ATA DA 18ª Sessão Ordinária realizada dia 07 de junho de 2021. Presidente: ELISABETH
DONISETE MANOEL; 1º Secretário "ad hoc": FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS; 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 (participação remota),
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 (participação remota). 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. CARLOS DONISETE BRIZA:
“Boa noite a todos. Eu queria fazer um breve comentário sobre o PL 30, e eu gostaria de deixar
claro que quando ocorreram as reuniões, com o pessoal do Sindicato, eu não estava presente devido
ao afastamento por motivos de saúde. Na minha opinião acho que a gente não precisa aprovar um
Projeto genérico, dessa magnitude, e se a proposta e a finalidade do Executivo está voltada para as
especialidades médicas de hemodiálise, oncologia e cardiologia, por que que nós não aprovamos
um projeto voltado para tais especialidades, sabendo que isso é constitucional? O Executivo tem
autonomia para isso, e não estou colocando em dúvida a boa intenção do Prefeito, porém, ao meu
ver, eu acredito ser desnecessário fazer um projeto tão abrangente, o qual deixa várias lacunas em
aberto. Repito, é constitucional que o Prefeito apresente um projeto exclusivo para as áreas que ele
pretende delegar para as OSs, então por que não elaborar projetos direcionados a tais
especialidades? Eu queria fazer um comentário também sobre o leilão de dívida ativa, e hoje às 14
horas começou o leilão virtual devido ao não pagamento de IPTU, leilão esse que começou hoje às
14 horas, e que vai se estender até na quinta-feira, às 14 horas. Bom, porque que eu estou
comentando isso? Nós estamos vivendo num momento de pandemia, que afetou o mundo todo e
com o nosso Município não foi diferente, pais de família que perderam os empregos estão tendo
dificuldade de por o que comer dentro de casa, e de repente a pessoa se vê sem o teto, você imagine
com dois, três filhos dentro de casa, faltando o básico, e aí você vai se ver na situação que você vai
perder a sua casa, aí você pode me afirmar que é uma dívida de quatro, cinco anos atrás, tudo bem,
concordo com isso, mas na minha modesta opinião o que está ruim em relação para quem está com
dificuldades, pode ficar pior. Na verdade eram trinta e dois imóveis, sete procuraram a Prefeitura e
fizeram quitações ou negociaram, e tem vinte e cinco que serão leiloados, e aí encaminhei para o
Prefeito um ofício, pedindo que se houvesse a possibilidade de fazer o adiamento, ou talvez até o
cancelamento do leilão, pelo menos enquanto perdurar essa questão da pandemia, e tenho comigo
que a gente pode pensar nisso numa outra ocasião, aonde todos os munícipes estejam imunizados
com a vacina, e numa possível retomada de suas vidas financeiras, podendo assim quitar seus
débitos junto à Prefeitura. Boa noite. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o Vereador
LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos, boa noite aos manifestantes que estão
na porta da Câmara também, que estão protestando contra a PL 30. Briza, eu queria começar
dizendo que enquanto você falava, notei a empatia que você teve perante essa situação no momento,
acho que isso é enxergou uma coisa em Itapira que muitos de nós, eu inclusive, não temos
enxergado sobre esse leilão. Eu acho muito importante a preocupação, porque o momento é um
momento horripilante, complicado para a economia, sabemos e imaginamos os entraves jurídicos,
mas a empatia que você teve de se preocupar com isso, eu gostaria de deixar claro para as pessoas
que poderão sofrer com isso, que na última semana houve uma medida cautelar, a Medida 828 feita
pelo Barroso, juiz do STF, proibindo os despejos durante a pandemia, durante seis meses, então
acho que tem que ficar muito claro aqui em Itapira, bem ciente que está proibido isso aí, é uma
medida cautelar contra os despejos, e essa medida foi encabeçada pelo PSOL, foi encabeçada por
outros grupos ativistas, advogados, essa é uma galera imensa que fez isso, preocupada com esse
momento, porque até hoje, nesse último ano, mais de dez mil pessoas são despejadas no Brasil
inteiro e tudo mais, então mais de dez mil pessoas foram despejadas, e aí quem sabe com essa

medida cautelar da uma freada, porque quem sabe daqui meio ano vai ter uma luz no fim do túnel
para essa pandemia, então é uma coisa importante, e acho que se esse leilão for para frente, teremos
que orientar essas pessoas também, para não deixar que elas percam o seu teto nesse momento mais
complicado da pandemia. Hoje não tem como fugir gente, hoje o nosso assunto principal é a PL30,
a gente vai discutir aqui na argumentação, na hora que chegar no Pequeno Expediente a gente vai
discutir muito bem o porquê nós deixamos claro que ela é um cheque em branco, um cheque em
branco que alguns Vereadores estão aprovando para todas as áreas do Município. Esse cheque em
branco gente, é só ler o Artigo 1 dessa lei, a gente vai ver detalhar todos artigos, vai deixar claro e
registrado pela enésima vez a nossa pontuação contra isso, porque não tem uma linha de
hemodiálise, não tem uma linha de outras coisas, e aqui no discurso está muito bonitinho, a lei fala
uma coisa, a gente deixou muito claro isso, o discurso é um, o papel é o outro, e a gente vai ter esse
papo legal daqui a pouco. Eu queria usar esse Expediente, o resto do tempo, e debater a PL30 daqui
a pouquinho. Gostaria de deixar o claro as nossas ações aqui no Município. Nós dialogamos na
última semana com o Secretário de Saúde, mais uma vez, temos sido sempre muito bem atendidos
pelo Vladen, mas há várias divergências, e nós temos uma divergência clara perante o protocolo de
vacinação, e defendemos em Itapira um protocolo próprio, no caso a gente discutiu e argumentou
com ele que, na última semana, existiam 6300 vacinas aqui na cidade para serem aplicadas, não saiu
o vacinômetro na última sexta, no pós-feriado, deve ser por isso, e nós pesquisamos no site do
Vacivida que existem de 6300 que tinha antes, hoje há 7600 vacinas na cidade, e todos sabemos que
o que salva vidas é a vacina, por isso que estamos pedindo esse protocolo próprio de aceleração.
