
ATA DA 16ª Sessão Ordinária realizada aos 20 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, 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 MINO NICOLAI, 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 SARTORI: “Boa noite a todos. Eu 

quero começar hoje gente com a seguinte ideia, de que nós recebemos muitas denúncias ontem, 

com problemas a respeito do protocolo da vacinação em Itapira. Muitas pessoas foram ao 

Parque Juca Mulato e nos remeteram fotos, mensagens, imagino que com outros Vereadores 

também aconteceu isso, devido a um problema de informação muito claro no que diz respeito a 

qual era a comorbidade da pessoa, que poderia ser ou não vacinada. Nós fomos e conversamos, 

dialogamos com os funcionários, sempre lembrando que o Município pode fazer o seu 

protocolo, há na região alguns protocolos diferentes, então nesse caso pensamos muito nessa 

parte de como o Município poderia ajudar as pessoas, e muitos conseguiram e outros não. 

Estamos juntando todos os documentos enviados, vamos remeter isso ao Secretário da Saúde, 

para que esse protocolo seja mais claro às pessoas, para que os enfermeiros, para serem cuida 

dessa parte consiga dar uma resposta mais exata à pessoa, então vamos levar essas 

reivindicações à frente. Além dessa parte, eu gostaria hoje, sendo que hoje nós completamos 

duas semanas de discussão nessa Casa, sobre a PL 30, e ela vai continuar por pelo menos mais 

uma semana aqui dentro dessa Casa, e sobre essa discussão em torno da PL 30, tem que ser 

esclarecida uma coisa gente. A Audiência Pública que nós pedimos aqui foi extremamente 

democrática, “foi audiência do Leandro, audiência do caramba quatro”, não foi não gente, a 

audiência é democrática, dentro dela está o arquivo para você ler a hora que você quiser, 

pessoas do jurídico da Prefeitura, do Sindicato, pessoas favor e contra, porque queremos que 

esse assunto chegue às pessoas, e as pessoas tenham uma visão, duas visões, três, quatro, cinco 

visões diferentes sobre esse Projeto de Lei, e eu me sinto muito confortável aqui, porque a 

minha visão sobre Projeto de Lei é bem diferente da visão dos vários Vereadores e de muitos 

que estão na administração aqui dentro, porque esse Projeto divide claramente o que nós 

pensamos, e o que outros pensam sobre Administração Pública. De um lado, esse projeto 

mandado pelo Prefeito que está, obviamente, no seu mandato, ele abdica de governar, e essa 

história no Brasil se repete há mais de 30 anos, isso vem os desde Fernando Color, do FHC, do 

Lula e de governos estaduais aqui em São Paulo. Isso é o que nós chamamos de 

Neoliberalismo, passar o Estado para a mão de outros, privatizar, terceirizar, conceder, e agora 

com essa palavra nova para Itapira, as Organizações Sociais. Cada vez que o Estado é 

diminuído, o resultado são duas coisas, ou o serviço decai ou você cobra caro por isso, é só 

pensar no valor que você cobra ou no que você é cobrado por um pedágio. É nessa pegada que 

eu quero deixar bem claro que na OS, vou falar de novo, nas Organizações Sociais, isso está na 

mão de grupos empresariais, sendo que no papel é uma coisa, e na prática é outra, isso eu 

quero bem claro, porque política tem que ser algo diferente, uma coisa didática, acho que isso 

que tem que ser muito bem claro à população, na nossa visão de mundo a coisa pública deve 

ser gerida pelo Gestor Público, principalmente os serviços essenciais, a Educação, a Saúde e a 

