ATA DA 20ª Sessão Ordinária realizada aos 17 de junho de 2021. Presidente: ELISABETH
DONISETE MANOEL; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário:
ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada",
havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA,
CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, 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. A Sra. Presidente, invocando a proteção de
Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador CARLOS
ALBERTO SARTORI, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto
feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador
inscrito, faz uso da palavra a vereadora Sr. MAÍSA FERNANDES: Boa noite a todos. Hoje eu
queria usar um pouquinho o espaço do Pequeno Expediente para falar sobre o Projeto de Lei que
passou na Sessão passada, que por conta de um “delay” eu não consegui usar a palavra, e eu creio
que nesse dia eu realizei um sonho da minha mãe, que era denominar uma via pública com o nome
do meu avô, o Manoel Batista, que é filho da Gracinda Batista, minha bisavó, sendo que o Luan e o
Carlinhos que estão aí sabem o quão valorosa foi essa mulher, que nos deixou um legado de amor
ao próximo, de compaixão e solidariedade, e nós continuamos com o trabalho dela. Eu me lembro
da minha bisavó, que ela cuidava dos leprosos, e ela veio lá de Portugal, de uma família bem pobre,
e ela acolhia os leprosos para dentro da sua casa, e cuidava e os alimentava, e isso eu levo dentro do
meu coração, que é uma família assim pela qual tenho grande paixão. Os meus bisavós foram uns
dos fundadores do Instituto Américo Bairral, então a gente fica assim muito feliz. Eu gostaria de
pedir uma atenção ao Prefeito e aos moradores do Bairro do Nosso Teto, o pessoal tem me cobrado
bastante sobre a limpeza nos córregos ali, sobre a iluminação nas vias públicas, roçagens, então eu
peço atenção ao Prefeito e ao órgão que compete. Eu reforço hoje também o pedido do Vereador
Carlinhos, o pessoal também me procurou para fazer melhorias no local de exames das autoescolas,
na Santa Marta, né Carlinhos? Bastante gente me procurou essa semana para falar a respeito disso, o
pessoal vai lá para fazer os exames, os alunos, não tem banheiro no local, então a gente pede uma
atenção especial, a sinalização, os bancos, as casinhas ali, o espaço é bem pequeno onde os alunos
aguardam, chove e molha ali, e eles solicitaram também uma proteção, em caso de acidente, para o
carro não cair na outra rua, porque não tem ali nada que proteja, e hoje eu apresento um projeto
nessa fase de pandemia, que eu acho de extrema importância para todos nós, em breve estarei lendo.
Quanto vale uma vida? Quantas pessoas queridas vamos ainda perder por irresponsabilidades? Não
temos leitos mais nos hospitais, nem em Itapira, nem em Mogi Mirim, nem em Mogi Guaçu, né
Vereador? A coisa está feia, está muito triste, hoje mesmo eu perdi um primo querido, de sangue,
um Batista que se foi com 42 anos de idade, que foi ceifado pela Covid, então é uma perda muito
grande para todos nós, e eu aproveito para cumprimentar toda a família enlutada, e todos aqueles
que andam perdendo os seus entes queridos por essa doença. Em relação ao Castramóvel pessoal,
eu tenho uma reunião amanhã com o Mário e com toda equipe lá, estaremos colocando Castramóvel
para funcionar, ele está aí, e a gente tem que colocar ele para funcionar, porque eu Maísa, como
protetora e ativista da causa, eu jamais teria investido um dinheiro num Castramóvel, eu Maísa,
como vivencio ali, todos os dias, eu sei o que é favorável para os animais, e eu não estou aqui para
atrapalhar ninguém, eu teria investido esse dinheiro, principalmente usado para equipar esse
Castramóvel, que foi um dinheirão, se tudo isso fosse investido em castrações, esse dinheirão todo,
a gente teria uma vitória muito maior. Cuidem-se, sejamos mais amor, por mais que demore um
pouco, ainda vamos todos nos abraçar. Obrigada e boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra o
vereador LEANDRO SARTORI: “Boa noite a todos. Hoje eu tentarei, nesses cinco minutos,
conversar com vocês com sobre três temas. Primeiro, na semana passada, inclusive, dialogando com
alguns Vereadores aqui, sobre o retorno às aulas, e o retorno parecia que seria tudo tranquilo, mas
começaram na segunda-feira os problemas. Nós pedimos muito para a Secretaria da Educação
dialogar com o Ministério Público, dialogar porque já temos problemas, até agora chegou a mim
sobre duas escolas, as Professoras estão preocupadíssimas, os pais estão preocupados, sabemos dos

protocolos de segurança, sabemos de tudo isso, e sabemos que lugar de criança é na escola, mas,
porém, entretanto, enfrentamos o pior momento, é a terceira onda chegando da pandemia, então eu
sei que não é uma decisão apenas da Secretaria de Educação, essa decisão também se deve
