
ATA DA 21ª Sessão Ordinária realizada aos 24 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, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES (participação remota). Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. A 

Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, 

solicitando ao Vereador CARLOS DONISETE BRIZA, para que da tribuna proceda a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir tendo em vista, solicitação da Senhora Cristina Helena Silva 

Gomes - Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira, para discorrer 

sobre o Projeto de Emenda à Constituição nº 32/2020, que altera disposições sobre servidores, 

empregados públicos e organização administrativa, a Presidente autoriza a mesma a fazer uso da 

palavra. Isto feito a Senhora Cristina Helena Silva Gomes da Tribuna da Casa procede a explanação 

sobre o tema como segue: “Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos na pessoa da 

Presidente Beth Manoel, por podermos nos manifestar em relação à PEC 32. Essa PEC é uma 

proposta de uma Emenda Constitucional que está tramitando no Congresso, sendo que já passou 

pela Comissão de Constitucionalidade e Admissibilidade, e ela vem a passos largos, sem estar 

sendo feita uma discussão com a sociedade, então é por isso que eu venho, novamente, aqui 

agradecer a importância dessa participação, embora já fizéssemos uma Audiência Pública pelo 

movimento “Basta”, no qual o Leandro e a Beth conduziram essa Audiência Pública, e saiu dessa 

Casa para o Congresso Nacional e Para o Senado uma Moção de repúdio contra essa reforma da 

forma como está sendo conduzida. Nós não discutimos Emendas, isso nós, os diversos setores 

independentes da esfera municipal, estadual ou federal, nós não discutimos propostas de Emendas, 

Nós discutimos que seja rechaçada por inteiro essa proposta de Emenda à Constituição, entendemos 

que de fato é necessária uma reforma no Estado, mas não da forma como estão conduzindo. Vejam 

bem, alguns dados técnicos. Hoje, jamais, num momento de pandemia, no qual o País está com 

mais de 500 mil mortos, podemos fazer a discussão do desmonte do Estado brasileiro. Em 1988 a 

Constituição garantiu a participação popular, na qual foi inserido dentro da Constituição os Direitos 

Sociais, seja ele de cunho trabalhista, seja ele de cunho social, e o SUS faz parte desses direitos, e o 

SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, mesmo com toda a sua precariedade é o que salva 

essas vidas, e essa reforma administrativa ela vem desmontar todo esse sistema. Esse não é o 

momento para discutir essa reforma, jamais. Hoje nós nos deparamos com 14 milhões de 

desempregados, será que não era o momento de discutir como sair dessa crise econômica e política? 

Por isso que nós estamos pedindo essas reuniões nas Casas Legislativas, para que vocês nos ajudem 

a barrar essa discussão, porque são nos Municípios que começam a execução das Políticas Públicas, 

e se acaso essa reforma vier a passar, quem mais vai sofrer com tudo isso? É a classe política. Nós 

vamos sofrer porque vamos ficar sem esse atendimento, mas quem vai sofrer? Sabem por quê? 

Garanto que não tem um Vereador aqui em quem já bateu algum cidadão pedindo uma consulta, 

pedindo uma ambulância, uma medicação, e a hora que passa, dentro da Reforma Administrativa, o 

Artigo 37-A, é onde ele entrega o Estado Brasileiro para a iniciativa privada, chamando de 

Instrumento de Cooperação, e esse Instrumento entrega para a iniciativa privada e dá os poderes aos 

Municípios e aos Estados de cobrar, eles têm autonomia para cobrar essa prestação de serviços. 

Então a hora que falamos que será cobrado, que será paga uma consulta no posto, uma vaga numa 

creche, ela está inserida nesse Artigo 37. Como se não bastasse isso, segundo os dados do IBGE o 

país tinha 13 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza, tudo segundo critérios do Banco 

Mundial e isso somado a linha de pobreza, hoje nós temos 25% da população do país vivendo na 

miserabilidade. Nós precisamos repensar várias atuações políticas para combater essa destruição do 

Estado Brasileiro por atividade remota, o mais grave é que nós não olhamos nos olhos do eleitor e 

não fazemos discussões sérias e necessárias, como no passado em que foram construídas essas 

