ATA DA 19ª Sessão Ordinária realizada dia 10 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 Fábio Galvão dos Santos, para que da tribuna proceda a leitura de um
trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO
EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO
HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos. Eu quero começar nossa fala de hoje, falando que
nessa Câmara há dois meses, nós aprovamos uma Moção de Repúdio ao veto do Presidente Jair
Bolsonaro do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, é um
nome bonitinho, para levar internet para as escolas do Brasil, e essa nossa Moção de Repúdio
ajudou o veto a ser levado para Brasília, e os Deputados derrubaram o veto dele, então, isso foi
interessantíssimo, e então o FUST será aplicado à internet de banda larga para escolas, e isso foi
uma coisa organizada em diversas Câmaras do Brasil, e, logicamente, isso ajuda e muito a
pressionar os Deputados lá em Brasília e o vote ao FUST foi, então, derrubado. Eu gostaria de falar
isso, porque não é uma vitória que hoje eu coloco nessa Casa, e peço apoio dos demais Vereadores
uma Moção de Apoio agora, não de repúdio, ao PDL 22 de 2020. O que é isso? É um projeto de
Decreto Legislativo, do Deputado Carlos Giannazi, Deputado Estadual aqui do Estado de São
Paulo, e esse PDL derruba o aumento da alíquota para os aposentados do Estado, então esse projeto
de Decreto Legislativo derruba a Lei que o Governador fez, para aumentar, arbitrariamente, a
contribuição dos funcionários aposentados do Estado de São Paulo. 52 Câmaras já apoiaram esse
PDL, e eu coloco também aqui essa Moção de apoio, e peço aos colegas que aprovem, e nós
remetemos também à Alesp, que nesse caso não é o Congresso Federal, essa Moção de Apoio,
porque o próprio Deputado Carlos Giannazi deixa claro que há um vício de iniciativa, quando Doria
fez esse aumento das alíquotas via Decreto, e, logicamente, isso deveria ter sido feito através de
uma lei, de um debate dentro da própria Alesp, então essa PDL é importantíssima para os demais
aposentados, que tiveram um aumento da sua alíquota, sem qualquer discussão. Eu quero aproveitar
e agradecer ao Deputado Carlos Giannazi, que essa semana participou de uma conversa, de um
debate aqui do nosso mandato, junto ao Observatório Social de Itapira, junto ao PSOL de Itapira,
um debate sobre as PEIs, o Programa de Escolas Integrais da Rede Estadual, e foi muito importante
esse debate, e ele deve ser aprofundado ainda mais no Município. A segunda coisa que eu queria
colocar hoje é que está entrando nessa Casa outro Projeto de Lei nosso, o nosso que eu digo é do
Núcleo de Meio Ambiente do meu mandato, núcleo encabeçado pela Odete Mello, pelo Cristiano
Florence, com apoio de diversas pessoas, para eu não esquecer tantas, a Elaine, o Rogério, a Teresa,
o Caio, o Isidoro, e o Daniel. Esse grupo fez uma lei, nesse mês que é o mês do Meio Ambiente, o
dia foi comemorado em cinco de junho passado, sobre um Programa de Agricultura Urbana
Comunitária no Município Itapira. Hoje eu passei aqui na Casa, com o Procurador da Câmara, o
Eduardo, ele já deu uma revisada nela para não cair em vício de iniciativa e nem nada, e estamos
colocando isso porque achamos muito importante. Quero agradecer ao Núcleo, pelo tempo
disponibilizado e tudo mais, o Núcleo, inclusive, já começou conversas com a Secretaria de
Promoção Social, com a Saúde e com a Educação, para ampliar esse debate e se a lei for aprovada
vamos implantá-lo aqui na cidade. Já falei isso na segunda, queria ressaltar outra lei, feita pelo
Núcleo de Mulheres do nosso mandato, e ele está aqui vigorando, está a tramitação na Câmara, que
é “A Lei Maria da Penha vai às escolas”, e também quero agradecer ao Núcleo. As pessoas que
estão vendo, vocês podem participar dos Núcleos do Mandato, a participação é voluntária e gratuita,
pessoas que vão debater problemas, tem três Núcleos funcionando, da Cultura, de Mulheres e de
Meio Ambiente, e nós, esse mês, conseguimos implantar o núcleo LGBT, e também o núcleo de

Educação, então é importantíssimo, já falei segunda-feira e repito nesse mês também, é um mês
muito importante, também é o mês da Resistência, é o mês para lembrar o mês LGBT. Para finalizar
a nossa fala, nesses últimos segundos, ainda hoje tem a última rodada da PL 30, nós já debatemos e
tudo mais, e hoje vai ter a rodada final, para votarmos esse Projeto de Lei. Obrigado a todos que
ouviram, que estão aí assistindo. Um ótima quinta-feira para todos nós.” A Seguir faz uso da
palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Eu gostaria nessa