conversar com o Ministério Público, é necessário pensar, até mesmo na paciência de um retorno às
aulas ser adiado para outras turmas, mais um pouquinho, então é um problemão que está
acontecendo e a gente sabe muito bem que não há um culpado único nisso, porém, entretanto,
pedimos um diálogo nesse momento para a sequência do retorno às aulas para os próximos dias. Eu
gostaria de falar, no segundo ponto, rapidinho também, dizer uma coisa, que para mim foi muito
emocionante. No último sábado fui vacinado contra a Covid 19, porque além de Vereador, eu
também exerço a função de Professor, e nisso o Estado de São Paulo antecipou o calendário e
conseguimos ser vacinados, e vocês não tem noção como espero que todos dentro dessa Casa
consigam ser vacinados, o mais rápido possível, não só vocês, mas também vocês que estão aí,
porque é o que salva, e o que nos deixa seguros e que vai fazer voltar à normalidade é a vacina. Eu
gostaria de falar duas coisinhas aqui com vocês sobre isso, outra vez, eu sei que vocês também
recebem isso, sei que vocês também são interpelados sobre isso, eu já conversei algumas vezes com
o Secretário da Saúde, pedindo o protocolo próprio municipal de vacinação, e pode ser feito isso, e
sempre argumentação do Secretário é que seguimos o protocolo estadual de vacinação, beleza. E
essa semana as pessoas têm até o próximo dia desse mês, perdão se estiver errada a data gente, até o
próximo dia o 29, até os 49 anos devem ser vacinados, e comparando o Protocolo do Estado com
Itapira, ele está um pouco defasado, atrasado, e as pessoas estão querendo, porque eles sabem que é
isso que vai fazer a diferença, a vacina, então pedimos, de novo, ao Secretário de Saúde, que ele
repense e consiga mexer um pouco nesse protocolo, para seguir, dessa vez, o Protocolo Estadual, já
que todas as vezes que nós conversamos, e você sempre falou que seguia o Protocolo Estadual, que
nesse momento não está sendo seguido, sempre claro o nosso desejo que é vacina no braço, comida
no prato, e desde já que nós vamos receber a Regina, Secretária da Promoção Social, gostaria pedir
desde já o nosso esforço para que o auxílio social de Itapira seja renovado, o que é necessário
nesses tempos e pandemia. Hoje, se não me engano foi hoje de manhã, saiu que Itapira fará um
lookdown noturno, e a gente sempre defendeu o lookdown total, eu, Leandro, sempre fui defensor
do lookdown total, por um motivo simples, ele breca o que está acontecendo, sendo que estamos
tendo em torno de quinze itapirenses, infelizmente, morrendo por essa doença, toda semana, não é a
solução, mas o momento com a UTI lotada nas três cidades e tudo mais, o lookdown deveria ser
total, essa é a nossa posição há mais de quatro meses, porque para tudo durante dez dias, o sistema
respira e volta a soltar de novo as atividades comerciais, é essa a nossa posição, sempre foi e sempre
deixamos claro sobre isso. Nesse minuto final, não vai dar tempo de fazer ainda, mas eu quero
sempre reforçar esse mês de junho nós temos já na Câmara, hoje reforçando, uma pequena vírgula
sobre uma lei sobre hortas comunitárias, então é feita pelo nosso núcleo de Meio Ambiente do
nosso mandato, o núcleo de LGBT também está sendo formado, e esse mês é o mês do orgulho
LGBT, e nós vamos falar dele, estou devendo para o núcleo, ainda, falar um pouquinho mais sobre
isso, porque eles também colocaram leis nessa Casa, porque Itapira não tem uma legislação se quer
coutra violência LGBT, para evitar o preconceito, como aconteceu, por exemplo, na última semana
em Campinas, onde uma criança sugeriu um trabalho e ela foi extremamente censurada por isso,
então a gente tem que debater esse tema também dentro das Casas de Leis. Agradeço a todos pela
atenção. Obrigado e até a próxima.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO
DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Hoje gostaria de iniciar meu discurso aqui, relatando o
trabalho do nosso Executivo. Na última segunda-feira tivemos a prestação de contas do Fundo
Municipal de Aposentados e Pensionistas, que foi alvo de comentários esdrúxulos da oposição, eu
acho que não vou citar já, e o André estava aqui e eu estava aqui, a atual administração está
pagando a conta dela e a conta passada. Passou pela Câmara, nós quando éramos da oposição do
outro governo fomos contra, mas passou, e foi feito e parou de ser arrecadado, o nosso Prefeito com
a incumbência dele em Janeiro agora fez um acordo, está cumprindo, pegando o chapéu do outro
para pagar, e está pagando o nosso, então queria deixar claro que segundo a prestação de contas está
tudo correto, está tudo em dia o pagamento do mês, os atrasados, os parcelamentos existentes já de

outras gestões também, então eu queria deixar isso aí claro, parabenizar o nosso Prefeito e a
Secretaria da Fazenda, porque estão fazendo um bom trabalho, e a promessa dele ao contrário de