Políticas Públicas, e hoje deparamos com a destruição do Estado Brasileiro num simples clique de 



um botãozinho. Nós estamos com um outdoor na cidade, estamos conversando com os 

trabalhadores, entregando esses panfletos e o próximo outdoor será admissibilidade dos Deputados 

eleitos na cidade de Itapira, isso estará espalhado nos outdoors espalhados pela cidade, porque é 

inadmissível que ele não ouça uma sociedade que ele não ouça os seus Vereadores, e nem todos têm 

ciência da gravidade que está inserida dentro dessa PEC, aí vem a discussão que o Servidor Público 

é o grande responsável pelos altos salários, mas segundos os dados da Rais 32% das Prefeituras do 

Brasil são órgãos empregadores, estou dizendo a nível municipal, 50% dos Servidores do Serviço 

Público Municipal ganha em média de dois mil reais, agora vem falar que a grande responsabilidade 

dos gastos públicos é responsabilidade do Servidor. Os grandes salários estão no Judiciário Federal, 

no Legislativo Federal e nos Militares, que estão fora da reforma administrativa, mas não precisa 

inserir nem eles, porque nós não estamos aqui querendo discutir redução de salários, queremos 

discutir sobre o Estado Brasileiro de fato e de direito que precisa de uma discussão para uma 

Reforma Administrativa, mas não de desmontar o que a sociedade conquistou ao longo de anos de 

luta. E aí vem essa discussão para a sociedade, de que é preciso quebrar a estabilidade do 

Servidor, porque ele é improdutivo, porque ele ganha muito, isso não passa de um retrocesso 

ao Estado Democrático. As contratações pelo processo simples de seleção representa a volta do 

coronelismo, transformando o Servidor em funcionários de plantão do Governo, porque os 

cargos de assessoria e liderança serão daquele pessoal das campanhas eleitorais, hoje há um 

percentual que passa para o cargo de chefia e liderança que são cargos técnicos, tem um 

percentual já definido para os Prefeitos, para os Governadores, para a Presidência, que são 

aqueles cargos políticos que nós sabemos, mas agora ele vai ser retirado do total e será 

entregue para os governantes, tirando a responsabilidade técnica do Servidor Público, então é 

fácil de querer jogar a responsabilidade do Servidor público na quebra da estabilidade do 

Servidor, como se nós fôssemos os grandes responsáveis das mazelas administrativas desse 

país, então nós teremos vários tipos de contratos, e a hora que eu tiver esse contrato de 

processo simples de seleção, teremos o apadrinhamento político, o nepotismo, o favorecimento 

eleitoral, dentre outros, são os valores que não respeitam a necessidade da população, de contar 

com profissionais competentes para prestar Serviço Público. Nós temos hoje 39% da despesa 

com pagamento de juros e correção da dívida pública, e isso vai para as instituições 

financeiras. Não seria hora de a gente fazer uma discussão de Políticas Públicas nesse país, 

para discutir essa dívida interna do país? 39% vão para os banqueiros, e onde começa tudo 

isso? Lá no Fernando Henrique Cardoso, quando ele começa com as PPPs, com as Reformas 

Neoliberais, com a entrega do Estado por PPP, por OS, por ONGs, por OSCIPs, mas isso ainda 

está na mão do Estado, com esse novo contrato entrega para a iniciativa privada, e o povo 

ainda tem que pagar, e todos esses discursos da classe política dominante desse país, veio da 

onde? A Reforma Trabalhista, que era para gerar emprego, lavou o direito dos trabalhadores, 

porque com a jornada intermitente hoje o trabalhador não ganha um salário mínimo, e nesse 

país antes, há muitos anos, ele não ganhava menos que o salário mínimo, mas a reforma 

trabalhista veio com o condão, porque tinha que ter a reforma, porque o Sindicato estava 

inserido, o imposto sindical dentro dessa Reforma, e que nós os movimentos sindicais, os 

dirigentes sindicais enriquecíamos com imposto sindical, e isso quebrou a espinha dorsal do 

movimento, desmobilizou o movimento sindical, e veio a “lavada” nos direitos dos 

trabalhadores. Não contente com isso eu preciso da Reforma Previdenciária, e eu venho com 

discurso que se eu não fizesse a Reforma Previdenciária os aposentados não teriam dinheiro 

mais para receber, não iria um recebeu sua aposentadoria, e com apoio popular do povo 