Estaremos juntos aos professores municipais nesse retorno às aulas, a gente já pontuou que é um
dos piores momentos para voltar às aulas, e esperamos que vocês, professoras municipais, nos
mantenham alertas, nos mantenham, por favor, informados, como está acontecendo se retorno, e
duas coisinhas eu digo, para encerrar minha fala, nesses últimos trinta segundos eu gostaria de dizer
o seguinte, que está tramitando aqui na Câmara, falando de Educação, uma lei de autoria do nosso
núcleo de mulheres, do mandato, uma lei que vai ser pensada pelo núcleo de mulheres, uma lei que
institui o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas. Já houve reuniões com a Secretária da
Educação, com a Secretária da Promoção Social, e a gente conversou com elas para ajudar nessa
implantação, e esperamos quando chegar aqui na Casa de Leis, que esta lei seja aprovada, para
mostrar, novamente, que o nosso mandato é coletivo, combativo, propositivo, e, além disso, esse
mês nós colocaremos mais algumas leis aqui dentro dessa Casa, uma lei também feita pelo nosso
núcleo de Meio Ambiente, uma lei sobre hortas orgânicas na cidade, sendo que ela já pronta,
encabeçada, vemos na próxima sessão, e outra também sobre o mês LGBT. Obrigado presidente.”
A seguir faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos.
Hoje eu gostaria que te passar para o público o que saiu nesses últimos tempos, referente ao nosso
Município, falando da Saúde. Todo mundo aqui está focado no Projeto de Lei nº 30, só que como
foi praticamente já adiantado, ele também é destinado à Saúde, e a nossa cidade foi destaque entre
os indicadores de satisfação dos serviços públicos. Você viu essa reportagem aqui de Saúde Beth,
Mino, André, Leandro, Briza, Carlinhos, César? Itapira foi destaque, a nota de Itapira foi 701, a
média é de 687, estamos, em meus princípios também aqui, focando na Saúde, não descarto a
Educação, a Segurança, mas como a gente sabe muito bem, quando a gente precisa de uma Saúde, a
gente fica apavorado. O nosso Prefeito, eu acho que ele está fazendo a lição de casa, não só ele
como nós Vereadores também, ao cobrar deles, também do Secretário, claro que a gente está
sempre conversando com ele, Leandro, eu mesmo, no começo da vacinação já fui também
conversar com o Vladen, tem um pedido meu endereçado a ele, e ele já foi e respondeu também, eu
também sou a favor sim, só que eu respeito a opinião da Ciência, do nosso Executivo, desde que
também esteja nos padrões, ele está seguindo um plano, na minha concepção eu queria também um
plano próprio, só que eu estou respeitando ele, porque, como você mesmo falou, a vacina já está
aqui para ser aplicada, a hora que começar a sobrar vamos abrir o leque, aí seremos imunizados, se
Deus quiser, então o trabalho dele está sendo organizado para, principalmente, não faltar a segunda
dose, porque foi uma própria discussão nossa e um estudo meu, porque também não vai adiantar
nada tomar a primeira dose e não vir o complemento, e dizem em alguns lugares que está faltando

para a segunda dose, e graças a Deus isso está sendo trabalhado por eles, para isso não acontecer.
Então eu queria deixar aqui, dividir com vocês, que Itapira tem grande destaque na atuação contra a
Covid-19, e queria deixar os parabéns aqui a todo o funcionalismo público da Saúde, e também aos
demais que estão nos ajudando nesse começo de mandato, que foi pego, como sempre, numa
bagunça, e gostaria de parabenizar o Secretário, ao Prefeito, e a nós Vereadores, que vamos
continuar sim cobrando, trabalhando com a meta de sempre melhorar. Todo mundo aqui, eu tenho
certeza, quer uma cidade melhor, eu, principalmente, também quero uma cidade melhor, sou
itapirense, nascido em Itapira e defendo Itapira. Boa noite. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da
palavra o Vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa noite a todos. Eu não vou falar do PL30,
porque acho que entre nós Vereadores já está resolvido, já discutimos bastante. Vamos falar do
Poupatempo, porque o homem está desesperado com Poupatempo, graças a Deus hoje o Toninho
Bellini esteve em São Paulo junto ao Secretário do Desenvolvimento Marcos Vinholi, juntamente
com o nosso Deputado Federal Júnior Bozzella, e creio que lá para quinta-feira já vai estar tudo
assinado, tudo certinho. Só espero que o Deputado não atrapalhe, porque o que ele fez hoje, trazer o
cara que fez um vídeo com o Toninho, hoje desesperado, trouxe o cara aqui, então Deputado, vamos
dar sequência, deixa nós trabalharmos, se você quiser ajudar, fique à vontade, estamos à disposição,
só não vai atrapalhar viu? Não vamos atrapalhar não, porque vocês ficaram oito anos no governo aí,
e não conseguiram trazer o Poupatempo, e agora está desesperado porque o Toninho conseguiu
trazer o Poupatempo. Eu agradeço imensamente o nosso Deputado Federal Júnior Bozzella e o
Toninho Bellini. Uma boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra o Vereador MINO
NICOLAI: “Boa noite a todos, a Maísa que está à distância, descansando a coluna, melhoras para
você. Eu vou comentar aqui, em relação a o que você disse Briza, eu queria dizer que você está
coberto de razão, quando você fala em relação aos leilões, e o Leandro também tocou no assunto
aqui da Medida Cautelar que eu não me lembrava do número, a 828. Mas olha que situação o
Toninho, porque dá impressão, para quem ouve falar, que o Toninho Bellini chegou agora e vai