Segurança. Nesse final de fala peço muito a população itapirense diferenciar o que está escrito 

na lei e o que está no discurso. Na lei está que todas as coisas públicas, menos a Segurança, 

podem ser concedidas, isso está na lei, na fala “não vamos fazer isso, não vamos aquilo” que 

legal, na fala é uma coisa. Quem vai assinar esse em branco, fique à vontade, porque a lei é 

uma coisa, a fala é outra, é só você ver, e fica a recomendação para você ver a conversa, o 



debate que aconteceu no Itapira News na última terça-feira, está gravado na internet e tudo 

mais. Tem muita coisa para falar, e temos mais ou menos mais uma sessão para falar sobre 

isso, e nós vamos continuar esse debate com vocês, aqui na Câmara com os nossos colegas, e 

também com a população. Só para concluir, obrigado às pessoas que vem me procurando, 

estamos abertos a esse debate, e para mostrar os nossos argumentos contra essa PL. Obrigado a 

todos novamente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa 

noite a todos. Hoje eu queria usar o meu espaço, primeiramente, fazendo um grande 

agradecimento a Deus devido os momentos difíceis que nós passamos, como é de 

conhecimento de todos, eu e a minha família, e a família da minha esposa toda fomos 

contaminados com o vírus da Covid, e eu gostaria de agradecer o apoio das estimas por 

melhoras que tive dos colegas Vereadores, dos amigos que mandaram mensagens, que me 

ligaram, enfim, e tivemos uma perda na família, o meu concunhado ele não aguentou, gostaria 

de deixar aqui um grande abraço para família Zaniboni e Ambrozini, porque Zaniboni é a do 

Cassiano, Ambrozini é a família da minha esposa. Domingo, no Dia das Mães, às cinco horas 

da manhã eu sai com o meu filho de casa, e às onze horas da manhã internei ele na Santa Casa, 

e  às três e meia da tarde eu saí com a minha esposa, e internei minha esposa no domingo, no 

Dia das Mães, de manhã internei meu filho e à tarde a minha esposa, e como se não fosse 

diferente o médico me ligou e disse que eles estavam com setenta e cinco por cento do pulmão 

comprometido, só que Deus é tão maravilhoso que não precisou de entubação, e com uma 

semana, graças a Deus, eles estão em casa, o André sabe muito bem do que estou falando. 

Então eu queria agradecer grandemente sem citar nomes, para não cometer nenhum erro, o 

pessoal do Hospital Municipal da ala da Covid, e quando eu falo todos, é desde a faxineira, a 

recepção, médicos, enfermeiros, todos, sem exceção, e também o pessoal da Santa Casa porque 

foram eles que salvaram a vida da minha esposa e do meu filho, e enfim passou, e em 2017 eu 

tive um problema seríssimo com a minha filha, ela teve pneumonia bacteriana, ela ficou cinco 

dias entubada no Hospital da Unimed em Araras, e aí o mundo caiu na minha cabeça quando 

eu fiz o teste, e o dela deu positivo, aí vem um flash que passa, ai pensei nossa, será que vou 

ter que passar por tudo isso de novo, só que repito, Deus é maravilhoso, e eu tive poucos 

sintomas e a minha filha, graças a Deus, não teve. Graças a Deus são águas passadas, graças a 

Deus nós estamos aqui, e vida que segue. Eu queria deixar uma notícia aqui para o pessoal dos 

bairros do Barão, Eleutério, e Ponte Nova. Nós fizemos uma indicação através dessa Casa no 

dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, sobre câmeras de monitoramento nos bairros, e 

conversando com os setores responsáveis me disseram que já há o orçamento, que está tudo 

certo, e acredita-se que em mais ou menos três meses essas câmeras serão instaladas. Essa é 

uma notícia boa, gostaria de compartilhar com o pessoal. Essa é minha fala hoje. Boa noite a 

todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. 

É bom saber não é Briza, que todos vocês tiveram essa benção, assim como o André, porque 

sabemos que está muito perto de nós, e em todos os cantos do país, muita gente está sofrendo, 

e quando temos a oportunidade de sermos bem tratados, porque já é difícil e que sem apoio 

então, se torna quase que impossível. Acho que tudo vai passar, as coisas estão caminhando 

para isso, nós temos que voltar a trilhar os nossos caminhos, que é o que todo mundo quer, a 

população, e não podemos ainda abaixar as guardas, viu Briza, só nós, vocês principalmente, 

eu estou aqui, morrendo de medo também, também tive os meus problemas há um ano, foi 

muito sério, e até agora não se sabe o que ocorreu, então sabemos que temos que nos cuidar 

ainda, mantermos ainda um respeito, poucas pessoas quando forem se reunir nas festas, nos 

