ATA DA 14ª Sessão Ordinária realizada aos 06 de maio 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, 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 CARLOS DONISETE BRIZA. A Sra. Presidente, invocando
a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, 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. Pessoal, nesse momento vamos utilizar esse Pequeno Expediente para falar,
obviamente, da PL 30. Foi uma semana muito intensa, imagino que todos nós tivemos diálogo,
muita conversa, e acho que é legal a gente começar essa fala minha recordando que nós chegamos à
Câmara de Itapira, porque nós entoamos durante a eleição que o nosso grupo não era nem Munhoz,
nem Bellini, e nós chegamos aqui para defender as nossas pautas, as pautas pelas quais nós fomos
eleitos. Nesse momento nós temos que pensar que esse Projeto de Lei mostra bem a visão que nós
como grupo, como o Psol enxergou o Estado, e de como os outros grupos enxergam a maneira que
deve ser o Estado. Para nós, esse Projeto de Lei é, literalmente, um ataque frontal aos direitos da
população itapirense, o maior ataque desde a venda do SAAE, em 2004. Esse Projeto de Lei tem a
intenção de repassar todas as coisas públicas, menos a segurança, para as mãos da iniciativa
privada. Alguns podem afirmar que são OSs, são Sociedades Civis, Organizações Sociais, é só você
entrar no Google tá gente? Pesquise como funciona uma OS, as OSs pelo Brasil inteiro são
exemplos de grupos empresariais que estão por trás disso, e é muito interessante nós frisarmos para
a população que esse Projeto de Lei repassa para as OSs, literalmente, o local com a porteira
fechada. Se repassar qualquer lugar municipal, seja uma escola, seja um posto de saúde, seja algum
instrumento da Cultura, passa com os funcionários e ainda paga para essa OS cuidar, é literalmente
o governo abdicar de governar, então por isso nós já nos colocamos aqui, claramente, contra esse
PL desde já, e nós vamos fazer o bom debate aqui dentro, para mostrar a população, porque quando
você conversa com a população, muitos não sabem o que é uma OS e nem como ela funciona, e por
isso, e não é toa, que nós colocamos nesta Casa, para ampliar o debate, tanto favorável quanto
desfavorável ao PL, uma audiência pública. Acho importantíssimo que nós debatamos claramente e
diretamente com a sociedade nesses próximos dias, e nesse momento nos colocamos contra o PL,
desde já. Esse PL é uma lei, sem licitação, que repassa direto o que o poder público cuida para uma
OS, e quem contrata isso, deixando bem claro, é o Prefeito, e não passa nada pela Câmara, então é o
Prefeito quem escolhe, e eu quero deixar uma coisa muito interessante, devemos olhar com carinho
Artigo 8 desta Lei. Esse Artigo 8 deixa explícito que o foco principal dessa Lei é a Saúde, no caso a
Saúde será colocada ali como ponto de passagem para essas OS’s, inclusive deixa explícito que não
tem licitação, dispensa licitação e a escolha será colocada ali. Está aqui, “é dispensável a licitação”,
no Parágrafo 1º do Artigo 8º, “para celebrar os contratos”. Artigo 3º “a celebração dos contratos do
caput deste artigo, com dispensa da realização de licitação, será publicada numa minuta de contrato
de gestão”, está aqui no Artigo 8º, para vocês olharem. Eu quero então, de novo, alertar a
população. Pesquisem e vejam a precarização do serviço com OS. Ao funcionário público, pesquise
funcionário público e veja o que você perde com uma OS. Então vamos fazer um bom debate aqui
dentro, vamos fazer essa conversa, e esperamos que tenha Audiência Pública para que
aprofundemos isso. Neste restinho de tempo, só um segundinho, gostaria de agradecer a Audiência
Pública de terça-feira passada, junto com a Presidente Beth Manoel e com a Fátima Silva, e com os
Deputados que participaram para debater a PEC 32. Obrigado. Boa noite a todos.” A seguir faz uso
da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente eu
gostaria hoje de falar sobre umas pessoas queridas, falecidas recentemente. Hoje faleceu uma amiga
minha desde criança, que também era moradora de Eleutério, a Valéria, uma pessoa muito querida,

que trabalhou por trinta anos na Têxtil Carmen, deixa os pais o Benedito Mantuam, a Maria José
Azarão Mantuam, os seus irmãos Suzana e o Arlindo Neto, e deixa o filho Matheus. É uma pessoa
que sempre viveu praticando o bem, sempre pronta para servir, para ajudar as pessoas, e tão jovem
faleceu hoje, em virtude da Covid. É uma pessoa que a gente conhece, sendo que foram os meus
pais que a batizaram, e éramos amigos desde criança, lá de Eleutério. É uma pessoa muito querida,
que faz parte da nossa família, das nossas vidas. Deixo aqui um grande abraço a todos os seus
familiares, o carinho e o respeito a todos, por essa passagem de uma pessoa tão jovem, pronta para
servir o próximo. Também eu gostaria de falar a respeito do Dr. Bento Pereira da Silva Neto, foi
dentista na escola Antônio Caio, Júlio Mesquita, é uma pessoa muito querida. Ele descende da
família Pereira da Silva, dos fundadores da cidade. Ele e a sua esposa, a Professora Maria Ignes
Pedroso, deixam as filhas Paula Pereira da Silva Pedroso, Valéria Pereira da Silva Freitas e a
Márcia Regina Pereira da Silva Magrini. O seu Bento é uma pessoa que eu tive o privilégio da sua