passaram a Reforma Previdenciária, para entregar aos bancos, os quais também estão com 

discussões sobre os Regimes Próprios de Previdência serem entregues para os bancos privados 

administrar, então é um golpe neoliberal do capital, o que é impressionante, e, paralelo a isso, 

como eles quebram o movimento sindical, principalmente da iniciativa privada, acabam as 

negociações, como Plano de Saúde, os empresários não precisam mais bancar os seus 

trabalhadores com Plano de Saúde, não tem obrigatoriedade, e onde ele se organizam? Onde 

eles vão buscar a mamata? No dinheiro público, é onde entra essa PEC bancada pelo capital, 



bancada pelos banqueiros, bancados pelas grandes corporações médicas e educacionais desse 

país, para “mamar nas tetas” do Governo, e nessa Reforma eles elegem pessoas comprometidas 

por interesse do capital, e eu sempre digo, está errado? Não está. Agora, os trabalhadores que 

tinham que ter consciência de saber em quem votar, porque dentro do Congresso Nacional está 

muito difícil barrarmos essa PEC, está muito difícil, então nós precisamos que as Câmaras 

Municipais, que serão as mais afetadas, os Vereadores, os Prefeitos dos Municípios, que 

abracem essa causa, porque o prejuízo causado para a nação brasileira com o desmonte do 

Estado causado por essa PEC, será um dano irreparável, pode aí voltar Esquerda, pode manter 

Direita, o importante é que eu já entreguei o Estado Brasileiro de fato na mão do capital, na 

mão da iniciativa privada, e depois não adianta chorar. O congelamento de gastos públicos, que 

nós fizemos Audiência Pública nessa Câmara, nós tivemos pouco apoio, porque acharam que 

nós estávamos brincando lá na rua, batendo contra a Reforma Trabalhista, contra Reforma 

Previdenciária, nós éramos chamados de “mortadela”, e hoje nós estamos vendo 14 milhões 

desempregados por causa da pandemia? Não. Porque os ricos estão ficando mais ricos, haja 

vista que não houve queda na receita dos Municípios. Se esse desemprego tivesse afetando a 

economia do Poder Público, mas não afetou a economia do Poder Público, e não houve queda 

na Receita, muito pelo contrário, ninguém imaginava que em 2021 teria um aumento da 

Receita dos Cofres Públicos, que são resultados de ICMS, Fundo de Participação dos 

Municípios, essas coisas, porque o rico está mais rico, e o pobre miserável, nós temos 

trabalhador hoje aqui passando fome, e se essa Reforma passar, nós vamos sofrer, mas vocês 

também vão nobres Vereadores, vão sofrer muito, é só dar uma estudada melhor, em qualquer 

lugar que vocês venham a abrir, vocês vão ver o reflexo do prejuízo que essa Reforma vai 

trazer para Nação Brasileira, que isso é um retrocesso dos Direitos Sociais conquistados a 

duras penas em 1988, e hoje em apenas uma “dedada” é aprovado isso, quando os Assessores 

dos Parlamentares estão votando para eles, sem que eles estarem presentes. Nobres vereadores 

eu agradeço imensamente o apoio a essa participação pequena que eu tive, mas que é de grande 

valia, para que nós possamos encaminhar uma discussão política salutar, encaminharmos às 

Câmaras, nós tivemos a Sâmia, o Bozzella, que graças a Deus mudou de ideia, porque ele era 

favorável, tivemos na Audiência Pública, o Bozzella tem nos ajudado muito, ele é lá da 

Baixada, está ajudando para caramba o pessoal, mandou no dia do vídeo, só que chegou depois 

da Audiência, o Paulinho que também estava indeciso, então nós conseguimos mudar, nós 

estamos precisando apenas e de 52 votos viu Leandro? O Leandro tem feito as grandes 

mobilizações pelo partido, contra a PEC e contra os retrocessos dessa pauta dos trabalhadores, 

dos trabalhadores não, essa não é só a perda da estabilidade, a perda da estabilidade não é nada 

perto do que vem vindo do desmonte do Estado Brasileiro e sua entrega para o capital. A hora 

que os Vereadores, estão aqui no segundo mandato, terceiro mandato, quarto, quinto mandato, 

terceiro, gente, a hora que baterem nessa porta querendo uma consulta, querendo uma vaga na 

creche, que você liga lá para Regina, e dá um jeitinho. Paga, vai pagar, e onde está isso? Leiam 

o artigo 37-A, que se chama “Instrumento de Cooperação”. Então gente, o meu o meu pedido 

nesse momento é que nós possamos contar com essa Câmara Municipal, que vocês possam 

fazer uma Moção de apoio a essa luta da sociedade, não é nem a luta do Sindicato dos 