Sessão de fazer uma homenagem ao ex-vereador Luiz Antônio Machado, falecido no dia 31 de
Maio passado, também vítima da Covid-19. Tive também o privilégio de estar aqui junto ao Luiz
Machado, éramos amigos. O Luiz Machado ficou um bom tempo aqui como suplente, assumiu aqui
a vaga como Vereador, e era uma pessoa bem amiga, fazia parte do grupo político, também tinha
sua Empresa de Segurança na cidade, onde prestava serviços em algumas empresas. É uma pessoa
que não era de Itapira, mas veio para cá, fincou suas raízes aqui e conquistou a população, era uma
pessoa boa, uma pessoa que sempre que podia ajudava o próximo. Quero deixar aqui, hoje, um
grande abraço aos familiares dele, aos seus pais, o seu Sebastião e a Dona Tereza, à esposa Silvana
Maria Zago Machado, aos filhos André Luiz e Luiz Antônio, o Juninho. Foi a passagem de uma
pessoa também jovem, de 51 anos, uma pessoa que estava ainda trabalhando bastante, que tinha
muito ainda por fazer, mas que foi vitimada, a Covid veio ceifar a vida dele. Que Deus o tenha em
um bom lugar, que Deus venha consolar os seus familiares e os seus amigos. Também na semana
passada, foi lido o Voto de Pesar da Professora Maria da Penha Lang Riboldi, a querida Penhita,
com a qual eu tinha boa amizade, até um grau de parentesco, lembro até quando a Penhita ainda
trabalhava na Prefeitura, foi funcionária de carreira da Prefeitura, uma excelente pessoa, uma
excelente Servidora, uma Professora dedicada que trabalhou e fez da sua profissão um verdadeiro
sacerdócio. Uma Professora voltada para o ensino, voltada para os alunos, uma pessoa muito
querida, que era casada com Joca Riboldi, tem os seus filhos, o Júlio, a Sônia e a Adriana e também
os netos e os bisnetos, então deixo aqui um grande abraço, e minha solidariedade à família, porque é
uma pessoa que também que passou pela vida e deixou as suas marcas dos bons feitos em nossa
cidade, uma Educadora exemplar. Deixo à família da Penhita Lang Riboldi um grande abraço. Eu
também gostaria de falar que hoje nós estivemos presentes lá em Mogi Guaçu, a Câmara estava
bem representada, por uma comitiva grande, fomos lá hoje ver o lançamento da ordem de serviço da
Estrada Vicinal de Itapira à Mogi Guaçu, a estrada de Moura Andrade, e é uma estrada que vem há
muitos anos para ser feita, eu lembro que já algum tempo que eu estou aqui, acho que é o 13º ano, e
as desapropriações já foram feitas há alguns anos, e nós votamos essas desapropriações, e depois
enroscava em alguma coisa, e vinha, mas dessa vez hoje estava lá presente os Vereadores, o
Prefeito, o Deputado Barros Munhoz que lutou, incansavelmente, para que a assinatura desse
convênio acontecesse, porque há anos que a gente vem acompanhando isso, e essa estrada ceifou
muitas vidas, muitas pessoas ali que a utilizavam para o trabalho, ou até mesmo para um passeio
tiveram as suas vidas ali ceifadas em acidentes, então hoje, quando fomos para o Mogi Guaçu, já
vimos algumas máquinas no trecho da estrada trabalhando, então é uma alegria, uma felicidade
muito grande quando a gente vê o progresso acontecendo, e com isso trazendo benefícios para
cidades vizinhas, porque é uma estrada que liga Itapira a Mogi Guaçu , também lá na frente liga
para Espírito Santo do Pinhal, então a gente sabe que os bairros para cá, também Barão, Eleutério
com aquela saída ali, também todos esses serão beneficiados com aquela estrada, então uma foi uma
festa muito grande, uma alegria para nós itapirenses, e parabéns ao Deputado, aos Vereadores que
votaram, ao Prefeito, e àqueles que participaram desta grande festa, que ficará marcada para história
de nossa cidade. Muito obrigado a todos.” A Seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de começar meu discurso
lembrando, também, que hoje foi a assinatura definitiva do Poupatempo, André, como você já tinha
mencionado semana passada, onde o Vereador ratificou o requerimento do nosso Prefeito, que teve
também o apoio do Deputado Júnior Bozzella, por meio de uma reunião que eles fizeram, que
Vossa Excelência até postou. Gostaria de parabenizar não só ao Prefeito, não apenas a nós
Vereadores, mas sim toda a população itapirense. Como foi dito nos discursos, o nosso Poupatempo
ainda será até mais amplo, será moderno, num prédio conjuntamente com o Detran, onde vai

facilitar muito o trabalho de todo cidadão, então vamos também falar os pontos bons. Outra coisa
que eu queria falar, saiu uma outra a reportagem, na qual Itapira está com alto grau de satisfação no
ranking Indsat, com 73,8% de aprovação do nosso governo, então vamos também a registrar o
quanto está sendo bom nosso governo. Estão recebendo muitas críticas por parte de alguns