amizade, há pouco tempo, no ano passado eu estive lá na casa dele, eu e o Eric lá do museu, para
buscar alguns fatos históricos da cidade, porque a cidade ia fazer duzentos anos, fomos lá falar com
descendentes de fundadores da cidade. Ele muito pronto nos atendeu, ele e a sua esposa, é uma
pessoa que tinha uma cultura, e que dava gosto de conversar. Ele não faleceu por Covid, mas por
outras complicações, e também nos deixou no sábado passado, e deixou uma grande lacuna porque
ele é uma história viva, uma pessoa que trabalhou, e tinha fortes laços com a cidade. Quero também
deixar a todos que estão nesta lista de pesar os meus sentimentos aos familiares, porque não é fácil
perder seus entes queridos. Quero também me posicionar contra o Projeto de Lei 30, que é um
Projeto que a gente tem que analisar muito, porque não pode tão logo ele ser votado, ser
apresentado, por que a gente tem que buscar as informações. A própria Lei Orgânica diz em seu
tópico que o saneamento básico e ambiental impede a terceirização do saneamento e do meio
ambiente, então tem algumas coisas pelas quais temos que buscar informações, porque o servidor
está muito preocupado, e nós que somos Vereadores, somos cercados pelos servidores buscando
essas informações. Perguntam-me, e se acontecer tal fato, como que ficamos nesta situação? O
pessoal que recebe aposentadoria pelo Fundo, também se preocupa. Se nós somos aposentados pelo
Fundo, e vêm essas empresas que vão administrar esses entes da Administração, eles serão
contratados pelo Fundo ou serão contratados pela CLT? Porque se for pela CLT, não recolhe para o
Fundo. Temos que pensar que houve já alguns problemas com o Fundo, foram feitas algumas coisas
para sanar, e esteve aqui o especialista que trata do Fundo, uma pessoa que trabalha com isso veio
aqui, explicou para nós, e a gente tem essa preocupação muito grande, porque não é fácil. Temos
um serviço que funciona bem, o hospital que atende bem, o Hospital Municipal que é um marco da
nossa cidade, pelo tratamento, pelo carinho e pelo trabalho desenvolvido por seus funcionários, que
também são servidores, então nós temos uma preocupação muito grande, porque quando se fala de
terceirização, a gente nunca sabe muito bem nas mãos de quem cairá, então precisamos ter certo
cuidado, ter certo respeito com a coisa pública, porque nós estamos aqui como Vereadores para
legislar. Mas vamos analisar o Projeto, vamos trabalhar, vamos debruçar em cima dele e estudar,
para fazermos uma coisa que não afetará nem o lado da administração e nem o lado da população
nem os servidores. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de começar a minha fala questão falando
tanto, mas ninguém acho que percebeu na pauta que o nosso Prefeito Toninho Bellini está com
tanto descaso com o funcionalismo público, Mino, que hoje está vindo um Projeto de Lei aqui, que
o nosso Jurídico junto com ele repararam que os nossas Agentes Comunitárias da Saúde estavam
recebendo menos que o piso Federal, por causa da Lei Complementar 173 do Bolsonaro, de 2020,
que não pode ter aumento. O que o nosso Jurídico, muito competente, junto ao nosso Prefeito, foi
buscar uma brecha viu Beth, e nós vamos pagar o aumento para as Agentes Comunitárias de Saúde,
e isso daí ninguém quer falar. Agora, vamos um pouco além então, já que isso aqui foi uma
introdução, que eu achei com bom gosto. Em relação ao PL 30 vamos sim conversar, inclusive
Mino, Beth, todos os Vereadores aqui presentes, hoje eu estive com o Prefeito, soltaram um monte
de coisas na redes sociais, foi tudo de má Fé. Vocês acreditam que veio para mim a informação que
será cobrada consulta no Hospital Municipal? Eu falei agora vão começar a avacalhar mesmo, agora

todo mundo pega alguma coisa, faz uma “live" e fala idiotices. Então também não é assim. Vamos
estudar sim, vamos conversar sim, agora falar que é igual a venda do SAAE, eu até arrepiei na
minha cadeira, não é. Mas vamos conversar, viu Mino, demais Vereadores, conversei com o
Toninho hoje sim, vamos aprovar a Audiência Pública, vamos debater sim, estamos dispostos, o
Prefeito quer mostrar o que está para vir, o que que não está, estão focando na Saúde, porque já
começaram a dizer que vão mandar não sei quem embora, caramba, sabemos que o funcionalismo
público tem o seu direito, está adquirido, vai pagar a consulta, vai acabar com o hospital, ninguém
viu que foi aberto lá o Hospital de Campanha? Não foram duas tendas paradas no meio do
estacionamento, e várias cadeiras novas bonitas ali, para serem usadas, sem um tostão da
Administração, isso daí ninguém falou. É como o Toninho falou, bateu de porta em porta pedindo, e
tem gente que não está gostando porque os empresários atenderam e deram. Tem muita gente que
foi bater na porta lá, e não será aberta, e isso daí ninguém está vendo. Eu quero falar uma coisa para
vocês, ninguém aqui quer prejudicar o funcionalismo público, nós somos amigos de vários
funcionários, inclusive tenho até parente que é funcionário público de carreira. Agora, vir falar
também que a gente está querendo vender as coisas, vamos sim debater, inclusive o Prefeito
também falou, está aqui o recado para a Cristina, que é uma pessoa que todo mundo aqui presa, o