muitos “blá blá blá” é ficar e cuidar do funcionalismo público da nossa cidade, não só do
funcionalismo ativo, mas também dos aposentados e pensionistas. Agora para corroborar, um monte
de asneiras que foram faladas, está aqui o Projeto de Lei Complementar 17/2021, porque por nosso
governo nós não estamos aqui para brincadeira não, o que foi prometido, foi cumprido, aqui veio o
Projeto de Lei que estabelece regras para o preenchimento da vacância de cargos públicos de
servidores da administração pública, em que serviços correlatos serão prestados por Organizações
Sociais, de autoria do Prefeito Municipal. Isso foi uma conversa que nós tivemos com o Sindicato,
que covardemente seres ficam falando nas redes sociais, e infelizmente pegam os mais leigos,
falando que vai acabar o funcionalismo público, que vai acabar o serviço público, que não vai ter
Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, ou seja, acabamos com a cidade, então está aí, mais
um exemplo do que estamos aqui para fazer, para trabalhar com responsabilidade, quem tem que
vai fazer, que faça o seu serviço de fiscalizar. Vamos trabalhar, vamos ser honestos, é preciso juntar
forças aqui, e eu acho que eu, pelo menos, eu estou aqui para servir a população, não a algo próprio,
não a partido próprio, e muito menos para esculachar as pessoas, estou aqui para trabalhar, então
queria deixar registrado aqui, eu fiquei e estou ainda muito chateado com certas coisas que correram
nas redes sociais, foi covardia, falta de companheirismo, é impressionante, o Luan sempre prezou
ao assumir a legislatura, da presidência do Luan, o Mino pregava aqui, o Tiago Fontolan às vezes
também falava, e nós queremos, tentamos aqui falar, para gente esquecer a política velha e fazer
uma política nova e decente, então está aqui o recado, vamos falar menos e fazer mais, porque eu
acho que a gente está aqui para se unir e para trabalhar para o povo, não por si só, e vamos defender
e o cidadão itapirense. Muito obrigado presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador
CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria hoje de ter uma
solidariedade com a minha família, porque antes de ontem faleceu um tio meu, o Antônio Faria
filho. Ele, quando criança e jovem, residiu em Barão Ataliba Nogueira, onde o cursou a escola no
Barão, e depois a família regressou, novamente, para sua terra de origem, que era Guaxupé, como o
meu avô trabalhava na Companhia Mogiana. Então o meu tio faleceu, era uma pessoa muito querida
lá na cidade onde viveu até os seus últimos dias, deixa a esposa a Maria Dirce e a filha Maria Marta,
deixa também o genro e uma neta. O meu tio era uma pessoa muito querida, era sempre prestativo,
um cidadão exemplar, tinha um caráter muito bom, viveu sempre para ajudar as pessoas. Uma vez
por ano ele vinha aqui nos visitar, e fazia questão de visitar os amigos, os parentes que é a nossa
família Sartori, e é uma pessoa muito querida, que viveu intensamente e sempre se solidarizava com
os menos favorecidos. Deixo aqui um grande abraço a toda sua família, e hoje o sofrimento já
acabou, e ele está junto de Deus. Eu também gostaria de falar que tem um pedido aqui dos
comerciantes, até a Maísa fez uma indicação já há um tempo, que são os comerciantes daquela
região do Braz Cavenaghi, ali existe uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que moram
no bairro de baixo atravessar a Avenida Getúlio Vargas e depois a outra de cima, que é a Antônio
Puggina, porque as pessoas utilizam aquele comércio daquele bairro, só que não tem uma passagem
elevada, não tem nenhum, vamos dizer assim, de alguma coisa que ajude o cidadão atravessar ali,
porque é muito veículo passando, então os próprios comerciantes, os moradores também me
procuraram, novamente, até tem um vídeo ali no meu celular, pedindo que a gente fale com o
Executivo, assim como fez com a Vereadora Maísa, para que sejam instalados até mesmo eles
sugeriram que se não for uma passagem elevada, um radar, alguma coisa que faça o trânsito ser
moderado, porque a população é grande nesses bairros e aqui a gente tem esse desconforto muito
grande, os que moram para o lado de baixo tem dificuldade muito grande de atravessar para ir até o
comércio na Avenida Antônio Puggina, então ali próximo à Agro Pires se tivesse ali uma passagem
elevada ou até mesmo outro entroncamento, ou que fizesse até mesmo uma rotatória, precisa haver
um estudo para melhorar a condição dos pedestres, porque está perigoso, e a gente vê crianças
atravessando, pessoas idosas, então pedimos aqui, em nome da população que vive naqueles bairros
ali, tanto no Braz como no Hélio Nicolai, e também para o lado de baixo ali, na Morada do Sol,
então sabemos da necessidade ali. Também tem um projeto de denominação de uma estrada rural,

ali no bairro dos Gomes, no nome do seu Sebastião, que é uma pessoa que nasceu ali, hoje está com