oposicionistas, mas também na hora de parabenizar, vamos parabenizar, estamos trabalhando
diariamente, eu acredito que todos, por uma Itapira melhor, pelo menos no nosso Executivo estamos
procurando melhorias. Teve uma indicação minha, feita o ano passado, no dia 1 de Setembro 2020,
em que eu solicitei a pedido da população, devido aos vários acidentes que tinha ali no cruzamento
da Rio Branco com a Rui Barbosa, inclusive por ser perigosa a saída ali de carros de polícia do
Fórum local, aqui da cidade, com a implantação de um semáforo com contagem regressiva, e
também melhoraram a iluminação do semáforo, fui atendido. Agora o Prefeito me ligou, porque não
foi só o meu pedido mas de demais populares, ele está implantando três novos pontos de semáforo
na cidade, e isso daí não é um luxo dele, essa é uma reivindicação da população, então é mais um
voto aqui que a gente está deixando da satisfação do governo e vamos sim votar hoje, novamente, o
PL, já ouvi muitas opiniões depois da aprovação, positivas, falaram, ficaram batendo na tecla de um
exemplo, da Oeste do Ouro Verde. Se pegarmos e listarmos o quanto que tem de administração, e
quanto que pode virar uma corrupção, e para isso pegarmos um exemplo só é covardia até, então
vamos votar hoje, novamente, se Deus quiser vamos aprová-lo, porque como o Mino está batendo,
desde o começo, o Luan também, tem que ter o ponto inicial, a gente tem que tentar, quem fica na
mesmice não sai do lugar e eu tenho dó de quem fica na mesmice, temos que estar sempre
atualizando, apostando, e se errarmos, como o Mino falou, vamos pedir desculpas e vamos atrás
para corrigir o erro, agora ficar na mesmice é não querer ser feliz. Desejo a todos uma boa noite.” A
Seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Em primeiro lugar,
Faustinho, gostaria de dizer também que foi inaugurado terça-feira de manhã, o Centro de
Recuperação Pós Covid, no qual todos os que passaram por essa enfermidade, e não são poucos, e
tinham vários lá. O Prefeito deu a palavra dele, em uma entrevista ao vivo, que está na internet,
dizendo sobre o nosso Projeto de Lei, que se não der certo, que ele espera que isso não aconteça, a
palavra dele está empenhada, que do mesmo jeito que foi feito, ele vai mandar o projeto para que a
gente desfaça, então acho que mais transparente que isso é impossível, e não quero nem citar mais
esse assunto. O que eu gostaria de falar aqui, Leandro, é te parabenizar porque eu ia falar, e Vossa
Excelência adiantou o assunto. Eu fui procurado hoje, alguém pode achar que é mentira,
capitaneado pelo Nivaldo Bonilha, Professor aposentado, com mais dezesseis ou dezessete
Professores aposentados, que me chamaram para uma reunião, pedindo pelo amor de Deus o apoio
dessa Casa para esse Projeto, que é o PDL 22/2020, que eu com certeza vou assinar com o senhor, e
vou dizer porque. Olha como as coisas acontecem nessa vida, essa tão esperada estrada de Itapira,
que foi inaugurada cinco vezes, eu sempre falei isso aqui nos dezesseis anos, e tomara Deus que
aconteça, André, Faustinho, todos nós aqui, que vai ser inaugurada na administração do Toninho
Bellini, se Deus quiser, porque muitas coisas boas estão acontecendo com a gente, mas olha o que é
a ironia da vida, quero falar isso para a população de Itapira, nada é de graça, o André estava
comentando aqui sobre os elogios que foram feitos ao Deputado, que ele é do PSB e o governador
do PSDB, o Totonho pula de galho em galho, que nem macaco, de partido em partido. Já foi do PL,
disso, daquilo e ele vai pulando conforme interessa. Agora ele é do PSB, o Governador dele perdeu,
só que nesse meio tempo, antes de se concretar esse projeto da estrada, foi capitaneado, povo de
Itapira, região, todos que estiverem me ouvindo, pelo nosso o Deputado Barros Munhoz, aqui de
Itapira. Sabe o que acontece Leandro? Esse projeto aqui, o senhor sabe quem foi e o coordenador, a
pedido do governador, que levou para votação, pedindo, teve que ser adiado, o qual tirou em média
17 por cento dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Senhor Barros Munhoz, no
meio de uma pandemia ele entrou com esse projeto, a pedido do governador, só para ver se dá
tempo de completar o raciocínio. Qual foi o outro projeto? Eu estava conversando com o Luan aqui,
sobre o Arthur Durval, do “Mamãe Falei”, sobre o projeto, no meio de uma pandemia, e com o
César, que é da Farmácia, sobre o aumento absurdo dos remédios do Estado de São Paulo,
capitaneado sabe por quem, a pedido do Governador? Pelo nosso Deputado José António Barros

Totonho Munhoz, entendeu? Então vocês não pensem que nada é por acaso, ele está vendendo a