Prefeito está sim disposto, ele falou que não recebeu nenhuma ligação dela, e se ela ligar ele tá
disposto a sentar com ela na frente da mesa para dialogar sobre isso daí, nós não estamos aqui para
“passar o pé” em nenhum funcionário público não, estamos aqui para melhorar a administração da
cidade. Referente ao vídeo, na fala do Deputado, ele esqueceu que na Assembleia já foi passado,
esse Projeto de Lei já foi aprovado, e isso daí ele citou, gostei a hora que ele citou aqui, que no
AME do Guaçu aqui, é uma OS quem toca. Alguém aqui pode reclamar do AME para mim? Eu
também tenho vários amigos que vão lá, e é só elogio. Então está aqui também a minha fala, eu
acho que fazer discurso assim para dar clamor, não é a hora, é hora sim de pensar um pouquinho na
cidade também. Boa noite a todos. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO
NICOLAI: “Boa noite a todos. Eu sempre falo que é pouco cinco minutos. Primeira coisa, Briza se
você tiver nos assistindo, que Deus abençoe você e toda sua família, o Briza que também foi
acometido aí pela Covid, e que todos melhorem. Em itens pequenos, primeiro a respeito da palavra
do Barros Munhoz, Faustinho, vou começar falando: “Deputado Barros Munhoz, porque não pode
xingar, porque disse que a gente é, como se fala? É grosso, é isso, é aquilo. Então, Barros Munhoz,
para dizer como se dizia antigamente, para o Senhor falar do Dr. Valentim Valério, eu só vou dizer
uma coisa para o senhor. Em primeiro lugar, lave a sua boca com Quiboa e sabão, depois o senhor
fala dele, porque ele e a família dele não são nem de perto uma pessoa qualificada, como senhor
deve imaginar que o senhor seja, em segundo lugar, o Projeto PL 30 ainda foi para as Comissões,
nem reunião teve. Vamos ver aqui se haverá fazer Audiência Pública, e nós vamos dar um show
aqui de explicação, porque o Barros Munhoz disse assim que o Jurídico da Prefeitura ele conhece,
depois que serviram a ele durante trinta e cinco anos, ele falou que não tem competência para nada.
Que bom ao Leonardo Menchaca, que está aí na rua, ele, a Marisol e o Ribeiro, os três derrotados
estão aí fora, é a equipe dele que veio aqui para gritar aí: “Terceirização”. Leandro, não fale isso,
por favor, você está redondamente enganado, nós vamos explicar e vocês vão entender o que é uma
OS, é que vocês não tiveram a oportunidade de estar aqui com o Mário, com o Jurídico, está certo?
Não é terceirização. Terceirização, senhor Barros Munhoz, que o senhor falou que o Toninho fez da
merenda e do lixo, quando nós pegamos um caminhão Mercedes com uma grade cheia de seringas e
de agulhas em cima, e a merenda veio dentro de uma perua Kombi, certo? Quando a gente fez a
terceirização, ela foi tão ruim que o senhor veio com o Prefeito Paganini, e durante oito anos, além
do senhor manter, o senhor trocou para pôr a equipe que o senhor queria no lixo, onde você
quisesse. Por que o senhor não parou com a terceirização? O senhor tem que explicar isso para o
povo, o senhor não pode vir falar que agora, com setenta e oito anos de idade, seu tempo passou
Deputado, deixa a gente errar aqui, se nós estivermos errados, a OS é um ano, para aqueles que
querem saber. Leandro, você está enganado, vai passar aqui sim, a qualificação pós-licitação será
feita pela Prefeitura, depois vem para a Câmara votar. É como o Faustinho disse, tem um monte de
“papagaio soltando pena por aí”, e vai ter que “andar arrastando o peito no chão”. Está tudo errado

o que estão falando, tudo errado, e nós vamos provar isso aqui, terei o maior prazer em discutir isso
sim. Não é possível, o Barros Munhoz teve nove milhões e não sei quanto, é que eu não gosto de
falar porque eu comprometo amigos meus, você está entendendo? Agora ele vem falar que o Mané
Marques está administrando, eu acho que ele engasgou há dez anos e fica “Mané, Mané” e não sai o
pedaço de carne da garganta dele, porque é o seguinte, se tem alguém que não deixou ninguém
administrar Itapira é ele, ele tirou os dois vice-prefeitos, como isso é discutir? Então nós vamos
discutir com o Sindicato sim, a Beth já recebeu aqui um pedido, vai ser feito, vai participar, e nós
vamos provar por “A mais B”, tanto é que se falou tanto, tanto, olha quem é da população que está
aí na frente, olha para vocês verem, que beleza. A Vereadora derrotada, o Vereador candidato, os
dois derrotados aí gritando na rua. É uma beleza. Se tivessem sete mil pessoas aqui na frente, a
gente poderia começar achar que estava começando errado, mas está tudo errado, e quem está
falando, está falando bobagem sim Faustinho, e nós vamos provar isso aqui por “A mais B”. Boa
noite. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: Boa noite a
todos. Quero deixar uma boa noite também para o nosso Vereador Briza, que também está fazendo
o seu tratamento da Covid. Queria agradecer a Telma da enfermaria do Hospital também, que está
com a equipe do Hospital fazendo um excelente trabalho, e Mino, gostaria de dizer uma coisa a
você, nós não temos “rabo preso” com ninguém, nós fomos eleitos e o que for melhor para defender
a população, e para o servidor, nós está aqui para brigar, então se essa PL 30 for boa, é lógico que
