser. Não 

houve em nenhum momento qualquer perseguição aqui a X, Y ou Z, muito menos em relação aos 

funcionários da Saúde da cidade, tanto que não há nada versando sobre os funcionários da Saúde 

aqui nesta Casa. Nós passamos muito tempo conversando sobre a inconstitucionalidade dela, e, 

logicamente, ela não inconstitucional, tínhamos pesquisado e tudo mais. Tivemos acesso na semana 

passada ao Tribunal de Contas do Estado, que pediu ao Município todas as informações da vacina, 

inclusive a lista dos vacinados e esperamos que hoje ela consiga passar pela Câmara, porque já é um 

pedido do próprio TCE para que esta lista seja divulgada. Agradeço se o Projeto for aprovado, aos 

demais colegas. Boa noite a todos. Obrigado.”  Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Vereador Leandro, o Projeto ficou aqui adiado, como inúmeras 

vezes nós tentamos falar com Vossa Excelência para retirá-lo, e também o Secretário de Saúde 

atendeu a Vossa Excelência, e o Prefeito por intermédio dele falou para o senhor. O senhor falou o 

correto aqui, temos muitos braços e poucas vacinas, a falha do Governo Federal é nítida, 

infelizmente por enquanto os Municípios não conseguem sanar essa falha, e o quê que foi pedido 

exaustivamente para a Vossa Excelência é que estamos com a funcionalidade da Saúde um caos, e 

Vossa Excelência vai fazer nós colocarmos mais 2 funcionários para alimentar esse sítio? Como 

desde o início eu falei que a lei era boa sim, que não tem só aqui na nossa cidade, na nossa Saúde a 

gente está com déficit, e o aumento dos casos da Covid, como estão falando direto, está demais, 

vamos tirar funcionários? Agora, lógico, vamos intensificar a vacina, e vamos ter colocar mais 2 

funcionários, porque tem o site já que já é alimentado pelo “Vacina Já”, que Vossa Excelência 

cutucou aqui, porque pega para mim o funcionário para fazer isso daí, que já está sendo feito e será 

colocado. Vossa Excelência falou para mim semana passada, eu já alertei o Prefeito, ele já falou 

com o Secretário, e o nosso problema é déficit humano. Vai contratar mais gente? Tenho certeza 

que por mim, pelo Prefeito, tenho certeza que pelos outros 9 Vereadores nós contrataremos um 

exército para ajudar a Saúde, só que infelizmente a pandemia também atingir os cofres do nosso 

Executivo, o orçamento caiu para esse ano, as dívidas do ano passado estão aqui para nós pagarmos. 

Já que Vossa Excelência não retirou o Projeto, pode ter certeza sim que nós Vereadores aqui, 

conversei com o Luan também, e nós vamos aprovar o seu Projeto sim, vamos jogar a peteca para o 

Prefeito, nós só tentamos um bom senso, uma conversa, poderia ter adiado o Projeto, poderia ter 

retirado e depois colocado novamente, foi essa a nossa intenção, conversando com Vossa 

Excelência de todo lado, Executivo, Secretariado, a maioria dos nossos Vereadores, a presidente 

Elisabeth Manoel, outro dia ela me falou que ela achava um insulto aos funcionários da Saúde. 

Concordo com Vossa Excelência sim, só que não era a hora, foi esse o cansativo pedido que foi 

feito. Mas fica acertado que você terá o nosso apoio sim colega. Muito obrigado.” Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o 

Projeto de Lei nº 012/2021. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino 

Nicolai: “Boa noite a todos. Só quero deixar claro que sem dúvidas o Projeto vem para uma 

fiscalização que é necessária, mas quero deixar claro também que da nossa parte, não é por ter 

partido de Vossa Excelência o Projeto que nós votamos contra, e sim para que ninguém se esqueça 

de que no dia em que o Projeto veio para esta Casa tivemos a oportunidade de conversarmos com o 



Secretário de Saúde que estava aqui, e perguntamos a ele se ele acreditava que nesse momento 

caberia essa situação, e ele nos disse que neste momento não tem material humano para isso. Agora, 

como as coisas estão melhorando, tomara a Deus que isso acabe logo, veio a resposta para nós do 

Prefeito, do Secretário, que não haveria problema nenhum a partir de agora que esse Projeto seja 

aprovado e que Vossa Excelência tenha todas as informações de uma forma transparente, sincera e 

honesta. Espero que seja feito um bom trabalho, e que possamos ter os funcionários necessários 

para que possa ser atendido o pedido do senhor. Obrigado a todos. Boa noite.” Justificativa de voto 

vereador Leandro Henrique Sartori: “Boa noite a todos. Vereador Mino e Vereador Faustinho, 

quero deixar claro que não há a necessidade de um novo funcionário, já que isso é já se está sendo 

feito para o TCE e para o próprio Vacivida, então já há o registro nesses dois lugares agora, então 

não há necessidade de deslocar funcionários, mas sim apenas copiar daqueles sites e colocar à 

disposição da população, então nesse momento tão importante não vamos perder funcionários, já 

que temos outros dois lugares nos quais são cadastrados esses nomes e aí então só pegar os dados 

dos dois lugares, nos quais já são obrigatórios para esse momento. Agradeço a votação e aprovação 

de todos. Boa noite. ”DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel 

- Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0024/2021.- Autoriza a abertura de crédito 

especial  no  valor de  R$ 72.000,00 Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

24/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0025/2021.- Dispõe sobre a 

Concessão de Auxílio Emergencial aos transportadores autônomos de transporte escolar em virtude 

dos impactos sociais e econômicos da pandemia de covid-19, e dá outras providências. Autoria: 