Servidores em defesa de seus representados, e sim defesa de uma sociedade. Se eu puder 

contar com esse apoio, com essa Moção de apoio, eu agradeço imensamente, e que todos, por 

favor, estejam emanados em defesa dessa Nação Brasileira, porque o que está por aí é 

assustador. Então muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade e conto com o apoio de 

todos os Vereadores. Boa tarde a todos.” Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje na verdade para fazer só 

um comentário, uma sugestão, que devido à mudança do ponto de vacinação houve um 

imprevisto, teve aglomeração, mas entendemos que foi por motivo de ter chovido, e aí deu esse 

transtorno, mas já está tudo resolvido. A gente sugeriu que talvez, se fosse possível, centralizar 

mais um ponto, para ficar com a parte de logística mais fácil para quem pega ônibus, no caso o 



Itapirão, que é mais centralizado, ou até o Centro de Lazer, alguma coisa nesse sentido. 

Passaram-me também a questão de logística do pessoal da periferia, a gente até entende e 

talvez como temos uma cidade que é extensa, se possível, que fossem em três pontos, nos 

Prados, no Centro e no Passarela, eu acho que ia dar uma logística legal, ia dar uma 

desafogada. Eu quero aproveitar também para falar sobre o grupo caminhoneiros e amigos, é 

um grupo que já virou tradição na cidade de Itapira, e nós estamos com 9 anos de existência, e 

eu estou falando do grupo porque nós já começamos a campanha de venda de camisetas e todo 

lucro dessa venda é revertido em cestas básicas, e o ano passado, mesmo com toda a 

dificuldade que tivemos, devido a pandemia, o nosso grupo conseguiu distribuir 630 cestas 

básicas para as famílias carentes, então é um trabalho que fazemos durante todo o ano, o 

dinheiro que é arrecadado nós revertemos em cestas básicas, que são entregues na semana do 

Natal. Quem tiver o interesse em adquirir a camiseta, pode estar procurando pelo Bar da Eva, 

lá na Rua Lindóia, nº 790, nos Prados, ou até mesmo estar me procurando, estou à disposição. 

E queria aproveitar também para dar um grande abraço na minha irmã que completou 49 anos 

no último dia 23, que Deus te abençoe com muita saúde, e que você continue sendo essa irmã 

mãezona que você é, com muita saúde. Um beijão, fica com Deus. Boa tarde a todos.” A seguir 

faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde a todos. Hoje eu 

gostaria aqui de comentar um pouco referente à vacinação, como o Vereador já adiantou aqui, 

teve sim um início de tumulto por causa da chuva, não tinha como prever como seria o 

acontecimento, mas, rapidamente, a Secretaria da Saúde solucionou o problema. Lógico que 

com esse deslocamento surgiram alguns insatisfeitos, mas a intenção foi boa, tanto que nós 

conversamos o que eu fui cobrar, porque agora começa, estão reunidos dentro de um ginásio, e 

o que eu fui cobrado para fazer dentro do ginásio, e conversando com a Secretaria, como o 

Protocolo do Estado era em drive thru, num espaço aberto, aqui o Prefeito tinha optado por 

continuar, agora deslocamos para o ginásio, será fixo lá, e aí alguns não estão satisfeitos, mas é 

difícil satisfazer 100%. Só para refletirmos um pouco, a nossa cidade está bem adiantada na 

vacinação, foram aplicadas 38.166 doses até na quarta-feira à noite, sendo 26.995 nas 

primeiras doses, ou seja, 35,80% da população, e 11.171 a segunda dose 14,80% da população 

itapirense, então eu acredito sim que o resultado está sendo bom, que o trabalho está sendo 

bem feito, e vamos seguindo um confronto à pandemia. Gostaria de parabenizar a Guarda 

Municipal, junto com a PM da nossa cidade, pela força-tarefa realizada no final de semana, 

que é um pedido nosso, também, mas lógico, do nosso Prefeito, o que esse fim de semana, eu, 

pelo menos, ouvi bastante elogio, conseguimos sim dispersar as aglomerações, teve bastante 

lugar que antes tinha reclamações e que não teve aglomerações, então deixo aqui registrado os 

meus parabéns. Foram 43 vistorias realizadas, e o legal, o que eu mais gostei, foi a aprovação. 