vamos votar, agora se for uma coisa que não vai agradar a ninguém, que não vai melhorar nada, eu
acho que a gente vai votar conta também, porque nós estamos aqui para tentar fazer o melhor, e
depois fiscalizar também, então a gente não quer o mal para a população, e nem para o próprio
servidor. Eu passei por lá esse tempo também e dá para melhorar bastante, mas fui bem atendido
também, então dá para a gente ver o que é melhor, e vamos à luta. Agora falar dessa meia dúzia que
vem na frente aí, não tem nem o que falar, foram derrotados, perderam, o advogado está aí,
afastado, respondendo aí para uns “BO’s”, o tal de “Zé Ruela”, e saindo daqui, você pode ter
certeza, pode passar lá na Gaúcha que já estão todos unidos lá, que foi combinada lá uma mesa para
eles. Não tem muito que falar não, uma boa noite a todos. Aparte concedido ao Vereador Fábio
Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Gostaria só de dizer uma coisa, que o Mino falou eu
esqueci. Gostaria de pedir uma solidariedade ao Jurídico da Prefeitura, como o Mino falou, tem
muita gente lá competente sim, meus colegas advogados fazem de tudo, olha quanta coisa que já
veio esse ano para ajudar aqui tá? Não desmerecendo ninguém que já passou, mas sim de que quem
está lá. Estão sim fazendo um trabalho honesto, são competentes e estão lá diariamente, junto com o
vice-prefeito, procurando as coisas para nossa cidade, então quero deixar minha solidariedade para
eles, porque vieram falar comigo hoje, e também achei um absurdo. Boa noite a todos. Obrigado”
Aparte concedido ao Vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Acho que temos que
insistir nisso, todos que ouviram, a população viu. Como é que pode um Deputado falar que
respeita, que ele quer isso, quer aquilo, o que ele fez em relação aos funcionários do Jurídico da
Prefeitura, está aí no vídeo para quem quiser ver, isso aí foi a maior desgraça que uma pessoa podia
fazer. Depois acho que ele se arrepende do que fala, que faz trinta e cinco anos, que ele reconhece
que ninguém tem competência para executar um Projeto para vir para essa Casa. É o que eu falo
para vocês, faço o tempo dele passou André, e nós temos que fazer exatamente o que você falou,
essa é uma Câmara nova, estamos aqui, vamos discutir sim e vamos provar por “A mais B” o que é
bom para a população, se não for, não será votado, e se for será votado, você falou perfeito. Boa
noite a todos. Obrigado pelo aparte.” Aparte concedido ao Vereador Fábio Galvão dos Santos:
“Boa noite a todos. Quero dizer outra coisa, cabe a nós aprimorar o Projeto, vamos colocar nossas
Emendas aí também, no que for cabível. Obrigado.” Contiua com a palavra o vereador ANDRÉ
SIQUEIRA: “Eu não poderia deixar de agradecer, também, o Deputado Federal Júnior Bozzella,
que está encaminhando para compra de um trator agrícola e mais uns suprimentos, que são carreta,
gradão, roçadeira, o valor de cento e sessenta e três mil. Agradeço ao Deputado e tenho certeza que
estará chegando mais verba para a cidade, sendo que estive com ele esses dias. Outra coisa,
Carlinhos, se for possível você verificar, você conseguiu uma verba no valor de cento e quarenta e
três mil para comprar duas Picapes, e até o momento não foi depositado esse dinheiro, inclusive o

pessoal já está acionando a justiça e parece que a Prefeitura que vai ter que pagar isso daí. Está
vendo isso daí? Para nós é muito importante, porque o pessoal ficou até de entrar com uma ação
contra a Prefeitura, o pessoal que ganhou a licitação já entregou as viaturas estão trabalhando. Então
é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN DOS
SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Primeiro eu queria começar dizendo que eu sou fã
da democracia e da boa política. Eu cresci nesses palcos, cresci nesses bons debates, só que não
posso compactuar com algumas falas, com algumas questões, e que dá da noite para o dia um
funcionário não presta, ou um departamento inteiro não presta. Vamos lá ao almoxarifado amanhã
se tiver coragem aí, o senhor da Maestro Américo Passarella, vamos lá falar o que você falou nas
obras da Paulo Lacerda, para aqueles funcionários, e perguntem para eles do que eles foram
chamados, se isso é valorizar o funcionário. Chamar o Servidor Público de vagabundo, se isso é
certo, se é correto falar que um departamento que atendeu durante trinta e cinco anos na Prefeitura,
atendeu errado. Se mudou alguma coisa em quatro meses, mudou sim para melhor, pessoas ruins
não estão, concordam? Eu não posso compactuar com isso, não posso compactuar com essa política
antiga, daqueles panfletos, toda semana agora, e serão quatro anos assim, só que estamos aqui para
enfrentar. Participei durante quatro anos de um grupo, fiz pelo grupo e sei como funciona. Vale a
pena ser assim? Não vale, a população não merece, a população não concorda. É muito difícil eu
estar aqui, é difícil eu dar a cara para bater e mostrar para o povo que você quer ser Vereador, que
você quer disputar uma reeleição e ser reeleito, isso é muito difícil, e a hora que isso acontece, nós
temos que fazer valer o voto aqui na Câmara, nós temos que sim brigar, discutir e debater, e se
Projeto for errado, vamos consertar, mas não podemos fechar os olhos, o Executivo tem que agir.
