
Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 05 de Agosto de 2022 em comemoração ao Jubileu 

de Prata (25 anos) da criação da Guarda Civil Municipal de Itapira, e pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade itapirense. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações 

Públicas solicita, para compor a Mesa Principal, a presença da Presidente da Casa, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, VICE-PREFEITO SR. MÁRIO DA FONSECA, 

VEREADOR SR. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL SR. 

CEL. ALMEIDA e o COMANDANTE DA 3ª COMPANHIA DA POLICIA MILITAR 

DE ITAPIRA CAPITÃO FÁBIO LUIS VIEIRA. São convidados para compor os acentos 

reservados os Edis: Carlos Donisete Briza, Fábio Galvão dos Santos, Luan dos Santos 

Rostirolla e Maísa Gracinda Fernandes. Após o cerimonial ler os Ofícios de Justificativa de 

ausência dos vereadores e demais autoridades, a condução do ato solene fica a cargo da 

Presidente da Câmara Elisabeth Donisete Manoel. Boa noite a todos! Agradecida pelas 

honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta noite festiva, na qual a Câmara Municipal 

de Itapira celebra o Jubileu de Prata, criação da nossa querida e valorosa GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL a Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da 

4ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o povo itapirense nesta Câmara Municipal, 

solicita a Vereadora Maísa Gracinda Fernandes para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. 

Ato contínuo, a Sra. Presidente solicita a execução do Hino Nacional e posteriormente o Hino 

da Cidade de Itapira. A seguir, a Sra. Presidente solicita ao vice-prefeito Sr. Mário da Fonseca, 

para que faça a aprensentação dos Guardas Civis Municipais. A seguir, faz uso da palavra a 

Sra. Presidente ELISABETH DONISETE MANOEL: "Não poderia furtar-me de um breve 

pronunciamento nesta ocasião marcante, nesta data significativa de celebração dos 25 anos de 

criação da Guarda Civil Municipal de Itapira, para associar-me às justas homenagens que o 

Poder Executivo vem realizando. Quando nosso colega André me solicitou a realização da 

presente sessão, de imediato eu concordei por entender tratar-se de justa e meritória 

homenagem, eu diria que até singela diante dos excelentes serviços prestados por estes 

verdadeiros heróis à nossa população. Já disse, com muita felicidade, que nada resiste a uma 

ideia cuja hora soa, pois transcorria o ano de 1997 e soou a ideia inadiável de criação e 

instalação desta importantíssima corporação. O crescimento populacional e as novas demandas 

em Segurança Pública clamavam pela instalação desta força policial, como passou a ser 

reconhecida de fato e de direito. Mas se fez necessária a coragem e o pioneirismo de muitos 

servidores, alguns homenageados aqui hoje, com muita justiça, para que se concretizassem esse 

ideal. Agradeço a inestimável contribuição de todos para a realização deste anseio. Hoje aqui 

estamos, por desígnio de Deus, a exaltar, com razão, a feliz criação, a imperativa criação da 

Guarda Civil Municipal de Itapira. A minha presença, nesta oportunidade, na condição de 

Presidente da Câmara Municipal, tem o significado simbólico, de traduzir para todos aqui, a 

admiração e o reconhecimento do povo itapirense, pelos relevantes e inestimáveis serviços 

prestados à nossa comunidade, que é a vossa comunidade também. A minha palavra nesta 

ocasião, portanto, é de agradecimento e de justa homenagem a todos, Prefeito, secretário, 

comandante, encarregados, mas principalmente, a estes magníficos servidores que construíram 

a história desta corporação. Servidores que diariamente colocam suas vidas em risco para 

proteger nossas famílias. Não obstante, uma das mais atuantes e expressivas da região, e quiçá, 

do Estado. Presto, pois, em nome da Câmara Municipal e de todos meus colegas vereadores, as 

minhas mais profundas e sinceras homenagens à Guarda Municipal, certa de que aqui se pratica 

a justiça, e estou convencida de que os senhores continuarão a honrar e dignificar o juramente 

que vocês fizeram e esta farda que vocês vestem. Os meus mais calorosos cumprimentos e a 

certeza da minha profunda admiração.E como eu disse, hoje sendo um dia de festa, de 

aniversário e eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ganhar presente. E eu na condição de 



