ATA DA 13ª Sessão Ordinária realizada 29 de abril de 2021. Presidente: ELISABETH
DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário:
ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada",
havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA,
CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, 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 CARLOS ALBERTO SARTORI, 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. LEANDRO HENRIQUE
SARTORI: “Boa noite a todos. Ocupo hoje esse espaço para conversarmos um pouquinho, porque
na próxima terça-feira, dia quatro, nós realizaremos aqui na Câmara uma audiência sobre a PEC 32.
A PEC 32 fala sobre a reforma administrativa do Governo Federal, mas que irá respingar aqui na
cidade e no Estado, então, seria muito importante a você que está assistindo a sessão da Câmara,
você também assistir a Audiência Pública, que vai esclarecer um pouquinho sobre o que está
acontecendo em Brasília, porque eles estão “passando a boiada”, como disse o Ministro do Meio
Ambiente, e estão aproveitando esse período de pandemia para “passar mais essa boiada”. Quero
deixar claro que não vou argumentar sobre a PEC, vou deixar para o dia quatro para conversarmos,
dialogarmos um pouquinho mais. Quem estará presente, é a Fátima Souza, representando o
Sindicato, que é a nossa indicação, e logicamente será tudo online, todos os convidados estarão
online, a Deputada Célia Bonfim, também do PSOL, estará online batendo um papo, falando sobre
isso, e outros Deputados foram convidados estamos aguardando, também, que eles resolvam
participar dessa audiência, porque quanto maior a pluralidade de ideias, a pluralidade das questões,
melhor será para que essa audiência seja válida e seja bem legal. Quero deixar claro três coisinhas,
porque quando a Câmara solta essas questões nas redes sociais, pode vir o questionamento para o
que serve isso. Isso é importante porque afeta o serviço público presente aqui na nossa cidade, é
importante sabermos o que está acontecendo em Brasília porque isso vai respingar em nós. O
segundo ponto gente é a questão da pluralidade, foram convidadas várias pessoas, e esperamos que
o convite seja aceito para essa audiência pública, e a terceira coisa gente, é que muito muito se fala
em acabar com os privilégios do funcionário público, nós estamos ouvindo isso há alguns anos, e
ouvimos, infelizmente, do Ministro da Economia, lá em Brasília, dizer que funcionário público é
parasita, e é absurdo ouvir essas coisas, porque quem fora dessa reforma administrativa? Os juízes
estão fora, os deputados estão fora, e quem será atingido por ela então são os serviços públicos,
então é muito bom então que a gente venha, dialogue, faça essa Audiência Pública, e fica o convite,
logicamente, o convite para todos os Vereadores, não somente por estarem presentes, mas também
para estar aqui, participar, dialogar, questionar, e fazer essa audiência bem legal para que a gente
consiga resolver dúvidas, e esclarecer a população sobre os problemas da PEC 32. A segunda coisa
gente, é que na última terça-feira agora, dia 27, fizemos uma reunião virtual aberta, via Google
Meet, para quem se inscreveu e trocamos uma ideia com Professoras da Rede Municipal, com
pessoas que são aqui da cidade, e quero agradecer aqui, publicamente, a Sônia Recchia, que fez a
parte jurídica dessa conversa, ela esclareceu a questão da essencialidade a ser debatida lá no
Congresso. Conheci também a Ana Coelho, que é de São Paulo, é da Rede Municipal da Prefeitura
São Paulo, e participa dos comandos de greve da rede, e participa também da busca pela vacina
dentro da rede Municipal São Paulo. Novamente quero ressaltar que faz cinco anos que estamos
enfrentando a PEC 95/2016, são cinco anos de cortes na Educação, são cinco anos nos quais os
Deputados em Brasília não colocam os Professores como prioridade, e aí vem no meio da pandemia
colocar Educação como essencialidade, então essa é uma questão, obviamente, apenas para retornar
a Professora da sala de aula, sem qualquer quesito de segurança. Os Professores presentes fizeram
mais ou menos as pontuações que eu fiz na semana passada, que é a questão da internet na escola na
hora de trabalho, muitas vezes fazem a jornada dupla, fazendo em casa para daí colaborar com o

trabalho na escola, e eles pediram uma coisa muito crucial. No futuro, quando retornarem as aulas,
que não seja por um Decreto, do dia para noite, como foi a questão de cumprir o horário na escola,
mas que seja o que temos debatido democraticamente entre os pares a respeito disso, e essa é uma
coisa importante que estamos trazendo aqui publicamente. Agradeço a atenção de vocês, espero vêlos, pessoal da internet e os nossos colegas Vereadores no dia quatro, nessa Audiência Pública para
discutirmos a PEC 32. Muito obrigado.” Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO
SARTORI: Boa noite a todos. Eu gostaria que na minha fala fosse apresentado um vídeo, mas
antes dele eu queria falar que é um vídeo de recursos para cidade, e que em novembro do ano
passado veio trezentos mil para a Covid, em Janeiro deste ano foi feito o Projeto, já no último dia
que é para esse ano aqui, que é para duzentos e cinquenta mil para contemplar a Saúde, e em março
veio cem mil para o Lar São Vicente de Paulo, e também agora em abril, vieram duzentos mil reais,
que é para fazer um espaço o Bairro da Ponte Nova, porque lá não tem um local específico para a
população, porque existe um salão, mas é da igreja, e essa é uma reivindicação antiga da população
de lá, pedindo um espaço, assim como tem no Barão, como tem em Eleutério, sendo que também
pedimos uma reforma lá no espaço. Eu gostaria então que fossem mostrados os vídeos: “Amigos de
Itapira, é com alegria que informo que acabo de sair daqui do Ministério da Cidadania, onde
conseguimos a liberação de cem mil reais para o Lar São Vicente de Paulo, uma solicitação que foi
feita pelo Vereador e amigo Carlinhos, e que nós tivemos o prazer enorme de poder atender.