92 anos de idade, então fizemos essa homenagem a essa pessoa que nasceu e que vive no mesmo
lugar até hoje, e essa estrada rural liga os Gomes com o caminho que vai para o Recreio. É uma
estrada ainda não tinha sido denominada, e ele é morador dessa estrada, portanto estamos propondo
esse projeto e essa homenagem. Eu gostaria também de falar sobre uma questão lá do PPA da Vila
Ilze, que os médicos de, os que atendem a população, eles estão doentes, coitados, contraíram
também a Covid, então sabemos que qualquer pessoa está sujeita nesse mundo a ter a doença, mas a
população reclama, pede uma substituição dos médicos que vão atender, porque senão eles mesmos
dizem que vão ao PPA com o determinada dor, ou alguma coisa, se não tiver atendimento eles têm
que ir ao hospital então lota o hospital. O que eu peço era que fosse remanejado algum médico para
lá, para evitar também o acúmulo de pessoas no hospital. Muito obrigado a todos.” A seguir faz uso
da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa noite a todos. Eu quero usar do meu
espaço aqui hoje, para dar um esclarecimento aos meus eleitores e a toda a população itapirense,
sobre duas postagens que foram feitas num jornal impresso da cidade, citando o meu nome. Na
verdade as reportagens feitas foram sobre narrativas e não sobre os fatos verdadeiros, na semana
retrasada, insinuando sobre o meu nome, não sei se querendo me intimidar ou me forçar a uma
votação, não sei, mas dizendo que em cima da mesa do Prefeito havia um pedido feito por mim e
deixando uma interrogação. Na verdade, em minha opinião, quando ele assim escreve, ele não está
atingindo a mim como Vereador, porque nós Vereadores, como o Faustinho citou, nós trabalhamos
para a população, então todo o pedido que é feito aqui, não é para si próprio, não é para mim, é para
a população. Então eu acho que ao invés de ele me atingir, porque nós fazemos os pedidos e o
Executivo que dá a canetada, se vai fazer ou não vai fazer, então eu acho que ele está atingindo de
forma errônea. Há também uma notícia falando que eu voltei um projeto contra a saúde de Itapira,
eu queria que ele me provasse isso, mostrasse alguma coisa nesse sentido, porque o que passou pela
Câmara foi o Projeto PL 30, que realmente tem a Saúde lá dentro, mas que não era um projeto
exclusivo da Saúde, e como foi narrado aqui, todo o projeto que for relacionado à Saúde, que for
contratado por uma Organização Social, vai passar por essa Casa, e quando assim for, como eu dei a
minha justificativa na primeira votação, eu vou me posicionar a favor sim, eu sou defensor da Saúde
sim. Então fica a dica, se estão lembrando é porque estou sendo visto, e quem não é visto, não é
lembrado, fica a dica. Eu gostaria de aproveitar também e mandar um beijo para minha sobrinha
que está completando 28 anos de vida hoje, a Letícia Catherine de Almeida, que Deus te abençoe
com muita saúde, com muita alegria, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, e também
quero mandar um abraço para os meus sogros, para o meu sogro e para minha sogra, que o último
dia 10 completaram 49 anos de casados. Que Deus abençoe sempre essa união e que vocês vivam
muitos anos juntos. Um abraço. Boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador LUAN
DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Primeiro, só para reforçar algumas palavras
que sempre falo nessa Tribuna, que eu sou fã da democracia. Sempre falei que é difícil chegar até
essa Casa, todo mundo aqui sabe que a gente tem que bater casa em casa, e a população tem que
confiar no nosso trabalho, além de partido político, além de tudo na pessoa de cada um de nós. A
hora que a gente chega aqui, eu já estou no meu quinto ano de Mandato, nós temos desafios
enormes a enfrentar, e são várias situações, diferentes temas para enfrentar, e nós estamos aqui para
isso, então eu acho e peço permissão e falar em nome dos seis companheiros, que votaram a favor
do PL 30 na última sessão, que sim, nós votamos a favor do PL 30 na última Sessão, isso não temos
que esconder de ninguém, a gente tem que tentar coisas novas para cidade, a gente tem que buscar
novas ações para a cidade isso, e isso eu acho que é a opinião dos seis companheiros Vereadores, e
o que, Vereador Leandro, eu não posso aceitar é falar que a gente quer acabar com o serviço
público, isso para mim é a prática de uma política antiga, velha, a política do ódio, que quer colocar
a população e o servidor contra os companheiros Vereadores, e isso eu não posso aceitar. Você
pode falar o que quiser, falar que eu balancei a bandeira do PL 30, falar que votei a favor, não tem
problema nenhum, mas ao Servidor Público Municipal e à população itapirense, quero dizer que
vocês têm que entender que a gente tem que tentar novos mecanismos. Como se valoriza um
Servidor Público? Dando condição de trabalho a ele, tentando buscar novas soluções e novas ações.