Presidente da Câmara, junto aos meu colegas vereadores, ao vice-prefeito, eu pediria ao 

prefeito, vereadores, tenho certeza que sim... Acompanho uma cidade muito próxima a nossa, 

a qual esta oferecendo a aposentadoria especial ao Guarda Municipal. Eu gostaria que não nesse 

momento, mas em breve, aqui em Itapira passassemos a comemorar a tão sonhada 

aposentadoria para a Guarda Municipal de Itapira. Muito obrigada!" A seguir, o Cerimonialista 

solicita ao vice-prefeito Mário da Fonseca, vereadora Sra. Presidente Beth Manoel, vereador 

André Siqueira, autor desta homenagem, Sr. Capitão da 3ª Companhia de Policia Militar e 

demais autoridades presentes, para o descerramento da placa comemorativa ao Jubileu de Prata 

(25 anos) de criação da Guarda Civil Municipal de Itapira ao Secretário de Defesa Social Cel. 

Almeida, acompanhado do comandante Mirovaldo Farabello. A seguir, faz uso da palavra o Sr. 

CEL. ALMEIDA: "Bom dia a todos! Mais uma vez o meu coração está repleto de alegria e 

conforto do orgulho, por estar podendo participar em mais uma solenidade. Com esse ato nós 

estamos encerrando a providencias com relação a comemoração ao Jubileu de Prata (25 anos) 

de criação da Guarda Municipal não poderia ser melhor, porque uma Sessão Solene promovida 

pela Guarda Municipal de Itapira, a quem diante mãos estamos completamente agradecidos. 

Sra. Elisabeth Donisete Manoel Presidente da Câmara, vereadores aqui presentes anunciados, 

representantes do Poder Legislativo, nosso estimado vice-prefeito Mário da Fonseca 

representando nesse ato o DD. Prefeito de Itapira Antônio Hélio Nicolai, caríssimos colegas 

secretários da administração, autoridades presentes, convidados, estou muito agradecido pela 

honra e o prestígio de vocês. Gostaria de enaltecer extremamente o ato da Câmara Municipal e 

Guarda Municipal em nome de cada integrante da corporação, entidade física, e quero externar 

os agradecimentos por essa homenagem justa e sincera. É desnecessário falar da atividade 

desses guardiões, eu costumo dizer que o risco é inerente a vida, todos nós estamos sujeitos, 

mas os senhores ao fazerem essa escolha potencializaram esse risco, e se não fosse a proteção 

deles nós não teríamos essa segurança em trabalhar na área de segurança. Então nós temos que 

eternamente, cada dia dar graças a Deus de dar cabo dessa missão e dessa mística profissão que 

nós escolhemos. Desde a sua instalação há 25 anos atrás, eu espero que tenha sido um ato solene 

também, porque é o inicio de uma caminhada por terrenos desconhecido, um terreno frio, 

gelado e feio. Com certeza os senhores de coração aberto se propuseram a fazer essa caminhada, 

tiveram seus instrutores, tiveram as suas orientações, e hoje vocês estão aqui sendo blindados. 

A Guarda Municipal como disse é uma entidade, mas não fosse o ato individual e seus agentes, 

ela não conseguiria se sustentar nesse tempo. Vinte e cinco anos é um quarto de cento, é uma 

geração, é uma vida. E vocês demonstraram com a sua habilitação, dedicação, com seu senso 

de responsabilidade profissional o sentido da vida e todas as pessoas que receberam o auxílio 

de vocês durante esse período. Então o agradecimento é sincero, no entanto a ausência deles 

não pode nos desanimar. E nós com muito orgulho estamos com vocês mais um pouco nessa 

fase. Repito, com muito orgulho, com muito prazer, com muita satisfação que eu aproveito para 

agradecer a administração por nos dar a oportunidade. E para materializar tudo essa 

consideração, assim como a Câmara materializou o momento, a administração municipal 

também fará isso a partir desse instante oferecendo a cada um dos senhores, para guardarem 

posteridade um diploma, onde lá registra o agradecimento da prefeitura para com a guarda, 

como também o agradecimento da administração para cada agente. E de uma forma muito 

singela, muito simples, nós vamos formalizar isso, e peço para o colega mestre de cerimônia, 

na medida que vá chamando os seus integrantes nós vamos oferecendo o diploma em grupo de 

dez em dez. Peço aos colegas assistentes que tenham paciência, mas vamos aproveitar esse 

momento para formalizar essa gratidão. Muito obrigado a todos, e que Deus continue nos 

abençoando em cada passo, em cada momento das nossas vidas. Obrigado a todos!" A seguir, 

o Cerimonialista passa a palavra ao colega de profissão Sr. Humberto Butti para auxilia-lo na 



solenidade. A seguir, o Cerimonialista Sr. Humberto Butti diz: "Bom dia a todos! Obrigado 