alma para o demônio para poder trazer essa estrada, que por cinco vezes ele inaugurou, soltou um
rojão, que hoje não pode mais, e como disse o Carlinhos, tomara que venha, porque muitas vidas
foram tiradas, essa estrada continua tirando vidas, como acontecia na de Itapira-Mogi Mirim, tem
que ser duplicada, não interessa com o apoio de quem, é um direito do povo, é uma estrada que tem
que ser duplicada, mas não pensem vocês, porque vocês vão ouvir tanto “bla bla bla” do Deputado
Barros Munhoz, só que para ele conseguir trazer isso, antes de uma eleição de Governador, ele
vendeu a alma dele para o demônio. Vocês vão ver o que está acontecendo lá na Assembleia, onde
ele está liderando tudo que o Governador pede, aumento do remédio, tirar dinheiro de aposentado,
isso é Barros Munhoz, então Leandro, ao seu projeto peço também aos Vereadores dessa Casa que o
acompanhe, porque da minha parte vou defende-lo junto ao senhor, porque aposentado e os
pensionistas não podem perder dinheiro, não pode tirar aquilo que foi conquistado por muito custo,
e remédios, pelo amor de Deus, no meio de uma pandemia, só mesmo na cabeça do Deputado
Barros Munhoz que poderia haver um aumento de até sessenta, setenta por cento, e remédios que
eram fundamentais para as doenças. Então, que o povo de Itapira saiba disso, e que não esqueça do
que eu estou falando no dia de hoje. 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)
Em discussão e votação a Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de maio de 2021.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 16ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2021. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia
27 de maio de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a
Sra. Presidente solicita ao Primeiro Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do
Expediente. 4º) RELATÓRIO Nº. 006/2021.- Ata da Prestação de Contas apresentada em
Audiência Pública realizada no dia 08 de junho de 2021, às 14:00 horas, na Sala de Sessões
"Vereador Antonio Caio" da Câmara Municipal pelo FMAP – FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADORIA E PENSÕES de ITAPIRA – 3º Quadrimestre de 2020. Autoria. Mesa da
Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0016/2021.- Em
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de
ressarcimento de despesas e investimentos comprovados, isenção das taxas de alvará de
funcionamento, de licença para execução de obras e parcelamento de solo urbano à empresa MP
Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
6º) Projeto de Lei nº. 0040/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 91.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) Projeto de
Lei nº. 0041/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0042/2021.- Em
que o Sr. Leandro Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o
Programa de Agricultura Urbana Comunitária no Município de Itapira com objetivo de produzir
alimentos saudáveis, contribuir com a segurança alimentar, gerar renda e melhorar as condições
ambientais de áreas urbanas ociosas não- edificadas ou ajardinadas DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) PARECER nº. 057/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 032/2021. RELATORIA: Fábio Galvão dos Santos. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As
Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº
032/2021, de autoria do vereador Leandro Sartori, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Itapira", acordaram por
solicitar parecer Jurídico para melhor analise da matéria, para tanto, REQUEREM o envio do
mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que no prazo de até 15 dias emita seu
parecer. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de junho de 2021. a)
Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde,
Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 058/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei nº 036/2021. RELATORIA: André Siqueira. Sra. Presidente, Vereadora
e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto
de Lei nº 036/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, que "Denomina Via Pública
localizada no loteamento Recanto da Mata, atual “Rua 01”, de “Rua Manoel Batista", 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,
uma vez que se tratar de homenagem a Ilustre cidadão que teve grande importância no crescimento
de nossa cidade. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de junho 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", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) PARECER nº.