Sempre digo que se estou aqui hoje como Deputado Federal, devo em grande parte aos votos de
confiança que tive da população de Itapira, portanto, para mim é um prazer muito grande poder
estar atendendo todas essas demandas da cidade de Itapira. Um forte abraço a todos.” “Amigos de
Itapira vocês já me conhecem, sou o Deputado Carlos Sampaio, e estou hoje aqui, novamente, para
levar até vocês mais uma boa notícia. Atendendo a um pedido do Vereador Carlinhos Sartori,
destinei duzentos mil reais através de uma Emenda Parlamentar de minha autoria, para a construção
de um centro de lazer no bairro Ponte Nova. É sempre uma alegria para eu poder continuar
buscando recursos para Itapira, pois se hoje sou Deputado Federal, devo grande parte aos votos de
confiança que recebi dos moradores desta cidade. Aproveito ainda a oportunidade para mais uma
vez dizer ao amigo e Vereador Carlinhos que sempre estarei à disposição aqui em Brasília, para
ajudar naquilo que for necessário. Um forte abraço a todos vocês.” Então esses são os recursos, as
Emendas que a gente tem ido buscar, tem outras ainda para sair, e que eu pedi também para a
Cultura, para outras situações que se faz necessárias na cidade. Eu digo sempre, a gente tem que
trabalhar para o Deputado, que ele reconhece os votos que tem na cidade, e é isso que acontece com
Sampaio, desde a minha primeira legislatura eu procuro sempre trabalhar para ele também, que é
Deputado Federal, e através dele muitos recursos já foram enviados para Itapira, para recapeamento,
para ampliação de Unidade Básica de Saúde do José Tonolli, da reforma da Unidade da Vila Ilze,
também para o Hospital, inúmeras vezes, aparelhos para o Centro Cirúrgico, ambulância, viatura,
micro-ônibus, então é uma série de Emendas que vieram a beneficiar a nossa cidade. Aproveitando
nessa fala minha, eu gostaria também de parabenizar a Diretoria da APAE, na pessoa do Doutor
Newton, todos os diretores e funcionários daquela magnífica escola, porque eles participaram da
solenidade de doação da Central Geral do Dízimo Pró-vida, e Itapira foi contemplada. Eu assisti, e o
Doutor Newton esteve lá representando em Itapira, e nesta Central tem o presidente na pessoa do
Dr. Celso Charuri e a APAE de Itapira foi contemplada para toda a reforma da quadra coberta, tipo
transformar quadra coberta num ginásio fechado como a APAE tem a necessidade. Então
parabenizo aqui toda a diretoria da APAE na pessoa do Dr. Newton, também o Dr. Celso Charuri,
que é o presidente da Central do Dízimo Pró-vida, que foi realizada no dia vinte e sete de fevereiro
próximo passado. Então parabéns a todos, e as melhorias que alcançaram são em benefício dos
alunos, das pessoas lá atendidas. Eu tenho um pedido aqui também, para a Administração, que eu
estou indicando um zelador para Praça Bernardino de Campos, porque como tem agora a parte da
ajardinamento, então é bom se tivesse uma pessoa para cuidar, para molhar, porque senão com essa
seca que está, não adianta ter o replante se depois não molha, se você não rega, ela vai morrer de
novo, então peço ao Prefeito para que indique uma pessoa, um zelador para molhar, para cuidar,
tem as pessoas da varrição, mas seria bom mais um para cuidar da parte do jardim. Era isso que eu

tinha para falar. Muito obrigado a todos.” Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS
SANTOS: “Boa noite a todos. Amanhã o Poder Executivo dará para a nossa cidade um Centro de
Referência Especializado da Mulher, o CREM. Esse é um serviço de plantão para o acolhimento e
consultoria jurídica prestada às mulheres vítimas de violência doméstica e outros crimes que
tramitam na Delegacia da Mulher de Itapira, a DDM. Esse também sempre foi um pedido da OAB,
por nossa subseção local. Uma das primeiras providências da nossa Gestão foi inaugurar esse
Centro. O Centro estará localizado aqui na Rua Ribeiro de Barros, nº 62, no Parque Juca Mulato, e
o atendimento será agendado, feito para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, via
de regra por seu o marido, companheiro, ou até mesmo filho, e assim vai. Essas pessoas precisam
de uma ajuda e o nosso Executivo, o nosso Prefeito, em diálogo com a OAB, providenciou esse
Centro, que espero auxiliar muitas vítimas, que infelizmente sabemos que existem. Outra coisa que
eu queria informar a vocês, é que segunda-feira, graças a Deus, iremos também inaugurar a
expansão para o tratamento da Covid, o Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid, que,
como toda a população está ciente, foi adaptado ali no CVT. Vamos inaugurar graças à doação que
chegou hoje do laboratório Cristália de mais seis leitos, iremos reinaugurar os doze leitos que
pretendíamos. Teremos dois respiradores grandes também doados por empresas da nossa cidade,
com os monitores, e todos os leitos já estão com o ponto de oxigênio, para melhor tratamento e
combate à Covid. Esperamos sim melhorar nossa Saúde, o empenho de todos é para amenizar os
efeitos desta pandemia. Graças ao nosso Executivo também, conseguimos aí num tempo recorde
montar esse Centro e inaugurá-lo. Então na segunda-feira, se Deus quiser e vai dar certo,
colocaremos mais esta conquista para a Saúde de Itapira em funcionamento. Gostaria também aqui,
até o Vereador Leandro acho que já deu uma olhada na pauta, o nosso Poder Executivo também está