Como se valoriza o Serviço Público Municipal? Trazendo novas ações para cidade. Então, Vereador
Leandro, eu acho que é assim, tem um projeto do Prefeito vindo hoje, fruto de uma reunião nossa
com representantes do Sindicato com a pessoa do Vereador aqui nessa Casa, que participou do
debate, e teve três Vereadores contrários, você, o Vereador Carlinhos e o Vereador Briza, está
ótimo, isso que é democracia, é isso que prevalece, não tem problema nenhum, e ninguém de nós
falou que vocês foram contra “algo x ou algo y”, em nenhum momento. Então acho que é assim,
falar que é contra o servidor e não apresentar uma Emenda para melhorar o projeto, eu entendo que
vocês foram contra o Servidor Público, que nós tentamos garantir de todas as formas, em cada
Artigo apresentado na Emenda, o direito do servidor, inclusive em reunião com o Prefeito, ele
garantiu o direito no projeto que está vindo nessa Casa hoje, então, como que esses seis Vereadores
são contra o Servidor Público, sendo que você, no seu mandato, não conseguiu apresentar uma
Emenda para tentar garantir o direito do servidor? Então assim, respeito a sua opinião, respeito o
seu voto contrário, só que eu não posso conceber que logo após a Sessão, num panfleto virtual, já
feito, pronto para soltar assim que a votação fosse concretizada, as nossas seis caras, os nossos seis
rostos no panfleto digital, falando o que eu posso aceitar, que nós somos a favor do PL 30, mas não
posso aceitar que a gente quer prejudicar servidor, eu fui Presidente dessa Casa, e só valorizei o
servidor dessa Casa, eu só busquei ouvir o servidor dessa Casa. O meu pai trabalha no Serviço
Público, minha sogra é servidora, minha noiva vai entrar no Serviço Público em breve, por meio de
Concurso Público, meu Deus, será que a gente é contra o Serviço Público Municipal que tanto nos
ajuda, principalmente nessa hora? Então pessoal, eu queria falar uma mensagem a todos vocês, ao
povo itapirense de um modo geral, aqui ninguém que acabar com o Serviço Público, nós queremos
melhorar a condição do Servidor Público, queremos sim dar a oportunidade de uma ferramenta, de
um trabalho melhor para cada um deles, e queremos melhorar a vida das pessoas, é apenas isso,
estamos aqui para legislar, para apresentar Emendas e propor ideias novas, nenhum projeto pode
chegar lá de cima engessado e a gente não poder mudar, a gente está aqui para isso, para valorizar o
nosso Mandato. O recado que deixo, Vereador Leandro, é que vocês valorizem o seu Mandato, são
tantos núcleos, são tantas ideias, até falei para vocês que vocês são criativos, concordo com a ideia
de falar que são contra o projeto, mas falar que nós somos contra o Serviço Público é muito grave, é
muito chato, fica uma situação muito ruim, então assim, entrou um projeto na Casa, tenta melhorálo, tenta apresentar alguma ideia nova, que garanta o direito do servidor, assim como os seis
vereadores que votaram aqui fizeram. O recado é esse, o nosso Mandato continua, vai vir muito
projeto ainda para essa Casa, e nós temos que estar aqui prontos para debatê-los, de não tem medo
de sair na rua e dizer que sou a favor ou sou contra, mas não podemos compactuar com mentiras.
Então aos seis Vereadores eu peço a liberdade para falar em nome de vocês, que votaram a favor do
PL 30, ninguém é contra o Serviço Público Municipal e ninguém é contra o Servidor Público
Municipal. Boa noite. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ
SIQUEIRA: “Boa noite a todos. Maísa eu fico feliz você por você estar de volta aí, sei que ser
passou por momentos difíceis com problemas na coluna. Queria deixar esclarecido ao Vereador
Carlinhos, que está pedindo aqui “sugere ao Prefeito um estudo observando a reforma do
Mercadão”. Carlinhos, o Prefeito já está com o projeto na mão, já está sendo executados, nós fomos
atrás do dinheiro junto ao Deputado Federal Júnior Bozzella, no qual ele vai encaminhar, acho que
dois milhões para a reforma do Mercadão, e nós ainda na mídia, porque eu sou daquele que gosta de
ver o dinheiro na conta, para não acontecer o que aconteceu com as duas viaturas que vieram para a
Guarda Municipal, que a Prefeitura que teve que pagar. Sobre o que o Leandro fez, Leandro
parabéns, continue assim, eu tenho os meus seguidores, e quem sabe você vai perder alguns para
mim, então o que você fez aí eu achei legal, achei interessante, acho que você não teve respeito
nenhum com demais Vereadores, sendo que estamos aqui para conversar, nós conversamos, cada
um se tem a sua opinião, então parabéns e continue assim. Briza sobre os pedidos, eu não li a
matéria da Imprensa, nem sei quem fez essa matéria, você pode ter certeza que com o Prefeito, o
que chegar para ele será executado, não vai ser assim mandou hoje amanhã já vai estar fazendo,
com ele você pode ter certeza que não tem isso não, você falou que Imprensa falou isso, e estou
falando aqui que com ele não vai ter esse problema não, que os pedidos que chegarem na mesa dele,

se tiver que fazer ele vai fazer, não importa o Vereador de que lado é, então, mas lá com ele não vai
ter isso não, você pode ter certeza disso, ele não vai fazer no outro dia que a gente sabe que a
demanda é grande, parece que ficaram oito anos sem fazer nada, agora já querem que faça tudo em
seis meses, então é difícil.” Aparte vereador Fábio Galvão dos Santos: “Isso que você está falando
é a nova política, e só lembrando o começo da sua fala, a reforma do Mercadão foi promessa já de
seis campanhas, nos últimos dois anos sempre bateu, vão fazer até estacionamento subterrâneo no
Mercadão, e nada foi feito. Então parabéns, mais uma vez ele está mostrando para todos aqui
porque a gente está aqui, e como a gente está trabalhando honestamente para a população e para o
funcionário. Obrigado André.” Continua com a palavra o vereador ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA:
“Certeza Vereador, a gente não tem não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus, e a gente vai
procurar fazer o melhor para a população. Carlinhos, sobre o médico lá também do PPA, realmente
eu não sei o que aconteceu, esses dias eu passei lá, passei a semana passada lá, fui atendido tipo
umas seis horas da tarde, até achei legal, por uma médica, e eu acho que sei lá, esse projeto que a
gente votou, quem sabe no futuro não estará nos ajudando também, porque se dois médicos foram
afastados, de onde vamos tirar os médicos agora? Se tirarmos do hospital, já está complicado lá,
tirar de outro Posto de Saúde não vai ter jeito, contratar é difícil, então quem sabe futuramente aí o
projeto que a gente votou a semana passada, o PL 30, pode nos ajudar.” Aparte vereador Mino
Nicolai: “Foi tão bom você tocar no assunto do Mercadão, que o maior problema, o maior obstáculo
que está tendo é como se construir uma área totalmente remanejada, nova, onde será coberta a parte
de baixo, sem que os comerciantes de lá ficassem sem poder trabalhar, então estão arrumando