Beto Coloço. "Antes da entrega dos diplomas, gostaria de agradecer a presença de todos e a 

administração municipal, e nós temos que lembrar que Guarda Civil Municipal é uma profissão 

arriscada, e muitas vezes alguns ficam pelo caminho. Então nada melhor do que lembrarmos 

daqueles que se foram prestando serviços a comunidade e já não estão mais aqui entre nós. 

Vamos ficar em pé, e não fazer um minuto de silêncio, mas aplaudindo o Erico Pinheiro, Alex 

Silveira e Mello."A seguir, o Cerimonialista solicita aos componentes da Mesa Principal e 

autoridades presentes, para a entrega dos diplomas de Honra ao Mérito aos Guardas Civis 

Municipais. A seguir, o Cerimonialista solicita ao vice-prefeito Sr. Mário da Fonseca para que 

inicie a entrega dos diplomas ao 1º Grupo de Guardas Civis Municipais: Adão Pesuto, Adelbar 

Custodio, Airton Vilela, Alexandre Fernandes dos Reis, Andrea Moraes da Silva 

(primeira Guarda Municipal Mulher de Itapira), Antônio Sergio Lemes, Benedito Renato 

da Silva, Carloman Alauk, Carlos Rodrigues de Lima e Fernando Borges de Oliveira. A 

seguir, o Cerimonialista solicita a Presidente da Câmara Municipal Sra. Elisabeth Donisete 

Manoel para que faça a entrega dos diplomas ao 2º Grupo de Guardas Civis Municipais: Luis 

Guilherme Massari (ausente), Heraldo Donisete Delfino Sabadini, Jacir Evaristo dos Reis, 

Joel Cássio Martins, Jose Luis Marques, Miguel Faraco Galego, Roberto Martins de 

Oliveira, Richard Alexandre Idesti e Silvio Aparecido Machado. A seguir, o Cerimonialista 

solicita ao vereador Sr. André Luis Siqueira para que faça a entrega dos diplomas ao 3º Grupo 

de Guardas Civis Municipais: Abel Sylvio Galizoni Filho, Adriano Roberto Marchioreto, 

Adriano Zacarias de Souza, Alessandro Donisete Brolezzi, Alessandro R. Toledo de 

Machado, Benedito Cristiano Gervazoni, Berenice de Oliveira, Carlos Alberto Leite e 

Celio da Andrade Siqueira Franco. A seguir, o Cerimonialista solicita a vereadora Sra. Máisa 

Gracinda Fernandes e ao Comandante da 3º Companhia da Policia Militar Sr. Fábio Luis Vieira 

para que façam a entrega dos diplomas ao 4º Grupo de Guardas Civis Municipais: Celso 

Semolin, Cesar Martucci, Claudinei Ananias, Diego Ribeiro Balbino, Ednubia Brito de 

Souza, Eduardo Rodrigo Pierozzi, Elias Aparecido de Oliveira Neto, Erica Tenório 

Baldoria e Fabio Bacchin. A seguir, o Cerimonialista solicita aos vereadores Srs. Luan dos 

Santos Rostirolla e Fábio Galvão dos Santos para que façam a entrega dos diplomas ao 5º Grupo 

de Guardas Civis Municipais: Ivan Ricardo da Silva, Joel de Paiva Lemos, Jose Antônio 

Almeida, Jose Benedito Carmona, Jose Braz Lemes, Jose Claudio Martinelli, Jose Luis 

Evangelista da Silva, Jose Francisco dos Santos II e Luis Antonio Milo da Fonseca. A 

seguir, o Cerimonialista solicita ao vereador Sr. Carlos Donisete Brisa e ao Sr. Carlos Vitório 