059/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 037/2021. RELATORIA: 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 037/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, 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”,
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, uma vez que se tratar de homenagens aos Ilustres cidadãos. É este o parecer. Sala
das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de junho 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 Minco 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", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 060/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei
nº 038/2021. RELATORIA: 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
038/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Dispõe sobre o estágio de estudantes em
órgãos da Administração Pública Municipal”, 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, uma vez que a matéria visa abranger
experiência a estudantes tanto profissional quanto pessoalmente. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 09 de junho de 2021.a) Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer.
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos

10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir, não havendo mais
nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e
Indicações. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Carlos Alberto da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00197/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tatiane
Helena de Oliveira Fernandes. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rute
Fernandes da Silva Preto. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ismael Ferian.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10
de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00200/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fernando Benedito Sartorelli. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00201/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Adélia Sígolo Ferraz. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00202/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lucinéia Simões Rosa Januário. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00203/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilda Rosa Rodrigues. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00204/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Ângelo Donizetti Martins, mais conhecido como João Branco.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10
de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar
nº. 00205/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcelo Henrique Baston. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00206/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Ex-vereador Sr. Luiz Antônio Machado. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00207/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de São
Paulo Sr. Bruno Covas Lopes.. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00208/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Servidor público
municipal Sr. Paulo Pereira de Godoy, carinhosamente conhecido como Paulinho da Câmara.
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00209/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Felipe Campos dos Santos. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00210/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Natalina Bento de Souza. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Expedito Porfirio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Éder Aparecido Priole. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador

Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rafael Belani.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00214/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido da Cruz, mais conhecido como Branco.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00215/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Alberto Mantoan. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00216/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00217/2021.- Voto de pesar pelo falecimento
Sra. Alessandra Tenório Gardinalli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 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. 35º)
Requerimento nº. 0081/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Eide Campanini Belinello, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de maio. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº.