enviando um Projeto de Lei hoje, para instituir um programa de auxílio financeiro ao Professor na
pandemia na rede Municipal de Educação de Itapira. É um auxílio que foi estudado pelo nosso
Jurídico, a pedido nosso, e do Vereador também, de todos nós Vereadores, tenho certeza disso. O
Toninho também, ao assumir já veio com esse pensamento, e agora achou um meio de contemplálos. Então vai vir aí um auxílio, será lido hoje, e provavelmente semana que vem já estará aprovado.
Muito obrigado presidente. Boa noite a todos.” Faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI:
“Boa noite a todos. Antes de tudo André, hoje é meu primeiro dia aqui, porque eu não pude vir
semana passada, e quero dizer que é um prazer vê-lo aqui de volta, cheio de saúde, e que Deus o
abençoe e que você fique longe dessa dificuldade e dessa doença que está afetando a todos aí, que
isso fique no passado. O tempo passa, e eu queria hoje dizer aqui, o tempo não vai dar muito certo
né. Eu não pude vir na quinta-feira, e só vou começar falando em relação àquele panfleto que
soltaram, no qual começam dizendo que era quinze mil, e na verdade soltaram trinta mil, e o pessoal
“se matou sozinho” com aquele panfleto, porque nos lugares de Itapira pelos quais passei, as
pessoas me perguntaram como é que pode uma política ser tão rasteira e atrasada, e em meio a uma
pandemia, trinta mil folhetos serem distribuídos. Não interessa o quanto custou, o dinheiro deveria
ter sido destinado às pessoas carentes e necessitadas, e não começar com uma palhaçada dirigida
pelo “chefe mor”, que é o senhor Barros Munhoz, o partido do Ribeiro Cruz o “Zé Ruela”,
derrotado nas eleições, sendo que disse que teria três mil votos na eleição. E eu estou dizendo isso,
porque tive o privilégio de estar aqui, e “cento e dez dias de atraso”, “tartaruga” estavam escritos, e
eu só quero dizer o seguinte aqui para população de Itapira, em cem dias, olha tudo aqui o que já
comentou o Faustinho, tudo que está sendo feito, todas as equipes, o pessoal da Saúde de Itapira, o
que esse pessoal tem passado, enfrentado. O Prefeito Toninho Bellini pegou uma administração em
90 dias, com todas as dificuldades. E por que eu vou dizer isso? É o fim da picada eles virem falar
um negócio desses. Nós assinamos aqui, o Luan estava presente, o Carlinhos, também o Faustinho,
a Beth, um documento no qual uma verba, pasmem vocês que estão aí, no meio do ano passado a
fundo perdido para a Covid, e vieram nove milhões de reais para Itapira. Foi uma briga com a
Vereadora Marisol aqui dentro, porque ela fez que fez e votou, sabe lá Deus porque, em quatro
milhões para o SAAE, mais oitocentos mil para isso, dois milhões para aquilo, e foram fazendo,
fazendo, fazendo, e o que eles deixaram de combate à Covid, perto do que está sendo feito em cem
dias de administração do Toninho Bellini? Lamento muito, senhor Barros Munhoz, o senhor e sua

corja, a sua equipe de sempre, sendo que o senhor, com 78 anos de idade, deveria tomar outro rumo
na política, porque é o que ninguém mais quer. Os Vereadores novos, que aqui estão, estão
deixando bem claro que a população não quer mais esse panfletinho, isso aí é coisa do século
retrasado, não é nem passado. Peço então que ponhamos a mão na consciência, porque só esse
Hospital da Solidariedade que será inaugurado segunda-feira, com mais de vinte leitos, a população
de Itapira, os empresários de Itapira, todos colaboram, todos estão preocupados para que a gente
saia dessa pandemia, para que tenhamos o apoio de todos na rua, e vem um panfleto, no meio da
pandemia, para tentar denegrir a imagem de pessoas honestas, direitas e dignas. Então eu quero
deixar aqui bem claro o meu agradecimento, nesses noventa dias, a todos os setores André, todos,
do setor do Adolfo, da Saúde, para o pessoal da Prefeitura, do Zé Maria hoje é Secretário, eu quero
agradecer a todos. A cidade já está mudando, a limpeza da cidade é coisa absurda, caminhões e
caminhões, as guias estão sendo pintadas novamente, sendo que foram abandonadas, foram pintadas
há 12 anos, os postes estão sendo pintados, está diminuindo absurdamente o número de acidentes
em Itapira, isso ninguém fala, mas vem esse maldito panfleto, dirigido pelo “chefe mor” Barros
Munhoz, e com estes derrotados da campanha, que eu não quero mais citar, e gostaria de não citar
mais. Que eles ponham a mão na consciência e saibam que não é isso mais que o povo de Itapira e o
povo do mundo quer ver mais. Boa noite a todos. Muito 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)
REQUERIMENTO Nº. 0051/2021.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Mino
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29
de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Decreto Executivo Nº 0082/2021.Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 300.000,00 para fins que
especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0026/2021.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza abertura de
crédito especial no valor de R$ 163.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º)
Projeto de Lei nº. 0027/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Denomina Hospital da Solidariedade Dr. Luiz Otávio de Barros
Vieira, o Centro de Atendimento para o enfrentamento do Covid-19. Pela Ordem, o vereador Fábio