Prefeito Municipal.  Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Quero 

mais uma vez cumprimentar o André, que participou conosco aqui, que está firme, está atento, e 

gostaria de dizer a todos vocês sobre esse Projeto, que irá contemplar os perueiros, eu ia justificar o 

meu voto Luan, mas eu subi aqui para dizer o seguinte Presidente, com certeza haverá bocas 

malditas, já quero dizer antes aqui, de dois ou três aproveitadores, daqueles que ligaram e que 

entraram no Facebook, dizendo que se não se não fosse o que eles fizeram, não haveria o Projeto, 

então, quero dizer que antes que venham a dizer isso, que engulam suas palavras, e ao invés de 

criticar, que elogiem, porque não tiveram a capacidade e nem a sensibilidade de aguardar pelo 

menos uma semana para que nós pudéssemos dar também essa ajuda aos perueiros. Estou dizendo 

isso porque acho que faltou naquele momento, pelo menos da minha parte, eu não posso falar por 

todos os Vereadores, a partir do momento que foi votado e aprovado aquele Projeto, numa 

justificativa, com poucas palavras, eu diria que o auxílio seria para aqueles que estavam cadastrados 

e que futuramente viria o auxílio aos outros perueiros, que assim como foi dito aqui, pediram ajuda 

para todos nós. O Carlinhos falou isso aqui, todos nós conversamos, isso é mérito aqui dos 

Vereadores, de todos dessa Casa, sendo que nós discutimos, atendemos todos com educação e 

respeito, ao contrário de duas ou três pessoas que vocês sabem, que desde o ano passado, antes da 

eleição, são aqueles dois ou três de sempre. O “Zé Ruela”, o Menchaca, o fulano, o sicrano, e quero 

deixar bem claro que até amanhã eles vão estar aqui no site dizendo coisas. Como disse o 

Faustinho, nós levamos uma flechada nas costas hoje, na qual havia o compromisso do ex-prefeito 

de pagar os serviços da Companhia de Energia Elétrica para determinados itapirenses, e como o 

Faustinho deixou bem claro, eles merecem sim, mas não dessa forma, na qual o Prefeito fez um 

contrato sem passar pela Câmara Municipal, e acho que isso é uma barbaridade. Quando foi votado 

o Projeto na semana passada, a ajuda aos perueiros, nós votamos, salvo engano, a mesma coisa e o 

mesmo valor, Vereador Carlinhos, todos nós votamos, eu, a Beth, o Faustinho, todos nós votamos a 

mesma situação no mês de junho ou julho, então não havia motivo de haver esse estardalhaço. 

Quero reiterar duas ou três pessoas, que não podem sujar a categoria dos perueiros, que esses caras 

já estão marcados, carimbados, e quando vierem aqui, que calcem muito bem a cara porque não 

serão atendidos, isso não significa que o grupo de pessoas, seja ela de qual situação for, de qual 



reivindicação que seja, serão todos bem atendidos. Esses dois ou três elementos pode ter certeza que 

eles não terão o nosso respaldo no futuro, para qualquer solicitação. O trabalho foi feito, parabéns 

ao Prefeito, a todo o pessoal, ao vice-prefeito Mário da Fonseca e a todo o pessoal da área jurídica, 

na qual em pouco tempo já enviou para todos nós aqui um Projeto semelhante, com poucas coisas 

diferentes, porque alguns perueiros estavam cadastrados e outros teriam que ser cadastrados de 

outra forma, que é a que foi feita para vir essa ajuda aos perueiros. Então, perueiros, que vocês 

enxerguem hoje a realidade e a verdade, sendo que precisamos de uma semana a mais para que 

vocês pudessem ser contemplados e não porque um ou dois “papagaios de pirata” saíram gritando e 

dizendo bobagens na internet, em todos os meios de comunicação.  Já estou me adiantando a esses 

tipos de oportunistas, que vêm só para atrapalhar uma situação, que já está difícil. Que possamos 

aprovar esse Projeto, que com certeza será mérito de todos os Vereadores, e não apenas de um, e 

com certeza, Briza, leremos e releremos mensagem por mensagem, para que não haja dúvidas. 

Obrigado a todos. Boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a 

Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 25/2021. Aprovado por Unanimidade. 

Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Acrescentando às 

palavras do Mino, gostaria de parabenizar o Prefeito e Departamento Jurídico da Secretaria da 

Fazenda, o nosso vice-prefeito e todos os Vereadores aqui desta legislatura, e gostaria também de 

lembrar a todos que essa era uma luta minha, da Beth, do Mino, do César, do Luan, na gestão 

passada também. Graças a uma brecha da lei, o nosso jurídico conseguiu implantar esse auxílio a 

essa categoria. Obrigado a todos. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de abril de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Questão de Ordem, Vereador Luan dos Santos 

Rostirolla: “Boa noite a todos. Só para não passar em branco um fato que aconteceu hoje em 

Itapira, eu gostaria de parabenizar a nossa Guarda Municipal. Foi feito um boletim de ocorrência 

hoje sete horas da manhã de um furto no recinto, e surpreendentemente às onze horas a Guarda 

Municipal já encontrou os bandidos, acharam e recuperaram tudo isso aí, então parabéns de verdade 

para equipe do nosso querido Farabello, para todos os guardas municipais que estão atuantes, que 

são manchetes todos os dias nos jornais e redes sociais. É só para registrar o que aconteceu hoje e 

não passar em branco Presidente. Obrigado e parabéns Guarda Municipal de Itapira. Obrigado a 

todos. Boa noite.” Faz uso da palavra a Presidente ELISABEH DONISETE MANOEL: “Boa 

noite a todos. Parabéns também ao prefeito Toninho Bellini, pelo aumento do material de proteção 

para os Guardas, da quantidade de armas. Obrigada a todos. Boa noite” (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 funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, 

PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 
 


