ATA DA 8ª Sessão Ordinária realizada aos 25 de março 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. CARLOS ALBERTO
SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, ELISABETH
DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE
SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA
GRACINDA FERNANDES. Ausente o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. A Sra. Presidente,
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao
Vereador Carlos Donisete Briza, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora
Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Ofício SG-DAO nº 054/2021. Em que o Sr.
Prefeito Municipal solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 13/2017, que Revoga a Lei
Complementar nº 4.091/07 e cria Comissão para elaboração de novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários da Prefeitura Municipal de Itapira e do SAAE. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 25 de março de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Projeto de
Lei Complementar nº 13/2017. Revoga a Lei Complementar nº 4.091/07 e cria Comissão para
elaboração de novo Plano de Carreira, Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Itapira e do
SAAE. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
março de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Decreto do Executivo nº 53/2021.
Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 720.000,00 para fins que
especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2020. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0020/2021.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Desafetação dos bens
públicos municipais abaixo descriminados e autorização de outorga de permissão de uso dos
referidos bens a terceiros. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei
nº. 0021/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Dispõe sobre a instituição do “AUXÍLIO SOCIAL DE ITAPIRA” para o
enfrentamento da pandemia do Covid19, no âmbito do Município de Itapira. Pela ordem vereador
Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, que o presente projeto de lei seja
encaminhado às comissões competentes para que exarem o devido parecer e que o mesmo após
ciência ao Plenário seja encaminhado juntamente com o Projeto de Lei à Ordem do dia de hoje, para
sua discussão e votação uma vez que se trata de matéria que visa o auxilio as famílias e indivíduos
que se encontram em situação de vulnerabilidade, por conta da pandemia ocasionada pelo Covid19. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 18 de
março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0022/2021.- 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$ 1.224.000,00. Pela ordem vereador Fábio
Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, que o presente projeto de lei seja
encaminhado às comissões competentes para que exarem o devido parecer e que o mesmo após
ciência ao Plenário seja encaminhado juntamente com o Projeto de Lei à Ordem do dia de hoje, para
sua discussão e votação uma vez que se trata de abertura de crédito especial para contemplar o
"Auxílio Social de Itapira, para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, no âmbito de Município
e Itapira”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 18
de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra. Presidente suspende a
sessão por 5 minutos para que as Comissões possam se reunirem para exarar os pareceres aos
projetos de lei. (SUSPENSA)... Reiniciada a Sessão após verificação de "quorum" a Sra., Presidente
solicita a 1ª Secretária para que proceda a leitura dos pareceres constantes da pauta. 7º) PARECER
nº. 027/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 017/2021. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. As
Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº
017/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que “Denomina via pública que está sendo

implantada no Complexo Esportivo do Lazer.”, 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", 24 de março 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. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 028/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 018/2021. RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que
"Revoga a Lei nº 5.947, de 19 de Agosto de 2020.”, acordaram por exarar parecer favorável, eis que
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto
ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador
"Pedro Lopes", 24 de março 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, pela ordem, o Vereador
Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 029/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 021/2021.
RELATORA: Maísa Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre a
instituição do “AUXÍLIO SOCIAL DE ITAPIRA” para o enfrentamento da pandemia do Covid19,
no âmbito do Município de Itapira.", 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, por se tratar de matéria que visa o bem estar de famílias e
indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade em decorrência do COVID-19. É este
o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 25 de março 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 a ordem do dia, uma vez que
houve requerimento aprovado pelo Plenário anteriormente. DESPACHO: À ORDEM DO DIA
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 10º) PARECER nº. 030/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 022/2021. RELATOR:
Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar
parecer ao Projeto de Lei nº 022/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a
abertura de crédito especial no valor de R$ 1.224.000,00.", 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", 25 de março 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 a ordem do dia, uma vez que houve requerimento aprovado pelo Plenário
anteriormente. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Ofício nº 091/2021. Santa
Casa de Misericórdia de Itapira.- Comunicado a toda a População e Autoridades Municipais. Em
razão dos aumentos expressivos de casos de COVID-19, ocorridos no pais e especialmente em
nossa cidade, a Santa Casa está trabalhando em sia capacidade máxima, com a utilização de todos
os leitos da UTI e Enfermaria, apesar de todos os esforços realizados no sentido de contratação,
realocação de pessoal e compra de insumos e equipamentos. DESPACHO: À ORDEM DO DIA
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato à =