Eu gostaria também de parabenizar, porque isso aqui é um pedido meu desde 2020 que eu 

estava aqui, 2019 também, e esse ano fui atendido na ação corta-fogo. Gostaria de parabenizar 

a Defesa Civil de Itapira, e a todos os seus integrantes em nome do Ronaldo, e o Corpo de 

Bombeiros de São Paulo, que fizeram um trabalho de conscientização. Nesse período de seca, 

sempre há uns seres, que eu prefiro nem comentar o adjetivo, que tacam fogo no mato, e aí vira 

aquele incêndio, o ar já não está tão puro porque é época de seca, e sempre o mais correto é 

conscientizar e prevenir, do que depois ter que correr atrás para apagar o fogo, isso daí foi feito 

com foco no dia dezesseis, lá na Praça Bernardino de Campo, por esses integrantes. Então 

queria parabenizar ao Prefeito, aos integrantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, 

porque isso daí eu acho importante, a conscientização do cidadão, porque tem bastante que não 

tem. Obrigado a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: “Boa tarde 

a todos, a Vereadora Maísa, que amanhã estará completando mais um ano de vida, Graças a 

Deus, né Maísa? Que Deus abençoe você, e que você recupere logo aí. Queria agradecer a 

presença da Marli, da Ednubia, da Cristina, mais conhecido como a “Chica” né? Belas palavras 

viu Chica? Eu gostaria de falar também um pouco, sendo que o Briza já falou, o Vereador 

também já falou um pouco, da vacina. Ontem teve um pouco de transtorno lá no ginásio, mas 

foi para melhor. Hoje eu estive lá acompanhando, na parte da manhã, e eu estive ontem lá, 



mesmo com o transtorno, e ontem foram 1.500 pessoas vacinadas, é uma benção de Deus isso 

daí, mais 270 pessoas lá no PPA da Vila, o pessoal tirou foto lá, reclamando do tumulto, mas 

graças a Deus está tudo caminhando bem. Hoje eu já estive lá no ginásio, está tudo sobre 

controle, tudo tranquilo, sem aglomeração, então nós temos que dar Graças a Deus que estão 

chegando as vacinas, estamos vacinando o pessoal, se Deus quiser nós vamos sair dessa e a 

gente tem que pensar no conforto do funcionário também para poder trabalhar, e eu acho que 

ali no Parque, para eles não estava sendo muito bom não, eu andei conversando com alguns lá 

hoje, e eles estavam pensando até em parar, então hoje eles estão num lugar melhor, estão mais 

contentes, vão mais animados para o trabalho. Hoje já tem mais gente lá fazendo o cadastro, 

porque o problema estava sendo na hora de fazer o cadastro, a pessoa não ia com o cadastro 

pronto, já atrasava um pouco mais, mas graças a Deus já foi resolvido e bola para frente, 

vamos que vamos. Boa tarde a todos. Obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO 

NICOLAI: “Boa tarde a todos. Conversando com o Faustinho, com o André, com o Luan e com 

a Beth sobre essa situação da vacina, tem horas que a gente fica decepcionado, não com o 

itapirense, mas com o ser humano. Vocês não vão acreditar, depois do ocorrido lá, pessoas que 

estava há uma hora, há duas horas na fila, uma mulher que teve a capacidade de falar para 

mim, já que começou quando estava na fila, não dava para ir com guarda-sol e com o isopor e 

acabar de vacinar? Falei para essa senhora, que não está vendendo picolé, não tá vendendo 

“bijuzinho”, sabe, e eu fico aqui pensando no pessoal da Saúde, porque eu ainda acredito que a 

população não está acreditando no que está acontecendo, o hospital está lotado, todas as vagas 

que abrem estão lotadas, não é só em Itapira, é na região toda, está acontecendo lá em São 