lugares, está se procurando vários lugares, pode ser um barracão, alguma coisa aonde que eles
possam continuar trabalhando no período em que estiver sendo feita a reforma, e vai ser totalmente
restruturado, com certeza vai ser um exemplo para a nossa região, então esse é o grande motivo de
ainda não ter sido começada a reforma. Continua com a palavra o vereador ANDRÉ LUÍS
SIQUEIRA: Boa noite a todos. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO
NICOLAI: “Boa noite a todos. A primeira coisa que eu queria dizer, o Luan fala que ele já está
aqui há 5 anos, e eu no término desse Mandato vou estar aqui por 20, como o Carlinhos também faz
tempo que já está aqui, há 16 anos, que vão terminar também, e esse problema Maísa das
autoescolas, olha para você ver que interessante, eu tenho 20 pedidos de lá, só que lá atrás, há um
bom tempo, bem antes da outra administração do Toninho tudo, quando eu entrei foi feito um
projeto e um acordo, um convênio, no qual a Prefeitura cederia o local, porque é um local de acesso
público, não poderia ser cercado, fechado, então foi feito um acordo, e o que aconteceu? Quantas
auto escolas tem em Itapira, vocês têm ideia? São muitas autoescolas, e tantos professores,
instrutores, e tudo foi feito desde que houvesse a manutenção pelas autoescolas, e o que acontece é
que eles não chegam a um acordo um com o outro, então ninguém faz nada e fica esperando que a
Administração Pública vá lá e faça, então isso é só uma justificativa, porque eu passo lá todo dia,
moro lá perto, passo por lá, e me dizem que fazer isso, aquilo, é uma grade que aqui caiu, mas
gente, alguém tem que fazer alguma coisa, sabe, é pandemia, está tudo difícil, então acho que tem
que ter uma união das autoescolas, com o apoio da Prefeitura, para que se faça junto, mas não jogar
só para o Poder Público uma coisa que há mais de 20, 25 anos está lá naquele lugar, e nada foi feito.
O banheiro existia, usava aquele que é do campo, foi detonado, porque o pessoal ia lá, usava e moía
aquilo lá, não era o pessoal da autoescola, mas pessoas que pelo motivo de estar aberto, todos
usufruíam, então acontecia isso, enfim. Muitos Vereadores falam, e eu sou o tipo de Vereador, se
todos perceberem, é muito difícil uma Indicação minha por escrito, muito difícil Requerimentos por
escrito, e eu tenho orgulho que desde que eu fui situação e oposição, o meu dia a dia na rua ele é tão
intenso, e nunca me vi como opositor ou situacionista, e sempre pedi, e, por incrível que pareça,
sempre consegui tudo aquilo que eu quero, e faço muitas coisas acontecerem em Itapira, e eu não
preciso ficar botando no papel, nem isso, nem aquilo, eu sei que isso é de praxe, para que as coisas
aconteçam. E a delicadeza do Faustinho, na sua primeira palavra, em relação a Vossa Excelência
Leandro, eu nunca vi num início de Mandato um companheirismo e uma receptividade tão grande
como foi com o senhor, com o Briza, com a Maísa, e me doeu muito e doeu muito, e eu sei que não
vai levar nada a gente falar, mas o Luan acho que já falou em alto e bom tom, que a gente tenta

democraticamente, e foi tudo feito, se nós temos a maioria, isso é uma luta de muito tempo, e
tomara ao bom Deus que se amanhã, com muita luta do senhor, quando tiverem seis ou sete
vereadores dessa Casa, vocês serão a maioria e espero que ninguém faça aquilo que o senhor fez, é
um começo de Mandato, eu acho que o senhor teria, com todo o respeito, não estou aqui bravo, nem
cobrando, nem nada, eu acho que o senhor deveria, num princípio de Mandato, procurar angariar
Vereadores para ter votos favoráveis que pudessem ajudá-lo a continuar aqui por mais quatro anos,
que nós temos pela frente, e gestos e atitudes desses que o senhor teve, o senhor por pode ter certeza
que o senhor se isola aqui, e daí fica aquela situação que nenhum projeto vai passar em nome do
senhor, e nós seremos truculentos, oposicionistas porque somos a maioria, mas aí é o que eu digo,
então é bom deixar bem sacramentado aqui, da onde partiu o primeiro chute, que eu acho que
ninguém aqui tocou no assunto de nenhum de vocês três que votaram contra, ninguém, eu não vi
nenhuma situação, e não esperava nunca que viesse realmente do senhor essa primeira flechada,
então se por um acaso o senhor perceber alguma coisa que não o agrada em relação a nós, nos
termos de voto, então que o senhor não nos leve a mal também, porque isso magoa muito, e espero
que não aconteça outra vez. É um pedido que eu faço a Vossa Excelência. Boa noite. Obrigado a
todos.” Esgotado o tempo regimento do Pequeno Expediente, a Sra. Presidente passa de imediato ao
EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em
discussão e votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho de 2021.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 19ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a
leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) Decreto Executivo n° 116/2021. Abre crédito
extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 795.234,00 para os fins que especifica.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 4º) Decreto Executivo n° 117/2021. Retifica o Decreto nº 116, de 10
de Julho de 2021. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0017/2021.- Em
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Estabelece regras para o preenchimento da vacância de cargos públicos de servidores da
Administração Pública, em que serviços correlatos são prestados por Organizações Sociais-OS.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0043/2021.- Em
que o Sr. Maísa Fernandes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que
Estabelece normas específicas para a responsabilização de locadores, locatários e frequentadores
que participem de eventos clandestinos durante a pandemia da Covid-19, no âmbito do Município
de Itapira e dá outras providências DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º)
Projeto de Lei nº. 0044/2021.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do
Colendo Plenário propositura supra que Denomina Estrada Rural Pública com início na Estrada
Antônio Sabadini, na altura do IPI 377 e final na Estrada Municipal Vicente Scarioto, IPI 467, de
“Sebastião Antônio de Oliveira”, mais conhecido com “Sebastião Bento”. DESPACHO: ÀS
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0045/2021.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o inciso I, do
artigo 2º da Lei 4.721, de 18 de março de 2011. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 9º) Emenda Modificativa de nº. 001/2021.- Altera o §1º, do artigo 5º, do
Projeto de Lei nº 042/2021, 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.” Autoria: Leandro Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos de de 2020. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º)
PARECER nº. 061/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 016/2021. RELATORIA:
André Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao
Projeto de Lei Complementar nº 016/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 1Quanto ao mérito, deixam a
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 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 Fábio Galvão dos Santos
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia
de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º)
PARECER nº. 062/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 040/2021. RELATORIA: Carlos Alberto
Sartori. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei
nº 040/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 91.000,00.", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao
mérito, opinam pela sua aprovação pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões
Vereador "Pedro Lopes", 16 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 Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria
seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 12º) PARECER nº. 063/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº
041/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Autoriza a
abertura de crédito especial no valor de R$ 250.000,00.", acordaram por exarar parecer favorável,
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação.
Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação pelo Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das
Comissões Vereador "Pedro Lopes", 16 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 Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada.
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00218/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco de Assis Almeida, mais conhecido como
tio Chico. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00219/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Danielle de Cássia Moggi de Souza. Autoria.
Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00220/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. João Maria Machado. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Daniel André de Oliveira Faria. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00222/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Plínio Sérgio Venturini. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Luís
Topan, mais conhecido como Topan do Bairral. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00224/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Roberto Marchi, mais conhecido como Brigita do Bar do Coli. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Diego Mateus Soares, também conhecido como Diegão. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00226/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Pereira dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00227/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. César Henrique Samogim. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00228/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr.
Evandro Zanchetta. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento
Voto de Pesar nº. 00229/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Regina Maria Ferreira.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho
de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00230/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alessandro Ronoel Batista. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00231/2021.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Faria Filho, mais conhecido como Nico. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00232/2021.Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Neuza Simões Horta. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00233/2021.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Norberto Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita
Ferraz de Araújo Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00235/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Carlos
Bizari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00236/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Franco de Souza.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00237/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aldeque Apparecido Longo. Autoria. Carlos
Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00238/2021.Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Freitas Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 34º) Requerimento nº. 0098/2021.- Voto de Congratulação com o
estimado casal Sr. Norival Ambrozini e Sra. Maria do Carmo Gilli Ambrozini, pelas comemorações
de 49 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Requerimento nº. 0099/2021.- Oficiar o Deputado
Estadual José Antônio Barros Munhoz, para que faça gestão junto ao Governado do Estado, para
construção de dispositivo de acesso aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério na SP-352.
Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º)
Requerimento nº. 00100/2021.- Oficiar o Deputado Estadual José Antônio Barros Munhoz, para
que faça gestão junto ao Governado do Estado, objetivando a realização de melhorias nas
proximidade do "trevo da Usina", na SP-352. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00101/2021.- Voto de Congratulação com o
presidente, diretores e integrantes do Rotary Clube de Itapira, pelos 68 anos de fundação em nosso
município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
38º) Requerimento nº. 00102/2021.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Deputado Estadual Barros
Munhoz, para que façam gestão junto ao Governo do Estado e órgãos competentes, visando a
criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00103/2021.Voto de Congratulação com a Sra. Maria Antônia Zanqueta Cardoso, a "Dona Nega", pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Justificativa de voto
vereador Carlos Alberto Sartori: “Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que votaram
o requerimento, primeiramente os companheiros Vereadores, e em especial a Dona Nega, que reside
na Ponte Nova, que é uma pessoa muito querida, e todos que vão à Ponte Nova com certeza dão
uma paradinha na casa da dona Negra, tem a sua filha Janete, o Lucas, toda a família lá, que é uma
família muito querida naquele bairro, então deixo aqui um grande abraço a todos, e que Deus dê
Saúde para que ela chegue ao centenário de vida. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00104/2021.- Voto de Congratulação com a
Sra. Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu 82º aniversário de nascimento celebrado dia 14 de
junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º)
Requerimento nº. 00105/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Ariovaldo Cavarsan, pelo
transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 11 de Junho. Autoria. Carlos Alberto
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Requerimento nº.