Boretti Ornellas para que façam a entrega dos diplomas ao 6º Grupo de Guardas Civis 

Municipais: Luis Carlos Batista, Luiz Carlos Cavallaro Junior, Luis Carlos Palandi Filho, 

Manoel Nogueira, Marcelo Pegorari Carpi, Marcos de Azevedo Cruz, Mirovaldo 

Farabello e Patricia Aparecida Zacarioto.  A seguir, o Cerimonialista solicita aos senhores 

Cristiano Florence e Flávio Boretti para que façam a entrega dos diplomas ao 6º Grupo de 

Guardas Civis Municipais: Paulo Adriano Dias dos Santos, Paulo Borges, Paulo, Paulo 

Rogerio Pedroso Rossetti, Regina da Cassia Gutierrez, Ricardo Carlos Negro, Ronaldo 

dos Santos Vitorio, Rodrigo de Souza, Solange Aparecida de Souza, Thiago Castiglioni, 

Whashington Soares Batista e Edna Cordeiro de Almeida. A seguir, o Cerimonialista 

solicita a presença de três Guardas Municipais Civis (aposentados) para recebrem o diploma: 

Carlos Eduardo Domingues, Gilberto de Almeida Martins e Luis Carlos de Almeida. A 

seguir, o Cerimonialista solicita a presença das duas Guardas Civis Municipais para receberem 

o diploma: Paula Marcia Antônio e Silmara Luciana Martinelli. A seguir, faz uso da palavra 

vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: "Bom dia a todos! Gostaria de agradecer a Sra. 

Presidente pela oportunidade demais vereadores, Coronel e demais secretários. Bom, até os 17 



anos aprontei bastante, mas foi bagunça, não foi coisa errada não gente! Aí depois veio a guarda 

e tive que dar uma segurada (risos). Gostaria de agradecer de coração a corporação da Guarda 

Municipal, nada mais justo tudo o que está acontecendo hoje, pelos trabalhados que vocês vêm 

desempenhando. Estamos constantemente olhando jornais, redes sociais, e se não fosse a 

Guarda Municipal da nossa cidade, eu acho que nós estaríamos ferrados, não desfazendo da 

Policia Militar que também vem realizando um excelente trabalho, mas também enfrentam 

dificuldades com a população, com falta de guarnição. Então se nós não tivéssemos a guarda 

seria bem mais complicado parta a nossa cidade. Em nome da população itapirense, eu agradeço 

o trabalho que vocês vêm realizando. Quero agradecer aos demais guardas que vem pela frente, 

encarar um trabalho que não vai ser fácil. Então de coração quero agradecer vocês, estou de 

portas abertas, os demais vereadores, quero agradecer ao prefeito pelo empenho que vem 

fazendo na área da segurança, chegou as viaturas novas, vamos ver se no fim do ano a gente 

compra mais viaturas, dar um conforto melhor para a guarda trabalhar, porque acho que não é 

justo a guarda fazer uma autuação e levar o cara ao lado, tem que ter o famoso “chiqueirinho”, 

e só vai andar lá quem quiser, quem não aprontar, não fizer coisa errada não vai andar. Que 

Deus continue abençoando todos vocês de coração mesmo. Eu sou um cara que tenho amizade 

com todo mundo, não tenho inimizade com ninguém, respeito a todos, sou respeitado, graças a 

Deus estou aqui exercendo a função de vereador. Então o que você precisar estou de portas 

abertas, agradeço de coração. Um abraço, fiquem com Deus." A seguir, faz uso da palavra o Sr. 

Prefeito Municipal ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI: "Bom dia a todos! Obrigado pelo carinho. 