Paulo, não sei se é motivo político ou não, os caras falam que está diminuindo e a gente vê que 

não está, então vem umas mentiras, que acho que não tem cabimento, e eu fico pensando no 

pessoal da Saúde. O Briza comentou por que que não se abre um ponto a mais ou dois, acho 

perfeito, teria que abrir, mas onde vai arrumar o pessoal, onde vai arrumar médico, onde vai 

arrumar enfermeiro, onde vai? Não tem, está tudo lotado, se faltar um Médico no hospital a 

coisa desanda, e tem gente faltando, tem Enfermeiro que não aguenta mais, o cara volta para 

casa, ele tem família, ele tem criança, ele tem um neto no berço, ele tem a mãe, ele tem o pai. 

Lá é 12 por 36 horas, tem nego que está ficando direto, aqueles que acreditam que estão lá para 

defender a sua profissão, então eu queria pedir para a população, meu Deus, se choveu, teve 

que mudar, tenha um pouco de paciência, o importante é a vacina estar aí, estar chegando, o 

Galvão falou perfeito, se fizer um levantamento em 15, 20 municípios em torno da gente, 

Itapira está 10%, 15% na frente em relação a quantidade de vacinação, então eu não quero 

defender a Administração, eu quero defender aqui o trabalho de pessoas empenhadas, lógico 

que passa pela Administração, por organização, mas não é possível que as pessoas acreditem 

que simplesmente vão lá, vejam que choveu, que estão na fila e que não podem sair daqui, e 

essa pandemia que era para ensinar tanto o ser humano, que as coisas têm que mudar, os 

pensamentos têm que mudar, o Chico Anysio sempre dizia, que se tem uma fila enorme, 

pergunta para o cara se ele está na fila, ele diz que tá, mas que está lá no bar tomando cerveja, 

a hora que chegar a vez dele, ele vai tomar a vacina, ou pagar a minha conta. As coisas têm que 

se organizar, o brasileiro estava muito acostumado ao deus-dará, seja do jeito que der que vá, 

sabe, então é lógico que são poucos, mas eu vi certos comentários depois nas redes sociais aí, 

que é brincadeira, tem gente que eu acho que vive em outro planeta, que tem o prazer de 

destruir, de criticar, meu Deus do céu, teria que ajudar, colaborar, e não fazer o que estão 

fazendo, e outra, eu acho que ainda acreditam que 100% da população, vamos por no caso de 

Itapira, que todo mundo que tem celular está nas redes sociais, que todo mundo tem tempo para 

isso. Quantas pessoas idosas não sabem nem ligar um celular, quantas pessoas que não querem 

ter celular? Então a resposta não é imediata, que se deu errado aqui, daqui a 5 minutos está 

todo mundo sabendo. Não adianta nem se sair gritando ou botar uma faixa no avião, não é todo 

mundo que vai ver isso acontecendo instantaneamente, então a essas pessoas que criticam, que 

estão aí para destruir, que são poucos, eu gostaria que hoje, em primeiro lugar, pensasse em 

toda essa comunidade da Saúde, nos Enfermeiros, nos Auxiliares, nos Médicos que estão 



saturados, e se a população não acreditar que tem que parar, que tem que esperar, vacinar, e 

ficar um pouco resguardado, todo mundo junto, para que as coisas melhorem, a desgraça vai 

continuar, se não piorar tá ok? Então eu deixo aqui um pedido para que todos colaborem, 

porque a situação não é brincadeira. Obrigado presidente.” A seguir faz uso da palavra o 

vereador LEANDRO SARTORI: “Boa tarde a todos. Gostaria de fazer comentários rápidos 

aqui, primeiramente, acho que eu concordo com os demais Vereadores na questão da 

vacinação, acho que imprevistos acontecem, como a chuva e tudo mais e concordo com o Briza 

também, que é um pedido nosso também, Briza, há tempos de aumentar os pontos. Eu sei que 

está difícil de ter novos funcionários, mas dá para dividir a equipe e esse é um ponto e dá para 

ser pensado, vocês como membros do Governo ou da bancada, dá para ser negociado, 

conversado, para ser dividido em três, quatro lugares, dá para ser pensado nisso, entendeu? 