Como eu já disse eu sou fã da boa política, da boa prática da política, e o poder público está muito
engessado. Pois bem, desce o Projeto PL 30. Desceu para a Câmara, nós estamos aqui para isso,
fomos eleitos para isso, os dez vereadores, para trabalhar em cima do Projeto. Eu chegar e falar que
sou contra o PL 30 é muito cômodo, mas tem as questões e eu respeito, porque essa é democracia
Leandro, e eu respeito a sua opinião, só que estamos aqui justamente para isso, para fazer o bom
debate, fazer a boa prática política nessa Câmara, e não estamos cerceando ninguém, nós vamos
ouvir todos, vamos debater com todos, e vamos construir nossas opiniões, ninguém aqui tem
opinião fechada, de falar que um Projeto importa ou não. Pois bem, o PL 30 está aí, nós temos que
discutir, temos que adequá-lo, aqui eu posso falar, peço a permissão em falar em nome dos dez
Vereadores. Ninguém quer acabar com o Serviço Público, ninguém é contra o Servidor Público,
muito porque eu estou aqui na Câmara há quatro anos, e tive ao lado na presidência, e como
Vereador também, exemplos de profissionais públicos da nossa cidade, pessoas que eu posso
aplaudir aqui no caso o Osmar, o Paulinho, o Thiago, o Beto, o Isaías, que eu posso aplaudir de pé,
ter a coragem de pegar e falar muito obrigado por tudo que fizeram. Ninguém quer acabar com os
serviços públicos, como que é a melhor forma de valorizar o servidor? Dar a ferramenta para ele
poder trabalhar, para ele aprimorar. E como fazer isso? Aqui, ali? Não, com vontade, com formas
novas, com inovações e com parcerias. Nós temos um exemplo muito positivo em nossa cidade de
uma OSCIP, que é a Banda Lira Itapirense. Alguém discorda que ela é um exemplo para o Brasil,
de ser uma OSCIP organizada? Alguém discorda? Se discorda, vem aqui, porque para mim é um
exemplo em nossa cidade. Uma OSCIP ajudou a recuperar a Santa Casa de Itapira, e existem OSs
positivas, como foi dito pelo próprio Deputado, a OS que mantém o AME de Mogi Guaçu é da
Unicamp. Como ser contra, se nós nem conhecemos? Discorda em alguns pontos, porque esse
Projeto é um Projeto Geral, e se não está claro, vamos deixá-lo. Há um mês, dois meses, nós
aprovamos um Projeto Geral que fala de repasses para as empresas, incentivos para as empresas,
um Projeto Geral. Há quinze dias, nós aprovamos o que será repassado para cada empresa. Eu
entendo que esse Projeto é isso, agora, se não está no papel, vamos deixar claro. Se não está claro
aí, o que não vai acontecer, que nós vamos afetar no servidor, nós vamos deixar claro nesse Projeto,
porque aqui ninguém quer afetar servidor. Então é assim pessoal, é um Projeto que eu entendo que
está no modo geral, a gente tem que aprovar, dar oportunidade de conhecer as empresas, conhecer o
que ela pode fazer de bom para a cidade, o Projeto vai descer para a Câmara para qual segmento ela
vai, se será para o Meio Ambiente, para a Saúde, para a Educação e tudo mais, aí nós vamos entrar

em outro debate, como entramos aqui com a questão das empresas. Cada uma foi denominada, e
cada uma teve um incentivo. Pois bem, teremos muito tempo para discutir, estamos abertos à
discussão, e volto a falar, sou fã da boa prática política, sou fã da democracia, e vamos lá, vamos
construir um Projeto juntos, fomos eleitos para isso e vamos fazer isso. Obrigado. Boa noite a
todos.” 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 11ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 15 de abril de 2021. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LEANDRO
HENRIQUE SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de maio de 2020. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 22 de abril de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de maio de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º)
Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2021.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de
maio 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. 4º) Decreto
do Executivo nº 86/2021. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$
771.250,00 para fins que especifica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06
de maio de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Decreto do Executivo nº 87/2021.
Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 137.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de maio de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º)
Projeto de Lei Complementar nº. 0013/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o piso salarial dos servidores
públicos municipais exercentes dos cargos de Agente de Saúde e de Agente Comunitário de Saúde,
no âmbito do Município de Itapira, com aumento escalonado desde 2019, nos termos da Lei Federal
nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, com as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.708, de 14 de
agosto de 2018 e eventuais alterações subsequentes.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº. 044/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº
012/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. As Comissões que a este subscrevem, instadas
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 012/2021, de autoria do Sr. Prefeito
Municipal, que "Cria Zonas de Urbanização Específica para fins de parcelamento do solo", após
solicitações de documentações junto ao poder executivo, acordaram por exarar parecer favorável
tendo em vista todo o processo legislativo está revestido dos protocolos de ordem constitucional e
jurídica e não inquina sua tramitação. Salientamos, por fim, que o grupo denominado de BR
Cidades - Núcleo Itapira solicitou participar da reunião que as Comissões Permanentes abordassem
este projeto de lei complementar, para ampliação do debate sobre o tema em tela. Esta participação
foi deferida pela Presidência da Casa concomitantemente aprovada pelos membros das comissões, e
todo o procedimento para este ato foi formalizado, mas a pessoa qualificada para tal função não
compareceu à reunião. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer.
Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 05 de maio 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 06 de maio de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 045/2020.- ASSUNTO:
Projeto de Lei nº 020/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões que a este subscrevem,
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 020/2021, de autoria do Sr., Prefeito
Municipal, que "Desafetação dos bens públicos municipais abaixo descriminados e autorização de
outorga de permissão de uso dos referidos bens a terceiros”, salientam que: Considerando, que foi
solicitado parecer Técnico e Jurídico junto à Procuradoria Jurídica da Casa e que o Servidor lotado

no cargo de Procurador Jurídico encontra-se em licença para tratamento de saúde, sendo seu retorno
aguardado para o dia 17 de maio, próximo; Considerando, que Projeto de Lei tem seu trâmite em
regime de urgência conforme solicitado pelo Poder Executivo; Considerando, que o prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, conforme determinado no artigo 47 da LOMI, se encerra no próximo dia 09
de maio; Considerando, por fim, que existe solicitação da Promotoria de Justiça do Município para
a regularização da ocupação e exploração de bens públicos por particulares; Resolvem os membros
das comissões exarar parecer favorável para a tramitação do Projeto em epígrafe. Quanto ao mérito,
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro
Lopes", 05 de maio 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 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 046/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 026/2021.