Galvão dos Santos, após acordo de bancada, requer e a Casa aprova por unanimidade, que o
presente Projeto de Lei seja encaminhado às Comissões durante os trabalhos da presente Sessão e
que após receber parecer seja enviado à Ordem do dia Hoje para discussão e votação.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0028/2021.- Em que o Sr.
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a
Prefeitura Municipal de Itapira a receber, em doação, veículo automotor pertencente ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Itapira - SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0029/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a instituir
Programa Auxílio Financeiro ao Professor na Pandemia na Rede Municipal de Educação de Itapira
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0030/2021.- Em que o Sr.
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sociais
sejam dirigidas ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à Proteção e
Preservação do Meio Ambiente, à Cultura e à Saúde, como Organizações Sociais e dá outras
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio",
29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 0080/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Aparecido Joli. Autoria. Mino Nicolai.

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Luíz Stevanatto Neto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Antônio
Froes, mais conhecido como João Pupo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Elpidio Gumieiro. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de
abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0090/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião de Almeida. Autoria. Briza.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Prof.ª Benedita Moisés. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Bruna Rafaela
Aparecida de Souza Sargentelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anésio Ortolan.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de
abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0094/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Verginio. Autoria. Briza.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Marcos Leme. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Simone Cristina
Oliveira de Araújo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0097/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Leonildo Moreira, mais
conhecido como Léo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 0098/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Conceição Moisés.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de
abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº.
0099/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Camila Regina Massarotti. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. José Maria Rodrigues. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Ângela Regina Pompeu Lopes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Antônio Nicoleti Filho. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29
de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00103/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Barbosa dos Santos. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Willian Alves da Silva. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jessel Pereira

da Silva. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00106/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fábio Gilberto Sartorelli. Autoria. Briza.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Delma de Lourdes Fineto Sartorelli. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00108/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josiane Alves
Moreira de Arruda. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de
abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00109/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Tellini. Autoria. Briza. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00110/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Marco Antônio Canto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00111/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Holanda Silva, mais
conhecido como Zé Coté. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00112/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cássio
Miquelini. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00113/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.º Luís Humberto Calil. Autoria. Briza.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00114/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Isabela Longhi Belli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00115/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Grace Kelly
Emílio. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 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. 38º) Requerimento nº. 0046/2021.- Voto de
Congratulação com Maria Clara Briza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado
dia 30 de março. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º)
Requerimento nº. 0047/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria do Carmo Gilli
Ambrozini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de abril. Autoria.
Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de
abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 0048/2021.- Voto
de Congratulação com a diretoria e integrantes do Interact Clube de Itapira, pelos 55 anos de
fundação, celebrado dia 25 de abril. Autoria. Mino Nicolai. Pela Ordem o vereador Mino Nicolai,
manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º)
Requerimento nº. 0049/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Rogéria Riboldi Guerreiro, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29
de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento nº. 0050/2021.Voto de Congratulação com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
contemplada durante a Solenidade de Doação da Central Geral do Dízimo PRÓ-VIDA. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento
nº. 0052/2021.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Obras pela profícua e

brilhante atuação em diversas frentes no município. Autoria. Mino Nicolai. Pela Ordem o vereador
Mino Nicolai, manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 44º) Indicação nº. 00176/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria de
Esportes e Lazer, estudos para alteração de local da academia ao ar livre de Barão de Ataliba
Nogueira. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº.
00177/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar aos setores competentes, promover serviços de
limpeza e roçagem em um terreno da Prefeitura localizado entre as ruas Angelo Caio, Carlos Rafi
Marangão e Ricardo Passarela, no Jardim Guarujá. Autoria. Briza. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 46º) Indicação nº. 00178/2021.- Sugere reformas e melhorias no Viaduto Tiradentes.
Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº.
00179/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, aquisição de novos equipamentos de fisioterapia para a
Unidade Básica de Saúde da Vila Ilze. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 48º) Indicação nº. 00180/2021.- Sugere melhorias e reparos na passarela localizada na
ponte Geraldo Guerra, no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 00181/2021.- Sugere destacar um zelador para os
cuidados de limpeza e manutenção de jardins da Praça Bernardino de Campos. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 29
de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00182/2021.Sugere ao sr. Prefeito, estudos para construção de rotatória defronte a Sociedade Recreativa
Itapirense. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) ALESP Ofício 245/2021. De ordem do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, enviamos o Ofício SGP nº 245/2021, dirigido às Câmaras Municipais do Estado, referente ao
Relatório Final da CPI das Quarteirizações. A íntegra deste relatório pode ser encontrada no
seguinte endereço: "https://www.al.sp.gov.br/repositorio". Atenciosamente, Divisão de Apoio à
Mesa da ALESP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) PARECER nº. 043/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 027/2021. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem,
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que "Denomina Hospital da Solidariedade Dr. Luiz Otávio de Barros Vieira, o Centro de
Atendimento para o enfrentamento do Covid-19", 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, pois se trata de justa homenagem ao saudoso Dr. Luiz Otávio
de Barros Vieira. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 29 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. DESPACHO: ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 29 de abril 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 Lei nº 0027/2021.- Denomina Hospital da Solidariedade Dr. Luiz
Otávio de Barros Vieira, o Centro de Atendimento para o enfrentamento do Covid-19 Autoria:
Prefeito Municipal. Nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em única
votação o Projeto de Lei nº 27/2021. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador
Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar porque eu trabalhei com o
Doutor Luiz Otávio, e quando ele chegou a Itapira, me lembro de que ele veio a convite, na época,
da Regina Ramil que foi fazer um curso numa cidade, acho que era Tambaú ou Santa Rosa e o

conheceu, e o convidou para vir para cá, e ele veio. Com ele tinha sido rotariano naquela cidade,
veio para cá e tão logo começou a frequentar as reuniões do Rotary, foi presidente também do
clube, então é uma alegria poder estar homenageando ele nesta noite, fala aqui também em nome de
sua Juliana, dos filhos que vieram para Itapira e adotaram essa cidade e hoje está recebendo esta
homenagem. Parabéns aos Vereadores e ao Prefeito que enviou o Projeto para esta Câmara, porque
as pessoas que trabalham merecem ser homenageadas, e ele ficava horas e horas lá no hospital, 12
horas, nem sei quantas mais 12, então é uma homenagem justa a um servidor que se dedicou muito.
Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Aproveitando as
palavras do Carlinhos, em nome do doutor Luíz Otávio, que uma fatalidade o acometeu, gostaria de
dizer que não é nada mais justo que uma pessoa que esteve à frente da Covid, que lutou, e em nome
dele já, antes mesmo da inauguração, gostaria de cumprimentar toda aquela equipe de frente do
Hospital Municipal, porque eles ficaram expostos, estão expostos, estão lá cansados com essa luta, e
a gente sabe que, graças ao bom Deus, as coisas começaram a trilhar, as vacinas estão chegando,
então que em nome do doutor e de todos da área da Saúde recebam o nosso cumprimento e sintamse, também, homenageados nesta segunda-feira, com essa magnífica iniciativa que foi tomada, e
que se Deus quiser vai vir para ficar, e não como em muitos lugares do país, nos quais foi feito e
depois desmontado, o que levou a população a um sofrimento enorme. Então parabéns a todos e
obrigado a todos os Vereadores pela colaboração.” Justificativa de voto vereador Beth Manoel:
“Boa noite a todos. Eu também gostaria de dizer que tive a oportunidade de trabalhar com Dr. Luiz
Otávio, uma pessoa de coração imenso, um profissional de ponta, e infelizmente foi acometido pela
por essa doença, e infelizmente, eu falo porque poderia ser em vida, mas infelizmente foi escolhido
o nome dele para dar ao Hospital de Campanha, e foi uma escolha muito boa, porque ele atendia o
povo com muito carinho, quando atendia crianças, quando atendia adultos, né Carlinhos? Nós
podemos falar disso, porque a nós trabalhamos com ele, e foi uma perda irreparável. Parabéns pela
escolha do nome. Boa noite, obrigada a todos.” DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de abril de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº
0048/2021.- Voto de Congratulação com a diretoria e integrantes do Interact Clube de Itapira, pelos
55 anos de fundação, celebrado dia 25 de abril. Autoria: Mino Nicolai. Faz uso da palavra o
vereador MINO NICOLAI: Boa noite a todos. Vou ler algo, e fico até emocionado, algo que eu
recebi aqui do pessoal do Interact, e eu gostaria que isso estendesse ao Carlinhos, ao Luan, a todos
os interactianos. Atendendo a um pedido da Rogéria Guerreiro, que você também citou aqui hoje
Carlinhos, no seu requerimento, ela me cobra muitas coisas viu, como deve cobrar de você também
né? “Ao cumprimentá-lo cordialmente, nós do Interact Clube de Itapira agradecemos a limpeza da
Praça do Interact, localizada na Rua Theolinda Braga Alves Lima. O Interact é um programa de
jovens de 12 a 18 anos que, juntamente com seu patrocinador, o Rotary Club, busca promover a
melhoria na comunidade e acredita na construção de um mundo melhor, além do desenvolvimento
pessoal e profissional destes jovens. Para isso elaboramos e colaboramos em prática diversos
Projetos voltados à comunidade e Projetos beneficentes, além dos eventos internos que visam
compartilhar experiências e fortalecer o trabalho dos grupos interactianos do Distrito 4590, ao qual
pertence Itapira. Atenciosamente Samuel Bolonha de Souza Orsini, Presidente do Interact, e Júlia
Maniezo, Secretária do Interact Club de Itapira. Eu só pedi para vir para a Ordem do Dia, para dizer
que quando entrei no Interact, acho que 78, em 79, foi um clube que mudou a minha vida em todos
os sentidos, e o Interact Club de Itapira, gente ia para as “interactíades” no Rio Grande do Sul, no
Paraná, enfim, em tantos lugares e para que todos nós todos do Interact Club pudéssemos chegar lá,
geralmente o Neto Colosso, com a sua gentileza, fornecia um ou dois ônibus, para cinquenta,
sessenta pessoas cada ônibus, que o Interact Club de Itapira sempre foi o maior clube de serviço do
Interact de todo o Brasil, em número de pessoas, e, inclusive, dos grandes centros. Aqui tivemos o
Neto Risola como Governador, o Amauri e hoje Promotor, e mais tantos outros, então é uma
história, que hoje a gente sabe que o Interact tem aí os remanescentes, que estão guerreiros, com
poucas pessoas, mas o Interact Club deixou uma história marcada lá nos idos das décadas de oitenta
até noventa, chegando nos dois mil, quando começou realmente deixar de ter tanta gente com essa

intenção do Interact, que era um clube maravilhoso e só ajudava a sociedade. Então parabéns a
todos do Interact, e gostaria com esse requerimento, agradecer em especial ao Adolfo Bellini, que
quando eu recebi a mensagem da Rogéria, eu não quis nem fazer requerimento pela Câmara, mas eu
enviei a mensagem a ele, e ele com toda sua equipe, aqueles que quiserem ver como ficou a Praça,
inclusive tem o pedido para que se coloque um banco lá, que estava lá abandonada no mínimo há
uns seis ou sete anos, que todos passem por lá e vejam como ficou. É de chamar a atenção.