0082/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Marcos Carlos de Paulo, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento celebrado dia 26 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 0083/2021.- Voto de
Congratulação com a Sra. Santina Maria Galli de Matheus, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento celebrado no dia 25 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º) Requerimento nº. 0084/2021.- Voto de
Congratulação com a Sra. Thereza Theodoro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado no dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 0085/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Elenir
Boretti Nobre, pelo transcurso de seu 102º aniversário de nascimento celebrado no dia 1º de junho.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º)
Requerimento nº. 0086/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Rudolpho Simões Schneider, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 1º de junho. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Requerimento nº.
0087/2021.- Voto de Congratulação com a Dra. Ana Teresa Miranda Schneider, pelo transcurso de
seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento nº. 0088/2021.Voto de Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, pelo transcurso de
aniversário de nascimento celebrado dia 02 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º) Requerimento nº. 0089/2021.Voto de Congratulação com a Prof.ª Therezinha Costa Pinto Simões, pelo transcurso de seu
aniversário de nascimento, celebrado dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Requerimento nº. 0090/2021.- Voto de
Congratulação com o Profº. Miguel de Arruda, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 3 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 45º) Requerimento nº. 0091/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Sônia
Pereira José, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de junho. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º)
Requerimento nº. 0092/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Carlos Eduardo Quartim Barbosa,
mais conhecido por "Charlô", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 04
de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
47º) Requerimento nº. 0093/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Ivete Ghezzi, pelo
transcurso de seu 82º aniversário de nascimento celebrado dia 03 de junho. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Requerimento nº.
0094/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Heraldo Peres, pelo transcurso de seu aniversário de
nascimento celebrado no dia 04 de Junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Requerimento nº. 0095/2021.- Voto de
Congratulação com o ex Vice Prefeito Municipal, o radialista Luis Antônio da Fonseca, mais
conhecido como Toy Fonseca, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de
junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º)
Requerimento nº. 0096/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. José Roberto Miquilini, pelo
transcurso de seu 78º aniversário de nascimento celebrado no dia 06 de Junho. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 51º) Requerimento nº.
0097/2021.- Moção de Apoio à aprovação do PDL 22/20 pela Alesp, que susta os efeitos do decreto
65.021/20, que dispões sobre a declaração de deficit atuarial do regime próprio de previdência do
Estado de SP. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º)
Indicação nº. 00241/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, transformar a praça pública "Edésio Ramos de
Oliveira", no Santa Fé, em um espaço Pet Friendly, ou seja, que aceite animais de estimação de
pequeno porte. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º)
Indicação nº. 00242/2021.- Sugere execução de reforma do almoxarifado localizado no Parque
Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 10 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: 54º) 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 maio, informa ainda que as contribuições do servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor
do Fundo Capitalizado referente ao mês de abril foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o
valor correspondente ao mês de abril para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 55º) Câmara Municipal de Amparo - Ofício nº 140/2021. Apelo às
cidades do Circulo das Águas Paulista para adoção do lockdown como estratégia reginonal para
contenção do novo coronavírus. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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 segunda 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. Faz uso da
palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa noite a todos. Mais uma vez
vamos falar da PL, hoje nós não íamos ficar batendo na tecla, mas eu precisava aqui rebater uma
coisa Faustinho, porque não é covardia, são fatos e dados, quando focamos na Ouro Verde, é porque
passamos quatro anos vendo isso, todas as horas, na televisão, não é por maldade focar na Ouro
Verde, porque é da nossa região, porque os problemas de corrupção da Ouro Verde estão ali,
próximos a nós, então toda hora estava sendo noticiado, então fica muitas vezes latente e fácil para
nós pegarmos o exemplo da Ouro Verde. Eu também poderia citar outros casos de corrupção, por
exemplo, que derrubaram o Governador do Rio de Janeiro, o Witzel agora, acabou de ser
impeachmado, e faz menos de dois meses que cinco OSs desviaram mais de cinquenta milhões de
reais, e que repassaram para esquemas de corrupções, OSs como o Instituto Solidário, Nova
Esperança, Mahatma Gandhi, que dó do Mahatma Gandhi ter uma OS no nome dele, é fora do bom
senso, Gnosis, IDAB, então, você tem essas no Rio de Janeiro, no dia 6 de Maio, aqui nessa Casa,
eu falei pergunta no Google como é a situação das OSs. Em São Paulo, a OS Associação Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, várias notas frias, desvio de grana na cidade de
Carapicuíba. Em São Paulo, uma OS, Serviço Social de Construção Civil, a Seconsi, é uma das OSs
que mais recebem grana do Estado de São Paulo, são mais de 3 bilhões e meio, nos últimos cinco
anos. Houve desvios, notas frias, médicos, empresas que contratam empresas dos próprios diretores,
os salários dos diretores são maiores que o salário do Governador do Estado de São Paulo, então
pessoal, quero deixar claro, não é covardia, esse não é o nosso estilo, não sei se isso foi para mim,
também se foi não tem nenhum problema, não é nosso estilo de política. Nós trabalhamos com
argumentos e com fatos, e não é necessário concordar com meus argumentos, não é necessário você
pensar igual a mim, não, por favor, você é Líder, você que está assistindo, você que está vendo essa
Sessão, não é necessário você pensar igual e nem argumentar igual a nós, mas nós trabalhamos
aqui, e o nosso jeito político é argumentado com fatos, literalmente com argumentos aqui. Eu não
vou repetir o mesmo discurso de segunda-feira, e essas desvios vêm, obviamente, por falta de
licitação, a OS tem a facilidade de não ter a licitação, e aí fica fácil. E de novo, se você fizer
pesquisas públicas, o Gestor Público sempre vai sais mais barato, em torno de vinte por cento mais
barato, pela licitação, pela concorrência e tudo mais, e eu vou ressaltar uma coisa sim de segundafeira, e ressalto novamente aqui, de novo, o que está escrito na lei é diferente do discurso feito pela
Prefeitura no último mês, sobre o cheque em branco, na lei é tudo e no discurso é outra coisa, então
esse é um problema, a lei autoriza tudo, e nós mantemos o nosso voto contra a PL. Agradeço a
atenção de todos e todas. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o Vereador FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS: “Boa noite a todos novamente, eu queria só complementar um pouco com a minha
fala sobre as OSs. A nossa cidade, se for vermos bem, está atrasada com a lei da OS. A nossa
vizinha Mogi Mirim, desde 2017, ela já aprovou. A nossa vizinha Mogi Guaçu, que tem um
maravilhoso AME, que todo mundo fala bem, graças a Deus, e eu quero continuar vindo aqui e
ouvir bem do AME, e falar bem do AME, desde 2003. A nossa vizinha Amparo, desde 2014, a
nossa Assembleia desde 98, atualizou em 2014, teve também o voto do nosso Deputado, que
também votou a favor, então só quero aqui complementar que eu sou sim a favor, não vou ficar
pegando o fruto podre da árvore, porque eu não gosto muito disso daí não, se a gente está aqui para
trabalhar a favor, lutar e se unir, eu quero aqui falar das coisas boas, pegar um exemplo ruim a fácil,
como o senhor falou, é só jogar no Google, aí ele vai te ajudar. É complicado, eu não vou mais
direcionar a palavra não, e quero sim também deixar claro, mais uma vez, ficamos aqui debatendo
aqui, se fosse qualquer outra gestão que passou por esse Município, não teria essa larga discussão
que proporcionamos em todos os discursos. Hoje aprovamos as ATAS aí, o Luan mesmo, nos
discursos dele, ele quase implorou para Vossa Excelência participar da nossas conversas, com
nossas Emendas também. Trouxemos o Sindicato aqui, que nos ajudou com as Emendas, e Vossa

Excelência só bateu. Se o senhor reparar no projeto de lei que o senhor colocou, com a OS é
perfeito, agora do jeito que o senhor colocou aí, não vai funcionar viu amigo, tudo o que você quer
fazer ali, vai ter que ter licitação. Eu prestei um pouco de atenção na leitura, vou estudar melhor,