00106/2021.- Voto de Congratulação com a servidora pública municipal Anita de Cássia Sbegue,
pelo brilhante desempenho à frente da Patrulha AMbiental de Itapira. Autoria. Maísa Fernandes.
Justificativa de voto vereadora Maisá Fernandes: “Boa noite a todos. Eu gostaria muito de
homenagear e agradecer a votação de todos os amigos. A Anita vem fazendo um trabalho excelente
a frente da UIPA, junto ao órgão do Meio Ambiente, e a menina lá ela é, como que eu vou colocar
aqui para vocês, ela é arretada, e ela tem feito um trabalho brilhante na causa animal, onde nós
protetores e ativistas estamos muito felizes com o trabalho que ela vem desenvolvendo. Parabéns
Anita. Obrigada a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º)
Requerimento nº. 00107/2021.- Voto de Congratulação com os irmãos Alexandre Boto e Fátima
Aparecida Boto pelos 25 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de

junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44) Indicação nº. 00243/2021.- Sugere
denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Apparecida Golfetto Galli. Autoria. Cesar
Augusto da Silva. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº.
00244/2021.- Sugere implantação de faixa elevada para pedestres na rua Vitório Coppos, próximo
ao portão de acesso ao Hospital da Solidariedade "Dr. Luís Otávio de Barros". Autoria. Carlos
Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de
junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº. 00245/2021.- Sugere
poda de duas árvores no Condomínio de Chácaras Barreirinho, defronte a propriedade do senhor
José Bento. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação
nº. 00246/2021.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na estrada rural
"Benedito de Souza Bueno (Dito Félix), próximo ao Luiz Verdureiro. Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 00247/2021.- Sugere
implantação de placas denominativas nas ruas dos Condomínios de Chácaras Terrazan, Barreirinho
e Estrela do Sul, na região de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 00248/2021.- Sugere construção de uma nova
Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de
2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 50º) Indicação nº. 00249/2021.- Sugere a
instalação de um poste de iluminação pública no final da Rua Ezequiel Pereira, próximo à entrada
do Instituto Américo Bairral. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 51º) Indicação nº. 00250/2021.- Sugere substituição de lâmpadas queimadas
na rua Ernesto Stringuetti, no bairro Nosso Teto. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 00251/2021.- Sugere substituição de lâmpadas
queimadas na rua Eugênio Consorti, no Della Rocha 2. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 00252/2021.- Sugere construção de
calçada na rua João Lovatto, no Della Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 54º) Indicação nº. 00253/2021.- Sugere instalação de semáforo para
pedestres no cruzamento das ruas Comenadador João Cintra e XV de Novembro, Centro. Autoria.
Carlos Alberto Sartori. Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa
noite a todos. Ali já existe o semáforo que trocaram há muitos anos, mas ali precisava de uma fase a
ser instalada pelos pedreiros, porque ali tem a farmácia, e a pessoa chega ali e como há
entroncamento da Rua Comendador com a Rua Quinze, vem dos Prados desde baixo, então fica
difícil para as pessoas ali atravessarem a rua, elas ficam com medo, muitas vezes as pessoas idosas
ficam paradas ali, porque não tem uma fase específica no semáforo para contemplar esses pedestres.
Então é esse o meu pedido. Muito obrigado a todos.” DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 55º) Indicação nº. 00254/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a
reforma do Mercadão Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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: 56º) Agradecimento Família Ruette.- Agradecimento pela
aprovação de Voto de Pesar pelo falecimento de Francisco Ruette. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 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 Complementar nº 0016/2021.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. Pela Ordem o vereador Leandro Sartori, solicita
vistas da matérias. DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR LEANDRO SARTORI. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º)
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2021.- Dispõe sobre o estágio de estudantes em
órgãos da Administração Pública Municipal. Autoria: Prefeito Municipal. Nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº
38/2021. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos:
“Boa noite a todos. Queria parabenizar o nosso Executivo junto ao Jurídico pelo excelente
Projeto de Lei que está dando estágio aos estudantes. A Lei Federal já existe, existem algumas
empresas que fazem essa intermediação, mas aqui no nosso Município não tinha. Então eu
gostaria de parabenizar pelo incentivo ao estudo e ao trabalho que o nosso governo está dando.
Obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0040/2021.- Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 91.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº
40/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0041/2021.- Autoriza a abertura
de crédito especial no valor de R$ 250.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº
41/2021. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em
sua íntegra). Esgotadas as matérias a Sra., Presidente, tendo em o Decreto do Executivo, que
"Dispõe sobre adoção de novas providências ao combate ao COVID-19, nos termos do Plano São
Paulo", onde altera o funcionamento das atividades no período entre os dias 19 a 30 de junho, cujo
horário de funcionamento dica estabelecido em às 05:00 e 19:00 horas, sugere ao senhores
vereadores para que a sessão do próximo de 24 de junho quinta-feira seja realizada no horário das
16:00 horas, para tanto coloca em votação junto aos vereadores esta alteração momentânea com
realização da Sessão em horário alternativo, o que tem apoio unanime dos Edis. Portanto a 21º
Sessão Ordinária será realizada no dia 24 de junho, às 16:00 horas. Isto feita a Sra., Presidente
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.