botar todo mundo na rua. O que acontece? Acontece que isso vem vindo, o procedimento da
Prefeitura é assim, é chamado para um acordo, depois de dois ou três anos que se passaram, e que as
pessoas não cumpriram o que tinham que cumprir, pagar, existem acordos, no primeiro acordo a
pessoa vai, concorda em pagar em 48 meses, 60, 70, tudo aquilo que permitido é por lei, a partir do
momento que faz um acordo, Briza, se o cara não cumprir, ele não pode fazer outro, e passado um
tempo isso vai para o Ministério Público, porque é dívida ativa, e o Ministério Público faz ser
cumprido, não interessa como que isso tenha que ser feito. Então, em outras situações quanta coisa
aconteceu aí, e eu tenho certeza que não é a intenção do Toninho, de forma despejar ninguém, e as
palavras do Leandro aqui, como ele disse, dessa Medida Cautelar, se isso acontecer, quando chegar
no leilão, que exista, realmente, uma saída jurídica, para que possa prolongar isso, eu tenho certeza
que se a parte administrativa do Jurídico da Prefeitura tiver uma saída para isso, eu tenho certeza
que quinta-feira, ou quinta-feira que vem, nós vamos ter essa notícia, porque não é possível numa
situação dessas, pessoas que estejam vulneráveis aí, e mais uma situação, só que isso Briza é uma
coisa que vem vindo há mais de quatro, cinco, seis anos, talvez até dez, isso vem vindo, então eu
quero acreditar também que a Prefeitura está cumprindo o que o Ministério Público mandou, eles
mandam que isso seja cumprido e isso tem que ser cumprido, e se nessa data não for cumprido, o
Prefeito passa a responder por isso por improbidade administrativa, então espero que tenham uma
saída para isso daí, se Deus quiser. O André falou aqui, quanto mais pensamos que o defunto está
morto, tem meia dúzia de espíritos levantando e andando junto dele, e o Deputado está aí,
desesperado, é o Poupatempo, ele disse que conseguiu levar para Amparo, mas foi o Chedid que
levou, Mogi Mirim não sabe quem levou, mas não foi ele também, porque ele não tem documento
para provar, aí vem para Itapira, daí ele fala que foi ele quem trouxe, então para aqueles que acham
que o defunto está morto, não se preocupe, tem defunto que levanta, e o Deputado tem o poder de
fazer isso daí, politicamente, lógico, porque a gente fala que o cara está morto politicamente, mas
ele não ele não sossega, e o André falou a palavra-chave, ele não traz, ele não faz, tudo é ele que
faz, aí como eu estou dizendo, os seis espíritos que acompanham ele, deve ter uns três ou quatro
espíritos ali fora, e esses espíritos ficam falando que foi o Deputado que trouxe sim, então vale

andar junto esses caras, espíritos, defuntos, andam todos juntos, e Deputado, infelizmente, continua
com isso, achando que é o dono de tudo, que faz tudo, quando eu falei que ele tendo quase oitenta
anos, ele devia descansar, curtir os netos que ele tem, tomar um vinho, se ele já tomou as vacinas
dele, que ele vá descansar, curtir a vida porque o tempo passa, e como Faustinho disse, tudo o que
está acontecendo, Itapira está se sobressaindo em tudo o que está fazendo, com certeza se ele tentar
continuar na política, é capaz de ai sim ele ter um “piripaque”, porque ele vai ver tudo o que a
administração do Toninho Bellini e essa nova administração farão por Itapira, então que ele
descanse, e deixe nós trabalharmos porque é o que nós precisamos. Boa noite. Obrigado 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) REQUERIMENTO Nº. 0080/2021.- Licença para tratamento
de saúde. Autoria: Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Isto
feito, a Sra. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do
Expediente. 2º) RELATÓRIO Nº. 004/2021.- Ata da Prestação de Contas apresentada em
Audiência Pública realizada no dia 31 de maio de 2021, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, referente ao 1º Quadrimestre de 2021. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 005/2021.- Ata da Prestação de Contas apresentada em
Audiência Pública realizada no dia 31 de maio de 2021, às 14:00 horas, na Sala de Sessões
VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, referente ao 1º Quadrimestre de 2021. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 4º) DECRETO DO EXECUTIVO n° 111/2021. Abre crédito extraordinário no
orçamento vigente no valor de R$ 1.532.140,79 para os fins que especifica. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º)
Projeto de Lei nº. 0036/2021.- Em que o Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Denomina Via Pública localizada no loteamento Recanto da Mata,
atual “Rua 01”, de “Rua Manoel Batista”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º)
Projeto de Lei nº. 0037/2021.- Em que o Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Denomina Vias Públicas localizadas no loteamento Adolfo Santa
Luccia Jr, atuais “Rua 01”, e “Rua 02” de “Rua Aleixo Júnior Formenti” e “Rua José Domingos da
Silva”, respectivamente”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de Lei
nº. 0038/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Pública
Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 07
de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0039/2021.Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o
exercício de 2022 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º)
PARECER nº. 054/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 033/2021. RELATORIA: Mino Nicolai.
Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria do vereador Mino Nicolai, 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”.", acordaram
por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica
que lhe inquine a tramitação. Todavia resolvem apresentar Emenda Modificativa para correção do
texto da Ementa e Artigo 1º como segue: Emenda Modificativa nº 01/2021. Artigo 1º - A Emenda

passa a constar com a seguinte redação: “Denomina Estrada Rural Pública com início no
Quilômetro 163, da Estrada SP 352, que dá acesso à antiga Fundição Nogueira, atual Fundição
Fuminas, ao lado do Condomínio Julieta de “Estrada Anacleto Avancini””. Artigo 2º - O artigo 1º
passa a constar com a seguinte sredação: "Art. 1º. A Estrada Rural Pública com início no
Quilômetro 163, da Estrada SP 352, que dá acesso à antiga Fundição Nogueira, atual Fundição
Fuminas, ao lado do Condomínio Julieta passa a denominar-se de “Estrada Anacleto Avancini”."
Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 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 Mino Nicolai 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", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 055/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
034/2021. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As
Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº
034/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", acordaram por exarar parecer favorável, eis
que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação.
Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 26 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 Mino Nicolai 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", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº. 056/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 035/2021.
RELATORA: Maísa Fernandes. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do sr.
Prefeito Municipal, 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.", acordaram por
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do Colendo Plenário. É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 26 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 Mino Nicolai 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", 07 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00163/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geralda Cristina de Souza Delalana. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00164/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da Penha Lang Riboldi, mais conhecida
como Penhita. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00165/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Gomes de Moraes. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00166/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Natalina Baldoria da Silva. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021.

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00167/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Antônio Luconi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Eduardo Pereira, mais conhecido como Dú. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Antônia Osti Furiatti. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00170/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ricardo
Almeida Serra. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00171/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido Candido. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00172/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Silvio Bezerra. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Clemente Ferreira Gomes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2021.- Voto de pesar pelo falecimento
Sra. Rosa Escoton Rossi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00175/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da
Costa Ferreira da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00176/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce Izabel
de Paulo. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00177/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Derli Aparecida Alves Raphael. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Vilma Valentina Giomo Cipoleta. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00179/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Hélio Jacomini, mais conhecido como Hélio Cuié. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00180/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sra. Grizelda Aparecida Bozzi da Rocha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00181/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. José Benedito Vieira Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00182/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Antônio Carlos Topan. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00183/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Valdirene
Celestino. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto
de Pesar nº. 00184/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Michelle Maria de Souza. Autoria.
Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00185/2021.- Voto de pesar

pelo falecimento Sr. Carlos Alberto Honório, mais conhecido como Carlão. Autoria. Briza.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Judith Molinari Bortoloto. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Maria
da Silva Machado. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eliana Rangel
Vieira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00189/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Victor de Oliveira. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00190/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio de Pádua Godoi. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00191/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Gabriel Henrique Borges de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sr. Ronaldo Aparecido Gutierrez. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00193/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Carlos Roberto da Costa, mais conhecido como Cascata. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2021.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Corina de Araújo Carvalho. Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Márcio Silva.
Autoria. Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho 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. 45º) Requerimento nº. 0078/2021.- Voto de Congratulação com o
Sr. Luciano Cardoso dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25
de maio. Autoria. Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º)
Requerimento nº. 0079/2021.- Voto de Congratulação com o Padre Jamil Antônio da Costa, fiéis,
festeiros e comunidade católica, pela brilhante realização da Novena em Louvor à Santa Rita de
Cássia, comemorado todo dia 22 de maio. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 00227/2021.- Sugere recapeamento
asfáltico em um trecho da rua Dr. Décio Queluz, nas proximidades da Praça da Justiça, no Jardim
Galego. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A
seguir, a Sra. Presidente passa de imediato às Indicações: 48º) Indicação nº. 00228/2021.- Sugere
instalação de iluminação pública no campo e na quadra poliesportiva do Nosso Teto, localizada na
rua Ernesto Stringuetti. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 49º) Indicação nº. 00229/2021.- Sugere melhorias e operação "tapa buracos" nas ruas
do Nosso Teto. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel -

Presidente. 50º) Indicação nº. 00230/2021.- Sugere execução de melhorias na estrada rural
"Benedito Bueno" (Dito Felix), acesso as Fazendas Boa Vista, Malheiros e Piedade. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº.
00231/2021.- Sugere revitalização de uma praça localizada na rua José Primo Avancini, no Jardim
Guarujá. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º)
Indicação nº. 00232/2021.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nosso município de
Jarbas Alessandro Galli. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00233/2021.- Sugere limpeza de bueiros na rua
Herculano Luppi, no bairro José Tonolli. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00234/2021.- Sugere construção de bueiros na rua
Carlos Venturini, no bairro Della Rocha. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00235/2021.- Sugere estudos para pavimentação
asfáltica das ruas do Condomínio de Chácaras San Belízio, no Cercado Grande. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 56º) Indicação nº.
00236/2021.- Sugere estudos para instalação de academia ao ar livre nas localidades que especifica.
Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 57º) Indicação nº.
00237/2021.- Sugere serviços de roçagem e limpeza, pavimentação asfáltica e sinalização de
trânsito do trecho que liga a rodovia SP-147 ao bairro Istor Luppi. Autoria. Maísa Fernandes.
DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 58º) Indicação nº. 00238/2021.- Sugere
estudos para instalação de câmeras de monitoramento no estacionamento do Hospital Municipal
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 59º) Indicação nº.