Imprevistos são coisas que se resolvem, e foi resolvido rapidamente, porém, entretanto, ainda o 

reforço o pedido do Briza, que já foi um pedido nosso também, de outros Vereadores, sobre 

novos lugares de vacinação, seria sim importante, porque daqui até o final de setembro, quando 

esperamos que o cronograma siga a vacinação, vai aumentar a cada dia o número de pessoas, 

cada dia mais pessoas, porque a idade vai sendo aumentada, e não sei se seria mais interessante 

sim outros locais, mesmo com a mesma equipe sendo dividida em vários pedaços, é uma 

indicação também, uma ideia. Cristina, quero endossar o que você falou aqui, a gente é contra 

PEC 32, é inadmissível fim da estabilidade do Servidor, é inadmissível que essa PEC vá 

prejudicar não só o Servidor, mas, como você já frisou, a população em geral, ela vai destruir 

uma coisa que nós lutamos há mais de 100 anos nesse país, ela vai destruir os Direitos Sociais. 

Nós temos três tipos de direitos, nós temos os Direitos Civis, que são os direitos individuais, 

nós temos os Direitos Políticos, que está na manifestação do voto, na manifestação política que 

nós temos, e nós temos os Direitos Sociais, que é Saúde, Educação, Segurança, 

Assistencialismo e tudo mais, e essa PEC vem passar o trator em cima disso. Nessa semana 

tivemos uma derrota tremenda em Brasília, que foi a privatização da Eletrobrás, e é um dos 

crimes que aconteceram em Brasília, endossados pela Câmara dos Deputados. Então fiz esses 

dois comentários, breves, para gente falar um pouquinho aqui. Eu queria gente, não tem como 

não falar, semana passada não teve como comentar depois de vocês, eu queria dizer que eu 

gostei muito do meu novo apelido aqui, “O Isolado”, nós somos isolados mesmo pessoal, desde 

2011, quando nós optamos por um Partido Político que não era nem de um grupo nem de outro, 

nós somos isolados desde quando vencemos as eleições e assumimos essa posição, sem 

nenhum problema, e sempre deixamos claro a vocês aqui, muito claro, que quando for 

favorável a população estaremos junto com vocês, e quando não for favorável, estaremos 

contra, e não tem nenhum problema nisso. Aqui dentro podemos ser isolados, fora daqui não, 

fora daqui nós temos o nosso grupo, daqui nós temos os nossos Núcleos. Luan, nós não temos 

um Núcleo Jurídico como você falou na semana passada, porque não fez o melhor, porque nós 

não acreditamos na Lei, só respondendo isso, temos que responder, democraticamente falando 

não acreditamos na Lei do PL 30, por isso não melhoramos, não mexemos, ao contrário, por 

exemplo, da Lei da PLC 16, que a gente foi atrás, foi discutir, foi não sei o que, são “outros 

quinhentos”, entendeu? Então no caso, é por causa disso, sempre deixamos claro a nossa 

posição, muito pontual nisso, e esperamos que vocês tenham o mesmo com a gente, mas se não 

for possível, também entendemos tudo isso. Aparte vereadora Elisabeth Donisete Manoel: 

“Boa tarde a todos. Eu gostaria que o senhor ratificasse o que o senhor disse, porque aqui de 

maneira alguma nem eu e nem os colegas deixamos você sozinho.” Continua com a palavra o 

Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Não, eu só estou retificando uma palavra, e 

está gravado na semana passada, está gravado do Vereador Mino, ele falou, só isso, gostaria de 

deixar bem claro que está gravado, com sua voz, e respondendo a isso, só deixando claro Beth, 

essa foi uma fala daqui, do Pequeno Expediente, na última semana, entendeu? Só isso. Então é 

isso aí, com você eu tenho aberto o diálogo e tudo mais, e espero continuar tendo sem questões 

políticas a mais, porque quando estamos juntos para o bem do povo, estamos juntos, quando 

não estamos, ficamos separados, só isso, e fique à vontade para sempre entrar na minha fala, 



não há nenhum problema nisso. Então gente é isso, e a gente pode ter errado a mão algumas 

vezes, pode ter acertado outras, estamos aqui para aprender, entendeu gente? E vamos 

aprendendo com nossa ação política, e vamos melhorando sempre aqui, pode ter certeza disso, 

a gente está aqui não para piorar a nossa ação, mas para melhorá-la e defender as nossas 

pautas, porque nós chegamos aqui dessa maneira, prometendo ser um Mandato colaborativo, 

um Mandato propositivo, um Mandato combativo e coletivo, e é isso que tentamos fazer nesses 

seis meses que estamos aqui dentro. Agradeço atenção de vocês. Boa tarde a todos e todas.” 