bailes, que realmente façam isso com sabedoria, respeitando as regras, usando máscara quando 

possível, com o distanciamento, que é o principal, para que não leve para a casa essa doença, 

para pessoas que às vezes estão lá se resguardando há um ano e meio, e de repente e chega a 

notícia, porque alguém relaxou, alguém acha que não tem esse problema, e hora que menos se 

espera a família toda está nessa situação. Então vamos pedir a Deus que isso passe logo, a 

vacinação continua, e a gente está organizando, o Leandro comentou se às vezes tem alguma 

falha, tem que ser corrigida, com certeza, e nós temos que rezar para que todos nós possamos 



ser vacinados o quanto antes. Em relação ao Projeto da OS, eu não vou discutir muito, todos 

nós estivemos aqui reunidos, Vereadores, representantes do Sindicato, as Emendas foram 

discutidas por um bom tempo, estão vindo para essa Casa hoje, já estão na Casa aqui e 

conversamos, o Prefeito esteve com a representante do Sindicato ontem e hoje, e muita coisa 

foi resolvida, então o Projeto vai estar tramitando, vai estar passando, a gente vai discutir sim, 

mas muitas coisas que falaram não tem sentido, são pessoas pouco esclarecidas, são pessoas 

que gostam de ver o pior, às vezes com palavras que não tem sentido, e ao invés de discutirem 

o assunto, participarem de uma discussão, só procuram denegrir e destruir, então nós estamos 

tentando fazer isso num caminho diferente, com discussão, com todas aqui participando, todos 

os Vereadores tiveram oportunidade de estar aqui, o Sindicato junto aos seus advogados 

puderam participar, ajudaram, indicaram caminhos para as Emendas, então que nós possamos, 

como disse o Leandro, que nós estaremos discutindo com ideias diferentes, e não poderia ser 

diferente Leandro, porque se dez Vereadores pensassem igual, seria tudo uma maravilha, e 

talvez uma desgraça, se todos gostassem só do branco, o que seria das outras cores, não é 

verdade? Então que essa diferença seja sadia, que com essa diferença possamos discutir com 

conhecimento, sabedoria e que possamos assim chegar a um consenso, aquele que seja melhor 

e como eu disse, nós nunca tivemos isso implantado em nossa cidade. Existem exemplos ruins 

sim, mas existem muitos exemplos bons, e se a gente não arriscar, se a gente não tentar, e com 

o pé no chão, com sabedoria, com um alicerce forte, firme, para tentarmos mudar alguma 

coisa, vamos ficar sempre na mesma coisa, na mesmice de sempre, e muita coisa não podendo 

ser feita, às vezes, por falta de possibilidades, de mão de obra, de coisas que realmente 

precisam ser incorporadas a uma administração, para que possa ser uma administração que veja 

a população, e que possa ajudar cada vez mais a população. Obrigado a todos. Boa noite.” A 

seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. 

Gostaria de começar a minha fala, também, desejando boas vindas ao Briza, rezamos muito por 

você e por toda a sua família, graças a Deus deu tudo certo, não imaginei o que você passou, 

porque ainda não sou pai, mas posso imaginar um pouco sim, então que Deus abençoe você e 

toda sua família. Gostaria de falar um pouco sobre o comentário do Vereador Leandro, 

referente ao acontecido no parque. O que eu fiquei sabendo foram uns casos ímpares, que foi 

um pessoal lá, querendo fazer o uso da vacina com atestado médico particular, o que sabemos 

muito bem, o senhor também, além de tudo, é obrigação de todos os Vereadores aqui, inclusive 

do senhor também na hora que foi chamado, e eu também fui chamado, eu falei que tem que 

seguir o protocolo da vacinação do “Vacina já”, qual é o seu receituário. Por favor, sem ele não 

pode. A gente conversa com a pessoa, orienta, porque ir lá só para dar paulada, também não, 

está tudo lá trabalhando, não está fácil, optamos para tirar o drive-thru para evitar isso daí 

mesmo, porque ia dar confusão, nós sabemos, outro dia todo mundo quis vacinar no mesmo 

dia, então de jogarmos pedras na administração, que está sendo elogiada e muito, vamos ver 