mas como eu estou falando, se for para corroborar e melhorar a cidade, porque não? É por isso que
nós estamos aqui, acredito eu.” “Boa noite a todos. Olha como é engraçado, aqui o Leandro citou
algumas que são contra, Vossa Excelência está citando algumas que são a favor,e Itapira está
passando por uma situação, o Deputado Barros Munhoz, lá em São Paulo, vota a favor de todas as
OSs, de todas, para poder tocar São Paulo, que já tem um mundo de OSs lá, e aqui ele faz o grupo
dele, com aquela meia dúzia de pessoas, vindo gritar na porta da Câmara aqui, pedindo para que
seja contra, então, não dá para entender realmente, por isso que a gente tem que cuidar daquilo que
é nosso, vamos fazer para nossa cidade, nós que somos aqui hoje a maioria, que podemos votar,
vamos acreditar, confiar no Prefeito, e vamos levar isso adiante que, com certeza, nós vamos dar
bons exemplos para muitas cidades que já tem OS e que estão indo bem, não as que estão indo mal,
mas as que estão indo bem, a gente vai acompanhar. Obrigado Vereador.” Faz uso da palavra,
referente ao Projeto de Lei 0030/2021 Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Só
complementando também Mino, quando eu falei que recebi muitas mensagens, o pessoal perguntou
se nós aprovamos, se nós estamos com a maioria. Abriram sim ao debate, a conversa, o Briza
mesmo, no seu discurso aqui, você poderia ter colocado a sua Emenda Briza, enxugando o projeto,
se fosse seria votada, a gente não sabe, poderia ter conversado com a Prefeitura, mas não colocou. É
como o pessoal falou que nós, por mais que deixamos aberto para a conversa, para o diálogo, não
tivemos esse diálogo, então pessoal, a função sim Leandro, se for ter corrupção, é nossa obrigação
fiscalizar, e mais ainda, do Ministério Público, e se for ter, como pode ter em qualquer
Administração Pública, que isso eu já falei no meu discurso do Pequeno Expediente, a obrigação é
do Ministério Público pegar, o Judiciário condenar, e o responsável pagar pela sua
irresponsabilidade. Estou aqui hoje, pedi a palavra para junto aos companheiros que votaram a
favor, dizer que estamos sendo elogiados, estamos com voto de confiança conosco, não estamos
sozinhos, tem a oposição que está batendo em nós, mas nós teremos a nossa chance, demos esse
voto de confiança ao Prefeito, nós da situação estamos conversando direto com o Prefeito, estão
cobrando ele, e eu vou repetir, se Deus quiser, né Mino? Nós vamos olhar para todo mundo e falar
que deu certo, agora, infelizmente, se não der certo, que não seja por meio de corrupção, mas se
tentarmos e não der certo, não havendo corrupção, também acho que é válido. O meu o meu
princípio é tentar. Boa noite a todos. Obrigado.” A seguir, não havendo mais nenhum Edil para
fazer uso da palavra a Senhora Presidente, coloca em 2ª 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. DESPACHO: APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO. SS. "Vereador
Antonio Caio", 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 0036/2021.- Denomina Via Pública localizada no loteamento
Recanto da Mata, atual “Rua 01”, de “Rua Manoel Batista”. Autoria: Maísa Fernandes. Não
havendo nenhum Edil querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação
o Projeto de Lei nº 36/2021. Aprovado 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. A Sra. Presidente acatando o requerimento
aprovado pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 36/2021. Aprovado
por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª
VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0037/2021.- 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”. Autoria: Maísa Fernandes.
Não havendo nenhum Edil querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 37/2021. Aprovado 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. A Sra. Presidente acatando o

requerimento aprovado pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº
37/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
1ª e 2ª VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. Pela Ordem vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos.
Eu queria comunicar a todos os Vereadores, que na semana que vem, na quarta-feira que vem, a
Secretária da Promoção Social, a Regina Ramil gostaria de trocar informações conosco, então ela
pediu em nome do Líder do Prefeito convocar vocês todos, não é obrigatório, obvio, para quem
quiser, ela quer explanar o significado da Promoção Social para trabalhar conosco de uma forma
melhor. Então foi agendado para quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara. Para
quem quiser, estão todos convidados. Obrigada a todos.” (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.