RELATORA: Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza
abertura de crédito especial no valor de R$ 163.000,00.", 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", 05 de maio 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 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 047/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 028/2021.
RELATORA: Carlos Alberto Sartori. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a
Prefeitura Municipal de Itapira a receber, em doação, veículo automotor pertencente ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Itapira - SAAE.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto
ao mérito, opinam deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 05 de maio 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 06 de maio de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 048/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
029/2021. RELATORA: Maísa Fernandes. As Comissões que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 029/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que
"Autoriza o Poder Executivo a instituir Programa Auxílio Financeiro ao Professor na Pandemia na
Rede Municipal de Educação 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 pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes",
05 de maio 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 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete

Manoel - Presidente. Não havendo mais Pareceres, passamos aos Votos de Pesar. 12º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00117/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Teresa
Aparecida Fagundes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00118/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Benedita de Oliveira.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00119/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Walter Biccigo, mais conhecido como
Cheroso. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00120/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renato Carlos de Moraes. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00121/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Josué Guimarães. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR - MATÉRIA CORRELATA. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00122/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Rodrigues de Freitas.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00123/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Dr. Bento Pereira da Silva Neto. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00124/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Carlos André Ruete Ayusso, mais conhecido como Dedé. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00125/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sinésio Marcelo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00126/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Ângelo João da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00127/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Ex governador do
Rotary Euze Reginaldo Denófrio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de maio 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. 23º)
Requerimento nº. 0053/2021.- Moção de Congratulação, Aplausos e Louvor a todos os
profissionais da Saúde de Itapira, pela comemoração do Dia Mundial do Trabalhador da Saúde,
celebrado no dia 12 de maio. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 0054/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo
Guilherme de Lima, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados
à municipalidade itapirense. Autoria. Luan Rostirolla. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai:
Boa noite a todos. O Luan aqui quem tomou a iniciativa e nós, como amigos do Paulo, não
poderíamos deixar de homenageá-lo e de parabenizá-lo pelos seus trinta e cinco anos de serviço
público, no qual ele aposentou pela Prefeitura. Gostaria de dizer que o Paulo é um grande
companheiro, uma pessoa extremamente dedicada, que trabalhou sem lado político a vida inteira,
independente do Prefeito que lá esteva. Nesses trinta e cinco anos ele sempre atendeu a todos,
então, eu não poderia deixar nesse momento aqui, de parabenizar o Paulo Lima pela sua tão
desejada e conquistada aposentadoria. Deus o abençoe e que você possa usufruir por bastante
tempo, junto com a sua família, desta sua conquista realizada com muita luta. Um abraço.
Obrigado.” Justificativa de voto vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Boa noite a todos. O Mino

já falou tudo para o nosso querido Paulo Lima, nosso vulgo “Bandeirante”, como o chamamos.
Parabéns Paulo pelos trinta e cinco anos de bons serviços prestados, o Paulo é um exemplo de
servidor público. Deixo um grande abraço para você, para a Silvia, para o Luan, que Deus o
abençoe na sua aposentadoria. Sabemos que você não para, que você continua sempre a postos,
sempre atento a nos ajudar, a nos ouvir. Então muito obrigado, parabéns e aproveita muito ao lado
dessa família maravilhosa sua aposentadoria. Parabéns Paulo.”. Justificativa de voto vereador
Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Eu também parabenizo o Paulo, porque sempre
quando precisei dos seus serviços para a população eu pedi, e ele, independente lá do lado “A ou
B”, o Paulo sempre atendeu bem. É uma pessoa também que estava lá e prestou um bom serviço à
Municipalidade. Desejo a ele vida longa, que aproveite bem a sua aposentadoria, e que Deus dê
vida e saúde para ele curtir esse momento bom. Obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 0055/2021.- Voto de Congratulação com o Padre
André Ricardo Panassolo, fiéis, festeiros e comunidade católica, pela brilhante realização da
Novena em Louvor a São Benedito, comemorado todo dia 13 de maio. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Eu gostaria de
parabenizar o Padre e toda a Comunidade Católica da qual eu também faço parte. Mesmo com a
pandemia e tendo que fazer, tudo é improvisado porque não está fácil, e eles estão lá dia a dia
levando esperança, fé que precisamos muito hoje em dia. Então quero deixar registrado ao Padre,
aos fiéis, à comunidade, às pastorais um forte abraço, e que Deus abençoe vocês sempre.”
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 0056/2021.- Voto de
Congratulação com toda a diretoria, servidores e jovens aprendizes da Entidade Jovem Ação, pelo
Dia Internacional do Jovem Trabalhador, comemorado todo dia 24 de abril. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio",
06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº.
0057/2021.- Voto de Congratulação com toda a diretoria, servidores e jovens aprendizes da
Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente (AIPA), pelo Dia Internacional do Jovem
Trabalhador, comemorado dia 24 de abril. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 0058/2021.- Voto de
Congratulação com toda a diretoria, servidores e associados da Associação dos Coletores de
Resíduos Sólidos de Itapira (ASCORSI), pela comemoração dos 10 anos do projeto Coleta Seletiva
Solidária em nossa cidade. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0059/2021.- Requer a designação de Audiência
Pública para discussão do Projeto de Lei nº 30/2021. Autoria. Leandro Sartori. Pela ordem o
vereador Mino Nicolai manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. Passamos às Indicações. 30º) Indicação nº. 00188/2021.- Sugere a abertura de rua
interligando as ruas Aylton Brandão, na Vila Izaura, com a rua Jacob Audi, na Penha do Rio do
Peixe. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº.