também, vamos ajudar ao invés de só querer criticar. Teve vários casos comigo, e eu disse que 

infelizmente é assim, temos que seguir essa Norma, se não, como que vai ser? Se não é fácil, 

qualquer um faz um documento e vai lá para tomar a vacina. O pessoal está trabalhando 

rigorosamente, seguindo os critérios, ninguém quer tomar uma responsabilidade aqui, se tem 

os critérios é para serem seguidos, a informação está sendo dada, só que, infelizmente, tem 

gente que não consegue entender, tem gente que entende, mas é a nossa obrigação de falar, 

porque nós, principalmente você Leandro, que é um Professor, fazemos opiniões, e essas 

opiniões podem gerar algum prejuízo para o funcionário que está lá trabalhando, para o coitado 

que está lá dando a cara, na primeira faixa, e pode sobrar alguma coisa para ele, então temos 

sim que orientar. Agora referente ao PL, não vou adentrar não, o Mino já falou bastante aqui, 

também sou a favor sempre de procurar o novo tá, mas tudo estamos discutindo, estamos 

conversando, outro dia nós falamos aqui, inclusive, com a Cristina. Você é contra? Sim. Então 

não adianta mais eu conversar, porque só vai falar coisa ruim, e não quer ajudar o projeto. 

Então é assim, o diálogo é assim. Agora, só para terminar, esse projeto, como o próprio 

Vereador falou não será discutido hoje, então, só pra terminar Leandro, você poderia muito 



bem ter nos convidado sim, eu não fui convidado por você, se eu quisesse participar do 

requerimento da audiência, como mediador também. Como disseram para mim, você sabe 

muito bem que como mediador você caça a minha palavra, se você quiser fazer uma audiência 

antidemocrática, você poderia fazer isso aí. Não estou falando de você, você sabe muito bem o 

que você deveria ter feito, deveria ter convidado. A pedido seu, nós também aprovamos, 

porque eu também acho democrático, mudamos o Regimento porque antes só a mesa podia 

pedir, então colaboramos. Não fui convidado por Vossa Excelência, não achei o ato 

democrático, e tenho bastante comigo viu? Lógico que você tem os seus ao seu lado, os seus 

seguidores, concordo com você, assim como eu tenho os meus e tal, mas faltou 

companheirismo, eu não fui convidado. Obrigado a todos. Boa noite.”  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 14ª Sessão Ordinária,  realizada no dia 06 de 

maio de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. 

Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. 2º) REQUERIMENTO Nº. 0072/2021.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: 

Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de 

maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Resolução nº. 005/2021.- 

Em que o Sr.  Mesa da Câmara submete à apreciação  do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Pela Ordem o 

vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprova por unanimidade que o Projeto de 

Resolução seja encaminha a Ordem do Dia de Hoje, para sua discussão e votação. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0032/2021.- Em que o Sr.  Leandro Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Itapira. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0033/2021.- Em que o Sr.  

Mino Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Estrada 

Rural Pública com início no Quilômetro 163, da Estrada SP 352, que dá acesso à Fundição 

Nogueira ao lado do Condomínio Julieta de “Estrada Anacleto Avancini”. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0034/2021.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Fica revogada a Lei Municipal nº 

4.495, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 5.094, de 24 de maio de 2013, que 

concede o título de 'utilidade pública' à Casa das Artes de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0035/2021.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a celebrar 

convênios com entidades da sociedade civil para a esterilização de cães e gatos, e dá providências 

correlatas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 050/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 014/2021. RELATORIA: Luan Rostirolla. Senhora 

Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 014/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que "Altera a Lei Complementar nº 6.026, de 22 de Abril de 2021, que autoriza a concessão de 

direito real de uso à empresa WLS Pneumáticos & Moto-partes, indústria e Comércio Ltda.", 

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

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 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  19 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 051/2020.- 

ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 015/2021. RELATORIA: André Siqueira. Senhora 

Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 015/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 

que "Altera a Lei Complementar nº 6.024, de 22 de Abril de 2021, que autoriza a concessão de 

direito real de uso à empresa NUTRILATINO INDÚSTRIA COM. E EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI.", acordaram por exarar parecer favorável, eis 

que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 19 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  19 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 052/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 030/2021. 

RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores  Edis: As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

030/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", acordaram 

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

jurídica que lhe inquine a tramitação. Todavia as Comissões após reunião com representantes do 

Poder Executivo e do Sindicato dos Servidores Públicos de Itapira, realizada dia 12 de maio  pp., 

resolvem apresentar Emenda para sanar pontos específicos do Projeto em tela, com a redação 

abaixo descrita: "Emenda Modificativa nº 01/2021. “Altera a as alíneas “a” a “e”, do inciso I, e o 

inciso II, do artigo 4º; Acresce redação complementar ao final do §1º, do artigo 8º; Altera o §1º, do 

artigo 9º; e o “caput” do artigo 11; todos do Projeto de Lei nº 030/2021”. Art. 1º. Ficam alteradas 

as alíneas “a” a “e” do inciso I, do artigo 4º, que passam a vigorar com a redação a seguir: “Art. 4º 

(...) I – (...) a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder 

Público, definidos pelo estatuto da entidade; b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros 

natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto; c) até 10% (dez por 

cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados; d) 10 a 

30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; e) até 10% (dez por 

cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.”. Art. 2º. Fica alterado 

o inciso II, do artigo 4º, que passa a vigorar com a redação a seguir: “Art. 4º (...) II – os membros 

eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 02 (dois) anos, admitida uma 

recondução.”. Art. 3º. Fica acrescida redação complementar ao final do §1º, do artigo 8º, que 

passará a vigorar como segue: “Art. 8º (...) §1º - É dispensável a licitação para celebração dos 

contratos de que trata o "caput" deste artigo, nos termos do inciso XXIV, do artigo 24 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, observado o disposto no caput do artigo 37, da Constituição Federal de 1988. (Nos termos do 

julgado pelo STF na ADI nº 1.923/DF).”. Art. 4º. Fica alterado o §1º, do artigo 9º, que passa a 

vigorar com a redação a seguir: “Art. 9º (...) §1º - A proposta do contrato de gestão e a respectiva 

prorrogação deverão ser submetidas à Câmara Municipal de Itapira, após a aprovação pelo 

Conselho de Políticas Públicas, para deliberação e autorização, nos termos do artigo 33, inciso V, 



da Lei Orgânica do Município de Itapira, e, apreciado em Plenário, submetido ao Prefeito.”. Art. 5º. 

Fica alterado o “caput” do artigo 11, que passa a vigorar com a redação a seguir: “Art. 11. O prazo 

de duração do objeto pactuado no contrato de duração terá vigência de até 4 (quatro) anos, 

prorrogável por igual período, estabelecido pelo Prefeito Municipal, dentro da discricionariedade 

administrativa, obedecidas as normas legais pertinentes, findo o qual serão avaliados os resultados e 

o correto cumprimento de seus termos, sem prejuízo das avaliações previstas nos parágrafos do 

artigo 12, desta Lei.” Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 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 menos o voto contrário do 

vereador Leandro Sartori, 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  19 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 

053/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 031/2021. RELATORA: Carlos Alberto Sartori. Sra. 

Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 138.240,00.", acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 19 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  19 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00148/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marco Antônio Delalana, mais conhecido como 

Vô. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00149/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cassiano Caixeta Zaniboni. Autoria. Briza.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00150/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Dolores Martelli, mais conhecida como Nêga. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Marilene Alves Pereira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Nucilia Gumiero de Moraes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00153/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Antônio 

Pires de Godoy. Autoria. André Siqueira.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00154/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Oswaldo Crico. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Helena da Torre. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00156/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Jarbas Alessandro Galli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento 



Voto de Pesar nº. 00157/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Brianti. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00158/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adyr Osvaldo de Moraes. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00159/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Renato Henrique Mendes da Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00160/2021.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Carlos Cutri. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Dr. Jorge Felipe 

Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 

de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00162/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Menina de Jesus, mais conhecida como 

Dona Fia. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

20 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. 27º) Requerimento nº. 