00239/2021.- Sugere construção de praça pública entre as ruas Almeida Jr. e José do Rosário, no
Cubatão, próximo a Cerâmica Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 60º) Indicação nº. 00240/2021.- Sugere a criação de um
estacionamento rotativo e pago defronte o novo Hospital de Campanha, antiga linha FEPASA, com
renda revertida às entidades assistenciais de Itapira. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho 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: 61º) Superintendência da Receita Federal na
8ª Região Fiscal. Informa o novo endereço da Agência da Receita Federal em Mogi Guaçu/SP,
passa a funcionar em seu novo endereço, na rua Dr. Sílvio de Camargo nº 31, no Jardim Carmem
Lídio II. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 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 nº
0030/2021. de autoria do Sr. Prefeito Municipal e a Emenda Modificativa nº 01/2021, de autoria das
Comissões Permanentes, 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. Faz uso da palavra o vereador LEANDRO
HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos. Novamente ocupo essa bancada para falar sobre o

PL. Nós vamos fazer uma linha de argumentação aqui, gente, voltada principalmente para você que
está em casa, mas também, lógico, que tento convencer os meus colegas Vereadores para que não
assinem esse cheque em branco. Eu quero destrinchar alguns artigos da lei para vocês aqui. O
Artigo 1º: “O repasse autorizado da Saúde, Educação, Proteção ao Meio Ambiente, Cultura,
Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico”, tudo isso seria repassado a OS. O que eu
quero dizer para vocês pessoal, é a seguinte coisa, passamos o último mês discutindo isso, foi uma
pauta que passou um mês sendo discutida, e o que você viu por aí? Você, que está em casa, você
viu a argumentação do governo sendo que chegará a tal coisa, tal coisa e tal coisa, só que na
realidade o projeto é muito mais amplo do que está sendo feito, então falo de novo, o discurso está
sendo um e na pauta aqui, no papel, está sendo o outro, então estamos defendendo aqui a seguinte
ideia, que esse projeto tem que ser rejeitado, porque ele é amplo demais pelo discurso que está
sendo feito, sempre sendo bem claro que o governo mantenha e cumpra o seu discurso, nós vamos
fazer apenas o “A”, o “B” e o “C”. Esse governo irá acabar daqui um tempo, ele vai acabar em 24,
28 que seja, e terá essa lei o próximo gestor, para fazer o que quiser no Município, para repassar o
que ele quiser para a OS, então é um grande cheque em branco. Mesmo que uma alteração tenha
sido feita no Artigo 8, pelas Comissões, continua a dispensa de licitação, o Prefeito nomeia a OS, o
Prefeito escolhe a OS, as nossas Comissões da Câmara, os Vereadores que fazem parte, colocaram
que a Emenda passará pela Câmara, mas isso não impede da escolha ser do Prefeito, é ele que vai
escolher, então o Artigo 8 é o outro artigo preocupante. O Artigo 12 é que vai deixar claro que
quem fiscaliza a OS são os Secretários e os Conselhos, que vão olhar para a OS, e isso dificulta a
reclamação direta da população, dificulta também, por mais que a gente vai trabalhar e vai ficar
fiscalizar, vai estar no pé, dificulta também a nossa fiscalização, porque tem órgãos para isso, então
a gente vai estar de olho, mas você mesmo vai reclamar para quem, e de qual maneira? O Artigo 15
também vale a pena ser lido e pensado, lá está dizendo “se o serviço for mal feito, se tiver algum
problema de execução, há uma intervenção da Prefeitura durante 180 dias”, e não fica claro neste
artigo, se depois de 180 dias ele volta para a OS, se ele é repassado para outra OS, se ele fica para a
Prefeitura, então ele fica bem aberto o Artigo 15 também. Bom, então são esses os quatro pontos
cruciais, sendo que têm outros, mas esses são quatro pontos cruciais. Volto a dizer, o discurso que
está sendo feito, os benefícios que estão prometendo à população, e o que está na lei são diferentes.
Já que serão “A, B e C” porque a lei não é para “A, B e C”? Por que a lei é tão ampla? E peço de
novo, que esse governo cumpra discurso, e a lei ficará para os próximos governantes, para que eles
então façam o que eles quiserem com essa abertura aqui, dentro dessa lei. Segundo ponto gente,
além dessas questões dos artigos, é a nossa visão de mundo, temos várias mas defendemos que
serviços públicos como Saúde, Educação e Segurança devem ser geridos pelo Gestor Público, por
mais que na OS se fala que não está visando lucro, sabemos muito bem, é só olhar os casos que há
pelo Brasil inteiro de OSs que os seus diretores ganham salários milionários e tudo mais, além de
outros problemas. Nunca deverão ser mercantilizadas a Saúde, a Educação e a Segurança, essa é a
diferença entre nós e eles, somos contra isso desde quando foi feita essa abertura durante o governo
FHC, coisa que nós já destrinchamos aqui dentro dessa Câmara. Terceiro ponto gente, OS, de novo
no papel consta como sem fins lucrativos, a qual vai gerir, na prática há a questão dos salários,
problemas nas boas práticas da gestão pública, alvo de corrupção. Outro problema referente à
gestão, OSs por aí custam vinte por cento mais caro do que a própria Prefeitura cuidar do serviço,
então é outro problema que nós temos que observar para aprovar uma OS, e essa mudança na gestão
fica até difícil para quem reclamar. Itapira tem história gente, história de outras e outras
reclamações, sendo que há 17 anos vendemos o SAAE, há 16 anos repassamos a merenda para a