Vim até aqui pela manhã, mas tive que sair, porque recebemos a Secretária de Assistência 

Social do Estado de São Paulo Laura Machado, no Lar São José, uma visita e ao nosso lado a 

Regina que está me acompanhando, nós a recebemos, foi bom, a nossa assistência social 

também estava lá, sempre trabalhando e muito ativa. Ela escolheu só quatro municípios para 

fazer essa visita, e Itapira foi uma delas. Rapidamente, eu quero primeiramente parabenizar a 

todos dessa nossa instituição que é a nossa Guarda Municipal pelos 25 anos que nós estamos 

aqui hoje comemorando. Eu tenho um carinho e respeito muito grande pela nossa guarda. Tive 

a felicidade, a oportunidade de conviver lá trás por dois mandatos como Prefeito, junto coma 

maioria de vocês. Nós sempre tivemos um olhar especial pela nossa Guarda Municipal. Vocês 

acompanharam a minha gestão, e agora o terceiro mandato, e tudo que poder ser feito para a 

nossa guarda, atender a demanda de segurança da cidade a gente tem feito. E não o 

reconhecimento que vocês têm da nossa prefeitura, da nossa equipe de trabalho, mas vocês são 

reconhecidos e respeitados pela nossa população vocês estão sempre a frente no dia a dia, 

cuidando da nossa segurança junto a Policia Militar. Nós sabemos que demanda de segurança 

é muito grande, todos os municípios do Brasil estão passando por várias situações, mas eu vejo 

que nós temos dado conta do recado sim, com esse trabalho integrado que a gente faz. Então o 

respeito que nós temos pela instituição que é a nossa Guarda Municipal, é muito grande, os 

investimentos tem sido feitos, nós já conseguimos muita coisa para a nossa guarda, e estamos 

sempre prontos para atende-los naquilo que for possível. Nós estamos aumentando os nossos 

efetivos no prédio, estamos aí com mais 20 guardas juntos, nós já tivemos a nossa corporação 

no período em que fui prefeito quase cem Guardas Municipais, entramos agora e uma redução 

de setenta guardas. Então esse pedido é importante, recuperamos esse concurso para que novos 

guardas pudessem entrar, estão sendo muito bem preparados para poderem junto com vocês 

continuarem atendendo a essa demanda de segurança para o nosso município. Gostaria de 

parabenizar cada um de vocês, pelo trabalho que vocês realizam, sempre se colocando a frente, 

até correndo risco de vida, e isso faz com que vocês realmente sejam reconhecidos pela nossa 

população e por todos nós aqui na Prefeitura Municipal. Por tanto, eu quero deixar um abraço 

fraterno a todos vocês, nós vamos estar acompanhando e tudo que for possível nós vamos estar 



fazendo em relação a nossa Guarda Municipal. Muito obrigada pela atenção, um bom dia a 

todos, e que gente logo. Logo chegue e aí nos 50 anos de comemoração da nossa guarda. Um 

abraço a todos. Muito Obrigado!" A seguir, faz uso da palavra vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL: "Bom dia a todos novamente! Já estamos caminhando para o fim da 

comemoração, e eu gostaria de aproveitar a presença do Prefeito junto a Guarda Municipal, a 

primeira mulher Guarda Municipal, as que também estão aqui e futuramente vão atuar. Diante 

de tudo, todas frases e mensagens, que foi dito aqui, que são caridosos, de caráter, trabalhadores, 

e falando de vocês como funcionários, como quando o funcionário recebe bem o trabalho é 

feito com satisfação. Então eu peço que Deus proteja cada passo de vocês. Peço como 

Presidente da Câmara Municipal de Itapira, representante da população itapirense, venho pedir 

honrosamente em nome de todos componentes da Guarda Municipal, que em breve, eu sei das 

dificuldades do momento, da prefeitura, e de todas as cidades, mas que comecemos a pensar na 

aposentadoria especial da Guarda Municipal. Eu sei que não vai ser nesse momento, mas que 

hoje possamos começar no amadurecimento dessa ideia, porque eles merecem e eu falo com a 

maior segurança que eles são maduros para receber essa benfeitoria. Aposentadoria especial a 

cada Guarda Municipal, e em nome daqueles três citados anteriormente, porque não fazem mais 

parte da corporação, porque pagaram com a vida, em nome de todas as mulheres da Guarda 

Municipal, em nome de todos os homens da Guarda Municipal, eu reforço o pedido da Câmara 

Municipal juntamente com os vereadores, que possamos ir atrás da aposentadoria para essa 

valorosa corporação. E lembrando ainda, que a cada passo de felicidade, equivalem a três passos 

dados a frente. Obrigada a todos!" (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 

foram transcritos em sua íntegra). Terminadas as homenagens, a Sra. Presidente agradece a 

Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 

ESTA ATA. 

 

 

 
 