0073/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Therezinha de Oliveira Giomo, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 0074/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Abigail Pinto Guiraldelli, pelo transcurso de seu 93º aniversário de 

nascimento celebrado no dia 14 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0075/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Vera Lúcia Mantoan Martelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento nº. 0076/2021.- Voto de 

Congratulação com a professora Sra. Therezinha Vieira de Mattos Dahma, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio 

de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0077/2021.- Voto de 

Congratulação com a Prof.ª Elenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 20 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 00222/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

gestão junto ao Governador do Estado de São Paulo e ao Secretário Estadual da Saúde, que incluam 

todos os trabalhadores da Educação, independente da faixa etária, entre os grupos prioritários da 

vacinação contra a Covid-19. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 33º) Indicação nº. 00223/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria de 

Esporte e Lazer, reforma ou substituição dos aparelhos de ginástica da academia ao livre do Parque 

Juca Mulato. Autoria. Beth Manoel.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Indicação nº. 00224/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, a reabertura das inscrições de estudantes para o 

Cursinho Pré Vestibular de Itapira. Autoria. Leandro Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00225/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, melhorias na praça localizada 



no início do viaduto Tiradentes, nas proximidades do cruzamento com a rua Embaixador Pedro de 

Toledo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) 

Indicação nº. 00226/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Saúde, retomar os 

serviços odontológicos de urgência no Hospital Municipal até às 22 horas. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori.  DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 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: 37º) Ofício FMAP nº 

218/2021 - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Informa que a Prefeitura Municipal de 

Itapira, efetuou o pagamento das parcelas vencidas no mês de abril, informa ainda que as 

contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado 

referente ao mês de março foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao 

mês de março para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

Esgotadas as matérias constantes do Expediente, a  Sra. Presidente suspende  a  Sessão  por 05 

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 única discussão o Projeto de Resolução nº 005/2021.- Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara.  Não 

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

Projeto de Resolução. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0012/2021.- 

Cria Zonas de Urbanização Específica para fins de parcelamento do solo. Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sra., Presidente coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar. Aprovado menos o voto do vereador Leandro 

Henrique Sartori. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.  3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0013/2021.- 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.”  Autoria: Prefeito Municipal.  

Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 13/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova a dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar. A senhora Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo Colendo 

Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 13/2021. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de maio de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0014/2021.- Altera a Lei Complementar nº 6.026, de 22 de Abril de 2021, que 

autoriza a concessão de direito real de uso à empresa WLS Pneumáticos & Moto-partes, indústria e 

Comércio Ltda. Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 14/2021. 

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

Casa aprova a dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar. A senhora Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 14/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0015/2021.- Altera a Lei Complementar nº 6.024, de 

22 de Abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa NUTRILATINO 

INDÚSTRIA COM. E EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI. 

Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 15/2021. Aprovado por 

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

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

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

pelo Colendo Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 15/2021. 

Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: “Boa noite a todos. 

Nós fizemos uma discussão muito grande em torno disso há mais ou menos um mês, inclusive nós 

fomos acusados de estarmos atrasando o desenvolvimento de Itapira porque nós pedimos vistas, e 

há esta mudança, que estava lá dentro e nós gostaríamos muito de ter emendado essas leis, mas os 

documentos que pedimos à Prefeitura não nos foram dados também, pelo menos esta vez 

responderam, responderam que não iriam nos dar, e nos convidaram para tomarmos um café na 

Prefeitura, então é uma pena, porque nós queríamos emendar,  mas pelo menos dessa vez 

responderam que não iria nos dar os documentos. Boa noite a todos. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0030/2021.- 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. Autoria: Prefeito Municipal.  Pela ordem o vereador Leandro Sartori, solcita 

vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO VEREADORES LEANDRO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", 20 de maio de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0031/2021.- Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 138.240,00. Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei 

nº 31/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE 

EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de maio de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 

transcritos em sua íntegra). A Sra., Presidente procede a leitura de Convite de Audiências Públicas, 

que serão realizadas no dia 27 de maio próximo para a prestação de contas do Poder Executivo, 

referente ao 1º quadrimestre de 2021 e no dia 28 de maio próximo, para prestação de contas pela 

Secretaria da Saúde referentes ao 1º quadrimestre. Isto feito, 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. 