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 004/2021.- Dispõe sobre
suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não
havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em única votação o
Projeto de Resolução. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0018/2021.- Revoga a Lei nº
5.947, de 19 de Agosto de 2020. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº
18/2021. 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. A senhora Presidente acatando o requerimento
verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 18/2021.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª
VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0021/2021.Dispõe sobre a instituição do “AUXÍLIO SOCIAL DE ITAPIRA” para o enfrentamento da
pandemia do Covid19, no âmbito do Município de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 21/2021. 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. A senhora Presidente acatando o
requerimento verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
nº 21/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: “Boa
tarde a todos. É muito importante esse Projeto, nós colocamos aqui na Câmara uma indicação em
fevereiro, sobre a renda municipal emergencial, é muito importante que a prefeitura, o Poder
Executivo, concedeu, logicamente podemos discutir um valor maior, até mesmo a limitação da
renda da pessoa, mas como houve urgência devido o momento que nós estamos vivendo, foi muito
bem aprovado por todos. Boa tarde a todos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 25 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o
Projeto de Lei nº 0022/2021.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.224.000,00.
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 22/2021. Aprovado por Unanimidade.
Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Boa tarde a todos. Acompanhando também as
palavras do companheiro Leandro, esse dinheiro é para contemplar o auxílio social, e acho que
assim como o Leandro disse, poderia ser mais, mas no momento o que é possível é essa quantia,
acredito que serão ajudados praticamente quase 2 mil pessoas, durante 3 meses. Qualquer coisa que
venha, que possa ser um auxílio, que venha de encontro com as necessidades e torço para que acabe
logo essa pandemia, para que possamos aos poucos ir ajudando os mais carentes e gostaria de
parabenizar ao prefeito pelo Projeto. Boa noite. Obrigado a todos.” Justificativa de voto vereador
Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Aproveitando as palavras dos colegas Mino e
Leandro, isso daí também foi um pedido principalmente da Vereadora Beth no ano passado, para a
criação desse auxílio. Gostaria sim de parabenizar o prefeito em exercício, pela iniciativa, foram
feitas várias reuniões, estudos jurídicos da questão desta criação, e conseguimos sim contemplar
algumas famílias com esse auxílio. O valor é pouco, concordo, mas irá ajudar, e assim como foi
falado aqui, irá vir, e esperamos que venha o mais rápido possível, o auxílio do Governo Federal.
Espero que consigamos passar por essa pandemia, que está terrível. Boa noite a todos. Obrigado.”
Justificativa de voto vereador Beth Manoel: “Boa noite a todos. Foi muito bem lembrado pelo
Vereador Faustinho que ano passado eu fiz esse mesmo pedido, Vereador, e não foi dada a mínima
para mim. Fico muito feliz, embora seja pequena a quantia eu gostaria de coração que fosse muito
mais, que abrangesse muito mais famílias, porque nós não temos noção da quantidade de famílias
que já está passando fome aqui em nosso Município. Tão logo quero que venha esse dinheiro para

contemplar essas famílias, e que o prefeito irá conseguir, ele irá passar para o pessoal. Parabenizo o
prefeito Toninho Bellini por essa iniciativa, e torço para que passe logo essa fase ruim que está
ocorrendo no mundo todo. Obrigada a todos. Boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM ÚNICA O PROJETO DE LEI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de
março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir a Sra., Presidente Beth Manoel
informa: "Antes de terminar, eu gostaria de passar aos colegas que ontem falei com o Vereador
André Siqueira, falei através de um aplicativo, por meio de vídeo, e senti que ele está um pouco
cansado, mas estava muito bem, estava emotivo e eu queria dizer a ele e a todos que estão passando
por aquilo que ele está passando, e para quem já passou, que todos nós estamos querendo que eles
saiam logo dessa situação, e que muito não cheguem a esta situação. Obrigada a todos. Boa noite.”
Pela Ordem o vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Eu gostaria antes de encerrar, e como
está sendo transmitido, de agradecer a todos os Vereadores, mais uma vez, por esse acordo de
bancadas, no qual todos, sem exceção, colaboraram para que pudéssemos aprovar hoje esse auxílio,
o qual veio sim do prefeito, mas com o apoio dos 10 Vereadores desta Casa de Leis. Eu não poderia
deixar de transmitir essa palavra a todos. Boa noite a todos. Obrigado.” Pela Ordem o vereador
Luan dos Santos Rostirolla: : “Boa noite a todos. Gostaria de fazer um registro hoje, um registro
triste da morte do nosso querido amigo, o senhor Toninho Canfonero, o qual era uma pessoa muito
humilde, uma pessoa simples que aprendi a admirar. O conheci em tratoratas, sempre com aquela
força de vontade, com aquela alegria. Essa é só uma mensagem, nessa Câmara, para ficar registrada
nos trabalhos de hoje uma homenagem ao nosso querido amigo Toninho Canfonero, que lá de cima
continue nos abençoando e nos iluminando a cada dia mais. Vai com Deus senhor Toninho.
Obrigado 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.