00189/2021.- Sugere troca de lâmpadas queimadas na rua João Galizoni, no bairro dos Prados.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº.
00190/2021.- Sugere recapeamento asfáltico em toda extensão do Morro do Macumbê, bairro do
Cubatão. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº.
00191/2021.- Sugere implantação de iluminação pública no bairro do Machadinho. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de
maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 00192/2021.- Sugere

implantação de radar de velocidade na Av. Antônio Puggina, próximo a Agropecuária Agro Pires,
no Bráz Cavenaghi. Autoria. Maísa Fernandes. Faz uso da palavra a vereador MAÍSA
FERNANDES: “Boa noite a todos. Eu gostaria que o Prefeito desse uma atenção especial a essa
indicação, que eu já sou solicitei também via Ofício, porque lá é muito perigosa, aquela Avenida, eu
acho que o Vereador Carlinhos também já tinha solicitado uma lombada, ou alguma situação assim,
na gestão passada, e como não foi providenciado e ali é um trecho muito perigoso, que sempre
acidentes ali, a caminho da minha residência. Semana passada teve um acidente ali, mataram um
animal e o motoqueiro sofreu um problema nas costas, então eu gostaria que o Prefeito nos
atendesse porque é um pedido da população. Obrigada Presidente.” DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 00193/2021.- Sugere construção de uma nova
passarela na rua Santo Malandrin, interligando os bairro Flávio Zacchi e Della Rocha. Autoria.
Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 00194/2021.Sugere recapeamento asfáltico na rua José Cairos de Freitas, na Vila Penha do Rio do Peixe.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº.
00195/2021.- Sugere execução de limpeza do córrego Soares, que atravessa o bairro Jardim Soares.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Indicação nº.
00196/2021.- Sugere construção de galerias de água fluvial bem como recapeamento asfáltico na
rua José Benedito Mari, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o
vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Essa é uma indicação já que eu
faço há algum tempo, já há alguns anos. Foram feitas novas construções, só que lá não tem galeria
de águas pluviais, então é uma reivindicação dos moradores. Também solicito o pavimento
asfáltico, porque lá era uma ruazinha estreita e hoje já tem inúmeras casas, construções,
necessitando dessa melhoria, a pedido dos moradores da Rua José Benedito Mário e do Bairro dos
Prados. Muito Obrigado.” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº.
00197/2021.- Sugere implantação de galerias de água fluvial e pavimentação asfáltica na rua
Juscelino Kubitscheck, no bairro Santa Terezinha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 00198/2021.- Sugere abertura e limpeza de
estrada que dá acesso a primeira igreja de Eleutério, antiga Fazenda Santana. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06
de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00199/2021.Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de uma base fixa da Guarda Municipal no bairro
de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º)
Indicação nº. 00200/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a restauração da antiga estação ferroviária de
Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o vereador CARLOS
ALBERTO SARTORI: “A estação do Barão, é uma reivindicação dos moradores, sendo que o
prédio ainda continua com todas as suas linhas arquitetônicas, e também pode abrigar lá o correio,
uma sala para atendimento das pessoas, porque é um prédio que está em boas condições, e ele ainda
preserva toda a sua beleza arquitetônica, e está fechado, e como ele pertence ao Patrimônio
Municipal, a própria Prefeitura poderia estar utilizando o espaço para vários segmentos, porque
onde era o armazém de café, tem espaços grandes, e às vezes a população reclama e lá poderia ter
um correio, uma biblioteca, e até, quando passar a pandemia, um espaço também para as reuniões
dos moradores. Muito obrigado.” DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº.
00203/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a criação de um Conselho Municipal da Patrulha Ambiental
(COMPA) dotado de fundo próprio para gerir os recursos oriundos de autuações e multa a serem

destinados à causa animal. Autoria. Maísa Fernandes. Faz uso da palavra a vereador MAÍSA
FERNANDES: “Essa minha indicação seria a respeito do COMPA. Todas as autuações do setor de
Meio Ambiente que foram destinadas, eu gostaria que nós colocássemos em prática o COMPA,
porque ele está parado, porque todo esse dinheiro recolhido tem que ter um Fundo Municipal para
ser usado e destinado na área animal, e como está parado todo o dinheiro das autuações vai para a
conta da Prefeitura, então eu indico isso para o nosso Prefeito.” DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 44º) Indicação nº. 00204/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a realização de um senso
animal em nosso município, bem como um chamamento público de veterinários para início das
atividades do Castramóvel. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 45º) Indicação nº. 00205/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento
jurídico, a regulamentação do Centro de Acolhimento de Animais de Itapira (CAAMI). Autoria.
Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00206/2021.Sugere a revitalização da praça "Doralice Zanetti da Silva", localizada no final da avenida
Henriqueta Soares e confluências das ruas Maximiliano Setti, e Ari Wilson Cremascono, no Jardim
Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º)
Indicação nº. 00207/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a reforma de uma ponte localizada na
estrada municipal "Erzilda Marchisini de Lima", estrada interna no bairro dos Limas. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº.