terceirização, até hoje está na justiça todo o problema, e hoje Itapira pode de novo aprovar uma lei,
e que vai dar problemas no futuro, aqui está legal, o bom é que hoje está sendo tudo filmado, tudo
certinho, para depois pegarmos e deixarmos muito claro a nossa pontuação, os nossos avisos, e de
novo gente, cuidado com essa lei que o gestor vai fazer com isso. Eu quero deixar outra coisa clara,
em relação ao funcionalismo público, eu sei da promessa de uma lei que não acabará concurso, a
gente sabe, foi divulgado aí enormemente, mas de novo, que administração atual cumpra, e não vou
nem discutir isso, essa lei fica aí, mas o que acontece gente? Há leis maiores que podem permitir a

quem manda, ao então Prefeito, ao Governador, ou atual Presidente, extinguir cargos públicos, a lei
é maior que o que está na LOMI, do que os Decretos Federais, quer dizer, chega alguém, extingue o
cargo, não há concurso, não chega dinheiro à Previdência de você servidor, e tudo mais. A gente vai
de novo dar um cheque em branco, de novo, essa lei vai chegar à Câmara, a lei dos concursos, e de
novo a gente vai dar mais um cheque em branco, porque há outras leis maiores, que qualquer pessoa
não bem intencionada pode quebrar todo esse esquema de concursos públicos. Defendemos que os
serviços públicos sejam feitos pelo gestor público, é só pensar você que usa, como eu, a Saúde
Pública da cidade, qual que é o setor que você mais reclama? É o setor terceirizado, é a UTI, vocês
mesmo hoje, eu achei muito bonito, e concordo porque eu uso e apoio o sistema público da cidade,
a nota é maior do que a média nacional, porque é bom, e por isso a gente defende que a Saúde, que
a Educação, que outras coisas devem ser geridas pelo próprio gestor público, e Itapira tem
competência fazer isso. Sugerimos que ao invés dessa lei, que Poder Executivo realize estudos, faça
levantamento de custos, dos funcionários que faltam, organize 2022. Nós sabemos muito bem que o
Bolsonaro fez a lei que proíbe Concurso Público nesse ano, mas ao final dele nós teremos então a
oportunidade para organizar nesse ano, fazer no ano que vem tudo isso via Gestão Pública, então
também dá para se pensar para manter esses serviços nas mãos dos itapirenses, nas mãos da própria
Prefeitura. Espero que eu tenha ampliado o debate, gente sempre “jogou limpo” aqui, com todos os
colegas Vereadores, nunca divulgamos seja via Facebook, em nossas Redes Sociais, qualquer
mentira ou algo do tipo, aqui nos debates sempre tentamos mostrar uma visão diferente de muitos,
mas dentro de argumentação, e dentro do que nós temos como visão de mundo, então nós
defendemos o voto contrário ao PL 30, e alertamos que o cheque em branco vai ser debitado no
momento, e quem vai sofrer vai ser você da população. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o
Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Eu sempre fui e sempre
falei que sou um fã da democracia, um fã do bom debate, eu acho que nós somos eleitos para isso,
para debater, para discutir projetos, seja de qualquer importância. O PL 30 chegou nessa casa, e
uma ampla discussão foi feita em cima dele, pessoas ligadas a certo grupo contrário ao projeto,
pessoas ligadas a outro grupo favorável ao projeto, pessoas com a opinião de que o projeto não deve
passar pela Câmara de forma alguma, porém estamos aqui realmente para debater. O nosso mandato
é feito para isso, para enfrentar os desafios, e tudo mais. Eu discordo, principalmente, na questão do
cheque em branco, eu acho que a partir do momento falamos em cheque em branco, nós criamos
um Artigo nas Comissões que “cai por terra” a questão do cheque em branco, é o Artigo 9º,
Parágrafo Primeiro: “A proposta do Contrato de Gestão e a respectiva prorrogação, deverão ser
submetidos à Câmara Municipal de Itapira, após aprovação pelo Conselho de Políticas Públicas,
para deliberação e autorização nos termos dos Artigos 33, inciso 5º da Lei Orgânica do Município
de Itapira. Então a hora que você fala em cheque em branco, nós criamos um Artigo realmente para
tentar, para que volte para a Câmara essa discussão. Esse projeto, como se fala de modo geral, ele é
um projeto geral, é um projeto que há um mês e meio, dois meses atrás, nós aprovamos incentivos
para as empresas, e a questão de quinze, vinte dias, ou até mesmo mês, voltou o projeto de cada
empresa, então esse projeto vai ser o mesmo, esse projeto é geral sim com a intenção de falar da
Saúde, eu gosto quando pessoal grita, porque é um pessoal que tem que dar a cara para bater depois,
porque é contra a Saúde de Itapira, que é contra a gente propor um Centro Oncológico para Itapira,
isso é complicado porque nós não vamos mexer com o servidor, nós falamos desde o primeiro dia
aqui, nós somos defensores Servidor Público Municipal. O que o pessoal da Saúde faz por Itapira,
principalmente nessa época da Covid, é fantástico, o que eles fazem no dia-a-dia de uma cidade é
fantástico, então primeiro eu tenho que me dirigir ao Servidor Público Municipal, tenham certeza
que seus direitos estão garantidos em nossa cidade, nunca vamos mexer, o projeto não fala
absolutamente nada sobre isso, o projeto visa trazer OSs para a cidade, no que o Prefeito buscar,
buscando uma OS em determinada área, o Projeto volta para a Câmara para a gente continuar o
debate, vai encontrar uma OS para gerir o Centro Oncológico do nosso Município, vai descer para
Câmara, algum Vereador vai ser contra? Não, só que o projeto tem que ter um projeto geral
inicialmente, não é difícil de entender, nós estamos aqui para isso, e eu não tenho medo da gritaria,