Inclusive tenho fotos e tudo, mas não daria tempo, então, em meu nome e dos interactianos, que a
gente sempre foi e continua sendo, quero agradecer o Adolfo Bellini e toda sua equipe, pela
gentileza que fizeram em deixar a Praça do Interact Club maravilhosa, e quero deixar um abraço a
todos, ao Carlinhos, ao Luan, que fazem parte desses cinquenta e cinco anos de Interact Club, e esse
é um marco, sem sombra de dúvidas, que deveria ter sido comemorado com muito mais
homenagens, e com muito mais festa, mas infelizmente com a pandemia, a gente não pode fazer,
mas se Deus quiser no próximo ano estaremos aí, todos vacinados, trabalhando, e com certeza
faremos uma grande festa, no quinquagésimo sexto ano de aniversario do Interact. Um abraço a
todos, em especial a você Rogéria, e um beijo a todos os interactianos. Obrigado.” Não havendo
mais nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em votação o
Requerimento. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador Carlos Alberto Sartori:
“Boa noite a todos. Eu também participei do Interact há longos anos, eram campanhas em prol da
comunidade, das entidades, íamos brincar com as crianças nas entidades, tinha uma escala de
serviço, participávamos de diversas campanhas de vacinação de animais, tínhamos a Feira da
Saúde, tem o Rila que é um Projeto para jovens, que também o Distrito realiza em outras cidades,
viajávamos também para ver esses grandes encontros que existiam e existem até hoje. Em Itapira o
Interact é muito forte, é o mais antigo do Brasil o Interact Club de Itapira, então para nós que
participamos, o Luan, o Mino, acho que é uma alegria muito grande um clube de serviço que
prestou e presta relevante serviço. Quantas toneladas de alimento entregamos, naquele tempo.
Quando eu entrei ainda tinha um jipe, o Mino fez parte antes de mim e existia um jipe que puxava o
trenzinho, o jipe era de propriedade do Rotary, e fizemos serenatas, campanhas, trabalhamos
bastante para as entidades, para todas elas, que sem exceção pediam os nossos serviços, e nós
éramos os campeões de arrecadação de alimentos para as SOS. Fazíamos a campanha do sabonete,
era um caminhão de sabonete, pasta de dente, campanha de toalha de banho, as entidades que
precisavam nós atendíamos. Primeiro eu participei do Interact, depois Rotaract, fui Presidente,
participei do Rotary, e graças a Deus a aos companheiros. Ainda hoje estou na Família Rotária , ui
Presidente duas vezes do clube. Nós temos sessenta e oito anos de fundação, e eu tive esse
privilégio, e acho que o único foi presidente duas vezes fui eu. Fui presidente também da Casa da
Amizade, então passei por todos os estágios da Família Rotária, e foi um aprendizado muito grande,
e a gente aplica isso para a vida, a filosofia do Rotary para a vida da gente. “Quem não nasce para
servir, não serve para viver”. Então o Luan lembra disso, o Mino também lembra porque a gente
sempre falou isso. A pintura lá da Praça, quantas coisas foram feitas em frente ao Centro do
Comércio, porque, mais antigamente, eram no clube XV as reuniões, depois passaram para o
Centrão, sendo que uando eu entrei ainda ela no Clube XV. Foi um trabalho grandioso, e a gente
parabeniza o Samuel aí que está à frente, num ano de pandemia mantendo um clube de serviço, no
Rotary temos a Marinês Jaqueta, e o Lucas Pelizer no Rotaract. Na Casa da Amizade temos a
Heloísa Mantelatto, então temos uma equipe de trabalho, procuramos sempre atender às entidades, e
são muitos os pedidos numa época difícil, e o Interact formando sempre líderes, é importante isso.
Parabéns aos interactianos, aos ex interactianos e a todos que ajudaram a construir essa história.
Muito obrigado.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Boa noite a todos.