00208/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover a instalação de linha de linha de tubo e galeria de
água pluvial na rua Albino Benegas, no Loteamento Morada do Sol. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio
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: 49º) Ofício nº 63/2021.SAAE Itapira. Resposta ao Requerimento nº 12/2021, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori,
que Solicita reparos no calçamento da rua Presidente Kennedy, no bairro Chácaras Freitas. 50º)
Ofício SG-DAO nº 096/2021.- Em atenção aos Requerimentos 33 e 34/2021, de autoria do
Vereador Carlos Briza. 51º) Ofício Secretaria do Estado de São Paulo.- Informa Audiência
Pública para criação da Microrregião Mogiana, a realizar-se no dia 05 de maio de 2021, nas
dependências da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Esgotadas as matérias constantes do
Expediente, a Sra. Presidente suspende a Sessão por 5 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 = 1º) Em primeira discussão o Projeto de
Lei Complementar nº 0012/2021.- Cria Zonas de Urbanização Específica para fins de
parcelamento do solo. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador Leandro Sartori, solicita
vistas da matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LEANDRO SARTORI. SS.
"Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em
única discussão o Projeto de Lei nº 0020/2021.- Desafetação dos bens públicos municipais abaixo
descriminados e autorização de outorga de permissão de uso dos referidos bens a terceiros. Autoria:
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 20/2021. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de
voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Este Projeto desde o ano passado está nessa Casa,
e é um pedido do Ministério Público para que todos esses estabelecimentos pudessem ser
regularizados, depois com a pandemia, isso foi adiado, e agora por uma ordem judicial do
Promotor, foi encaminhado à Prefeitura, para que todos esses locais sejam regularizados, e a forma
como será feita a regularização, a Prefeitura vai verificar o melhor meio possível para isso. Então é
só para dizer que realmente é para regularização de todos esses locais.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de mari de 2021. a)

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0026/2021.Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 163.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação
o Projeto de Lei nº 26/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de mari de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0028/2021.- Autoriza a Prefeitura
Municipal de Itapira a receber, em doação, veículo automotor pertencente ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Itapira - SAAE. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº
28/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de mari de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º)
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0029/2021.- Autoriza o Poder Executivo a instituir
Programa Auxílio Financeiro ao Professor na Pandemia na Rede Municipal de Educação de Itapira
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 29/2021. Aprovado por Unanimidade.
Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: “Gostaria de deixar claro que nestes últimos dias,
várias professoras da Rede Municipal me procuraram, e logicamente, toda ajuda nesse momento,
para trabalhar via online é necessária, é bem-vinda, e elas pontuaram, vou deixar para vocês aqui na
Câmara registrado, que esse Projeto, que esse auxílio da internet não seja uma troca para não
cuidarem da internet das escolas públicas, que é um dos pontos que elas mais reclamam, porque
durante o seu trabalho, quando estão cumprindo o seu horário nas escolas, a internet está sempre
indo e voltando. Então gostaria que não fosse uma troca esse Projeto, que exista uma atenção
permanente, e que a internet esteja funcionando nas escolas. Esse é o pedido delas e eu gostaria de
deixar registrado na minha questão do voto aqui. Obrigado.” Justificativa de voto vereador Fábio
Galvão dos Santos: “Eu gostaria de parabenizar o nosso Jurídico, que foi atrás da lei para dar o
auxílio, porque estamos em pandemia já há mais de um ano, e não veio nenhum auxílio, ninguém
questionou não é Mino? Gostaria de parabenizar o Prefeito também, que bateu no peito e está
querendo ajudar os Professores. Esse é um pedido de todos nós aqui também, tive contato com
algumas Professoras e Professores, e no final agradeceram a nossa iniciativa. Parabenizaram-nos, e
como sabemos, toda ajuda nessa época é muito boa, e não vamos não desistir da Educação, estamos
a todo o momento conversando e cobrando por melhores meios para o trabalho deles. Obrigado a
todos.” Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Como bem disse o Faustinho, foi essa a ajuda
que veio, esse benefício aos professores, assim como aconteceu com os perueiros, depois já foi
aquele estardalhaço, na semana seguinte tudo foi resolvido para o pessoal das vans, enfim, são cem
dias. Em relação ao valor nós sabemos que quanto mais melhor, mas está se achando caminhos e
possibilidades, e aquilo que vem, que seja bem-vindo e a luta da Administração é essa daí que está
acontecendo. Como Vossa Excelência disse parabéns ao Prefeito, à Administração por estar
correndo atrás e auxiliando, naquilo que é possível, aos mais necessitados e dos que estão esperando
que venha realmente uma ajuda da Prefeitura. Parabéns a todos que conseguiram.” DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de mari de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0059/2021.Requer a designação de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 30/2021. Autoria:
Leandro Sartori. Pela ordem o vereador Mino Nicolai solicita Vistas da matéria. Justificativa de
Vistas: “Boa noite a todos. Leandro, eu diretamente a você, longe de novo não querer que tenha
audiência, o motivo é único, a Presidente desta Casa recebeu o pedido da Cristina do Sindicato, ela
agendou para estar aqui na quarta-feira conosco, você pode confirmar isso, só que o Projeto ainda
não tramitou, não foi para as Comissões e Vossa Excelência está pondo um horário de 18 horas.
Não, uma sugestão, então como isso cabe às Comissões para que marquem essa Audiência Pública,
a Cristina estando aqui, e ela concordando com o horário, devido às vistas, o Projeto de Vossa
Excelência vai vir na outra Sessão, aí como as Comissões já se reuniram, porque a gente nem
poderia discutir o requerimento se entrasse no assunto do Projeto, porque ele não está em pauta e
ele ainda não passou pelas Comissões, ele está nas Comissões, então o parecer ainda não foi

exarado. Então a partir de quarta-feira, a gente vai conversar, as Comissões vão se reunir e a
Cristina estará aqui, a gente marca a Audiência e o seu requerimento será votado na próxima
Sessão, está ok? Obrigado a todos.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MINO
NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", 06 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. (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.