não tenho medo, realmente nós estamos aqui para fazer o bem para a cidade, eu fui eleito para isso,

eu estou aqui para isso. Então pessoal, companheiros Vereadores, eu acho que é hora sim, da gente
entender que é um projeto geral, a posição do Leandro, acho que é o que ele defende, é o que o seu
grupo defende, tenho uma posição contrária a sua Leandro, mas nós estamos aqui realmente para
fazer esse bom debate, e para tentar explicar que o projeto pode ser bom, e não existem só exemplos
negativos de OSs, como todo mundo quer pregar, existe exemplos positivos de OSs, basta a gente
ver os AMEs do Estado de São Paulo, que são geridos pela OS da Unicamp, então a gente tem que
ter que procurar ideias novas, eu sou fã da boa prática política, a gente está aqui para isso, para
buscar novas ideias, para buscar novas formas de governar. Ficar do jeito que está não dá, não dá
não pessoal, não dá realmente, e ficar pessoal gritando na cabeça não dá, é um pessoal que não
agrega, que não acrescenta, então acrescente alguma coisa para gente na discussão, tente melhorar o
projeto assim como nós tentamos melhorar aqui nessa Casa, nós estamos aqui para isso, e não
tenham medo de mostrar a sua opinião, vamos debater sim, vamos votar, quem é favorável ao
projeto, é favorável, quem é contrário é contrário, mas que foi feito um bom debate nessa Casa, foi
feito, que vai prevalecer a democracia, será prevalecida a democracia, mas não podemos ter medo
de votar, nós temos sim que entender que é um projeto geral, volto a falar, e assim que determinar
qualquer outro setor do Município de Itapira, vai voltar para campo, para a gente continuar o
debate, que isso feito claro, que não é um cheque em branco, que não é um cheque em branco do
Prefeito, e que essa Casa está aqui para isso, para debater os projetos, para discutir os projetos, e
hoje começar a primeira votação dele, e eu acho que eu tenho certeza que será aprovado, pensando
no bem geral da cidade de Itapira. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, não havendo mais
nenhum vereador para fazer uso da palavra a Senhora Presidente, coloca em 1ª votação o Projeto de
Lei nº 30/2021. Aprovado menos 3 (três) votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos
Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. Justificativa e voto vereador Carlos Donisete Briza:
“Boa noite a todos. Eu gostaria de justificar o meu voto contrário, como eu já falei no Pequeno
Expediente, eu deixo bem claro que eu não estou votando contra a melhoria da Saúde, muito pelo
contrário, eu não estou votando contra um Projeto tão abrangente, como eu disse é um projeto
genérico, que autoriza a prestação de serviços por OSs, o qual cada contrato, como o Luan
comentou, vai passar pela Câmara sim, vai passar por essa Casa de Leis, e quando assim for feito,
quando entrar um projeto direcionado para a Saúde, como a gente tem citado muito a questão da
Hemodiálise, da Oncologia, da Cardiologia, podem ter toda a certeza que vão ter o meu apoio, eu só
não queria um projeto tão abrangente. Obrigado a todos. Boa noite.” Justificativa e voto vereador
Fábio Galvão dos Santos: “Boa noite a todos. Em relação ao meu voto favorável, eu não entrei na
discussão Luan, porque eu acho que você foi bem claro, e se a pessoa está com a cabeça aberta, ela
vai escutar, agora quando a pessoa está cabeça voltada só para o ego dela, ela não vai escutar. Eu
acho sim, que nem você falou, que é uma democracia, nós estamos dando um ponto inicial para
tudo, a pessoa que está contra a gente, temos que respeitar, assim como eles também têm que
respeitar o nosso voto, e acho sim que o projeto é uma iniciativa, como tem vários outros, que nem
você mesmo disse há várias OSs que dão certo sim. Infelizmente tem gente que não sabe dialogar,
mas faz parte de todo mundo. É a minha justificativa. Obrigado a todos.” Justificativa e voto
vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Eu não vou nem entrar em discussão, já foi aprovado
em primeira discussão, e gostaria de dizer que respeito muito o Leandro, é um princípio de
mandato, mas quero deixar aqui a palavra para o senhor que, se percebermos, como está no projeto,
que isso possa não a vir a não dar certo, o senhor vai ouvir de mim que isso não deu certo, mas
quando o senhor fala “o meu grupo, o meu partido”, e só pegar as coisas ruins das coisas, Leandro,
é difícil. Um dia eu comentei com o Toninho Orcini, todo lugar está errado, mas se todo lugar está
errado, por que nós temos que estar errado? Por que aquilo em que nós vamos fazer, não podemos
ser um exemplo para as pessoas? Aqui é um Município de quase oitenta mil habitantes, a gente tem
a necessidade de pós-pandemia, de sairmos na frente dos outros, e essa permissão para que se façam
as coisas que virão para a Prefeitura, que virão para cá, com certeza vai abrir um leque muito grande
para que a gente saia desse mundo pequeno, que é administração de uma Prefeitura, que ela é
amarrada e não pode fazer as coisas, então eu quero pedir a Deus que eu possa voltar aqui daqui a
um ano, seis meses, dois anos e dizer Vereador Leandro, o senhor estava errado, e se for ao

contrário, o senhor vai ter o direito de falar a mesma coisa, porque eu tenho certeza que nós estamos
tomando uma iniciativa, que nós vamos poder mudar alguma coisa. Como disse o Faustinho e o
Luan, tentando alguma coisa nova, simplesmente achar que tudo vai dar errado, a gente não vai
chegar a lugar algum. Essa é a minha justificativa Presidente. Obrigado a todos. Boa noite.”