Só para não passar em branco também né, como falo todos os anos, o Interact realmente mudou boa
parte da minha vida, então eu acho que se eu estou aqui hoje, se eu fui eleito, se eu disputei a minha
primeira Eleição em 2012, muito veio do Interact, porque sai em 2011, fui presidente entre 2010 e
2011, e a partir daí começou a decolar a carreira política e tudo mais. Então deixo um abraço a todo
mundo do Interact, realmente são várias as campanhas, são várias as ações, são vários os objetivos,
são várias as viagens e festas, e o que sempre prevaleceu foi o companheirismo, o companheirismo

da Família Rotária, o companheirismo interactiano, então realmente se estou aqui hoje, se eu
desenvolvi muito na minha vida, começou lá no Interact Club de Itapira. Então parabéns, foram
cinquenta e cinco anos com o Mino falou, tenho certeza que o ano que vem vamos comemorar com
uma grande festa. Como eu tenho lembrança do Iteract que são essas grandes festas e
companheirismo com todos os interactianos. Obrigado e parabéns a todos.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0052/2021.Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Obras pela profícua e brilhante atuação em
diversas frentes no município. Autoria: Mino Nicolai. Faz uso da palavra o vereador MINO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Eu também pedi para que viesse para a Ordem do Dia essa
congratulação, porque realmente estou me sentindo uma pessoa extremamente privilegiada hoje,
depois de dezesseis anos nesta Casa, partindo para quase vinte anos aqui, nunca trabalhei com uma
equipe tão unida, em todos os setores da Prefeitura Municipal. Está havendo conversas, está
havendo integração. Hoje, eu pus em especial a Secretaria de Obras, capitaneada aí pelo Antônio
Carlos Andrigo, o Cidinho encarregado, e tantos outros que lá estão. Se vocês perceberem a
quantidade de obras que estão sendo feitas em Itapira, esse requerimento vem a calhar contra tudo
aquilo que eu falei no início, em relação àquele panfleto. O povo está vendo isso aqui, essa
integração. Já citei aqui o Adolfo, o Tocha, o pessoal do SAMA, Saúde, Educação, todo mundo
conversando, o pessoal da Prefeitura, e eu estou citando isso insistentemente, porque eu já sou
privilegiado em ser irmão do Prefeito, sou privilegiado por estar aqui numa Câmara Municipal hoje
diferenciada, respeitosa, realmente está sendo prazeroso vir aqui às quintas-feiras, durante as
semanas nas reuniões das comissões, nas discussões dos Projetos, porque realmente são tempos
novos que nós estamos vivendo, e estamos deixando para trás aquela política covarde que existia, e
que massacrou Itapira pelo menos por trinta e cinco, quarenta anos e a gente que participou né. Eu
quero agradecer, o André e a Beth estiveram presentes na construção do muro do cemitério, uma
obra lá de quase 200 metros, escolas nas quais estão sendo feitos muros, então aquele que quer
enxergar somente coisas ruins, porque falhas existem, o que não pode ter é falha todos os dias e
sempre. Pequenas falhas, para uma administração de cem dias, eu acho que de zero a cem, eu sou
suspeito em falar, eu daria um noventa e cinco hoje para todos esses funcionários da Prefeitura de
Itapira, sem exceção, porque realmente estão dando o seu sangue, se dedicando e pode até o parecer
um agrado especial, mas quero parabenizar o seu pai Luan, que entrou lá como Secretário, que foi
uma disponibilidade que se teve para manter ele na Prefeitura, por todos os seus 35 anos de
trabalho, e muita gente pode dizer que isso é política minha e tal, mas você e uma pessoa
extremamente inteligente, você não precisa de confete e muito menos seu pai, e não é com isso que
eu quero ganhar votos, já deixei isso sempre bem claro. Só tenho que te agradecer, peço que
agradeça o seu pai pela disponibilidade e atenção, ele junto com todos os outros. Você liga para o
Zé, ele liga para o Adolfo, ele liga para o Tocha, liga para a Cidinha, liga para o fulano e tal, e a
coisa está acontecendo, e não é depois, Briza, de três ou quatro dias, e espero que com vocês
também seja assim, que as pessoas não me vejam ser privilegiado por ser irmão do Prefeito, eu
quero que um grupo de pessoas, de Vereadores que nem nós, que estamos aqui, que possam ser
todos atendidos, que é isso que é importante para uma administração, e não ter perseguição como
teve. Ignoraram Vereadores que aqui estavam, e que durante quase oito anos que eu aqui estive,
pedindo as coisas, tinha que ajoelhar e implorar, porque diziam que eu era do contra. Acho que essa
palavra tem que deixar de existir, porque são pensamentos e escolhas de cada um, e às vezes todos
não seguem sempre pelo mesmo caminho, então também, o Leandro sempre falando de quanto mais
pessoas, para que a gente não tenha mais ideias, e que essas palavras venham e que se enraízem
nessa Casa, para que juntos com essa equipe possamos fazer Itapira brilhar nesses próximos quatro
anos. Obrigado a todos. Boa noite presidente.” Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso
da palavra a Sra., Presidente coloca em votação o Requerimento. Aprovado por Unanimidade.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 29 de abril
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs.,
Vereadores foram transcritos em sua íntegra). A Presidência faz um convite a todos os vereadores e

internautas para participarem da Audiência Pública sobre a PEC 32, que altera dispositivos sobre
servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. na
próxima terça-feira, dia 04 de maio às 18:00 horas, através do site oficial da Câmara Municipal de
Itapira. Informa ainda a Presidência que a partir da próxima semana as matérias voltarão a ser
apresentadas normalmente, exceto os Projetos de Lei. 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.