Justificativa e voto vereador Leandro Henrique Sartori: Boa noite a todos. Mino, eu nem ia usar a
minha voz, mas só para justificar. Literalmente Mino a questão é a visão de gestão diferente,
entendeu? A questão a gente sempre deixou muito claro, nós entendemos toda a burocracia,
entendemos toda a dificuldade, ninguém aqui está falando que é maravilha e assim, deixamos muito
claro, o nosso debate base foi muito claro nisso, e deixando bem claro que, a defesa dessas áreas, a
defesa nossa como Grupo, Partido e tudo mais, é que seja feito pelo Gestor Público, então essa
divergência vai ter. Espero muito, e não só daqui a dois anos, porque as OSs começam a dar
problemas em quatro, seis anos, espero que eu esteja errado, e que vocês estejam certos, que vocês
digam que foi tudo legal, que deu tudo certo e tudo mais, mas os exemplos que nós temos,
infelizmente, não são esses. Espero que eu esteja errado, é sério mesmo, espero que eu esteja errado
nessa visão e que o Município se saia bem e melhor, e mais importante do que uma visão minha ou
sua, é que a população seja bem atendida e consiga, então, os seus Serviços Públicos de qualidade.
Obrigado. Boa noite a todos.” A seguir a Sra., Presidente coloca em 1ª votação a Emenda
Modificativa nº 01/2021. Aprovado menos 3 (três) votos dos vereadores Carlos Alberto Sartori,
Carlos Donisete Briza e Leandro Henrique Sartori. Isto feito, a Senhora Presidente constatando que
tando o Projeto de Lei quanto a Emenda Modificativa obtiveram votos contrário, despacho o projeto
e Emenda à Ordem do Dia da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0033/2021, de autoria do
vereador Mino Nicolai e a Emenda Modificativa nº 01/2021 de autoria das Comissões Competentes,
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”.
Autoria: Mino Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 33/2021. Aprovado por Unanimidade. A
seguir a Sra., Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2021. Aprovada
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mino Nicolai requer e a Casa aprova a dispensa
do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação o Projeto
de Lei e Emenda. A Sra. Presidente acatando o requerimento aprovado pelo Douto Plenário, coloca
em segunda votação o Projeto de Lei nº 33/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir a Sra.,
Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2021. Aprovada por
unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a todos. Gostaria de
agradecer a todos os companheiros, e na justificativa dizer, assim como o Carlinhos bem sabe,
existe um problema muito grande, principalmente onde tem as áreas rurais, que não tem
denominação, e assim como tem a empresa Minas, ali tem o Condomínio Julieta, tem o condomínio
na frente, que não é o do Cunha, tem outro, o do Bilato, e quando não se tem nome, não chega
serviço postal, correspondências, os entregadores, porque ali o movimento é muito grande, devido a
fábrica de parafuso, então estão pedindo para que se faça um trevo ali, o Prefeito já está
conseguindo o orçamento, o pedido do Prefeito para que possa ali, junto à a Intervias e o DR, fazer
um trevo de acesso a todos esses loteamentos, porque infelizmente o pessoal ali não consegue as
benfeitorias, luz, guia, asfalto, porque ainda não existe a regularização, então a estrada seria o
primeiro passo, uma denominação para que se possa ter o local ideal para que as coisas aconteçam.
Obrigado a todos os companheiros Vereadores. Boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI E A EMENDA
MODIFICATIVA Nº 01/2021. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0034/2021.- 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.
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 34/2021. Aprovado por Unanimidade.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador
Antonio Caio", 07 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única
discussão o Projeto de Lei nº 0035/2021.- Autoriza o Município de Itapira a celebrar convênios
com entidades da sociedade civil para a esterilização de cães e gatos, e dá providências correlatas.
Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra a vereadora MAÍSA FERNANDES: “Boa noite a
todos. Eu gostaria muito de agradecer ao Prefeito Toninho Bellini e ao Mário por esse projeto de
iniciativa, perante as castrações, lembrando a todos que o Castramóvel já era para ter sido colocado
em uso, mas a equipe que ganhou a licitação, como o preço estava bem pequenininho, eles
acabaram não querendo mais fazer essa essas castrações para gente, então eu agradeço o
Castramóvel, ele veio, sou muito grata, quem realmente veste a camisa da área animal, mas não
para quem usa os animais a troco de voto. Então eu agradeço muito, e eu sei que esse projeto é
bastante favorável para Itapira. Obrigada Presidente. Boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei
nº 35/2021. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Boa noite a
todos. Quero parabenizar a Maísa, sempre estava à frente desses projetos aí, diferente da exvereadora que teve sua passagem aqui como o vento, a ex-Vereadora Marisol, que só falou, falou,
falou, falou de CAAMI, falou disso, falou daquilo, de Castramóvel, de tudo, e nada aconteceu,
então teve que acontecer na administração Toninho Bellini. Os papagaios de pirata, com certeza,
amanhã vão dizer que foi eles que começaram. Não começaram nada, e se começaram, não
terminaram. Então parabéns Maísa pela sua perseverança, parabéns a todos nós que estamos aqui
agora, e se tem alguém fazendo alguma coisa somos nós que estamos aqui agora, então a gente tem
que ter certeza que esse é um pedido que vem faz tempo, de castração, disso daquilo, e a gente,
realmente, vai conseguir levar adiante, porque é uma coisa de extrema necessidade para a saúde dos
animais, e para a saúde da população de Itapira, então eu queria agradecer o voto de todos vocês
também. Boa noite a todos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 07 de junho 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.