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) Decreto do Executivo nº 121/2021. Abre crédito extraordinário 

no orçamento vigente no valor de R$ 2.310.000,00 para os fins que especifica. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0046/2021.- Em que o Sr. Fábio Galvão dos Santos submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reconhece a prática da atividade física e do 

exercício físico como essenciais para a população no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0047/2021.- Em que o Sr. Prefeito 

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

do Conselho Municipal de Educação para a Segurança no Trânsito de Itapira, e dá outras 

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

aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A seguir pela ordem o 

vereador Leandro Sartori solicita a retirada do 4º) Projeto de Lei nº 0032/2021.- Dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de 

Itapira. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) PARECER 

nº. 064/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 017/2021. RELATORIA: André 

Siqueira. As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei Complementar nº 017/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 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.", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento pelo Colendo Plenário. É este o parecer. 

Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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 24 de junho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) PARECER nº. 065/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 042/2021. RELATORIA: Mino Nicolai. As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria do vereador Leandro 

Sartori, 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", 

acordaram por solicitar parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, 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", 23 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, À PROCURADORIA JURÍDICA DA CASA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) PARECER nº. 066/2020.- 



ASSUNTO: Projeto de Lei nº 043/2021. RELATORIA: Carlos Alberto Sartori. As Comissões que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria da 

vereadora Maísa Fernandes, 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", acordaram por solicitar 

parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, 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", 24 

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, À 

PROCURADORIA JURÍDICA DA CASA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de junho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) PARECER nº. 067/2020.- ASSUNTO: 

Projeto de Lei nº 045/2021. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla. As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do 

Prefeito Municipal, que "Altera o inciso I, do artigo 2º da Lei 4.721, de 18 de março de 2011", 

tendo em vista que o inciso a ser alterado pela presente matéria, já foi alterado anteriormente pela 

Lei nº 5.453, de 30/11/2015 e para sanar possível dupla interpretação quanto ao mesmo, acordaram 

por apresentar Emenda Modificativa com a seguinte redação: Emenda Modificativa nº 01/2021. 

Artigo 1º - A Ementa do Projeto de Lei nº 045/2021, passa a constar com a seguinte redação: 

“Altera o inciso I, do artigo 2º da Lei 4.721, de 18 de março de 2011, alterado pela Lei nº 

5.453, de 30 de novembro de 2015.” Artigo 2º - O "caput" do Artigo 1º do Projeto de Lei nº 

045/2021, passa a constar com a seguinte redação: "Art. 1º. A redação do inciso I, do artigo 2º da 

Lei 4.721, de 18 de março de 2011, alterado pela Lei nº 5.453, de 30 de novembro de 2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação." Quanto ao mérito, opinam pelo acolhimento do 

Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 24 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 23 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Passamos aos votos de 

pesar. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Alzira Anaya Golfeto. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00240/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Albano. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00241/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Pedro, mais conhecido como Tonho Gaisero. Autoria. Mino 

Nicolai. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00242/2021.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Ivone Simões Guinato. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Ana Marise Belinello. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00244/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Luiz 

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

aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00245/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Aparecida Cunha. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00246/2021.- 



Voto de pesar pelo falecimento Sr. Silvio Fiorini Mitestainer. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00247/2021.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Neusa Leite de Camargo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00248/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Aparecida Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00249/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elenir Eliana 

Machado Antonelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 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. 20º) 

Requerimento nº. 00108/2021.- Voto de Congratulação com a jovem Letícia Caterine de Almeida, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 17 de junho. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00109/2021.- 

Voto de Congratulação com a jovem senhora Cleuza Aparecida Briza de Almeida, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 23 de junho. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00110/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. João Alves da Silva, Presidente do Conselho Municipal do Idoso, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00111/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Anderson Rodrigo Sartori, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00112/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Cleonice Moreira de Carvalho, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00113/2021.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Antonieta Zago Guerreiro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00114/2021.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e Setor de Obras, solicitando informações sobre o andamento das obras para 

construção do Loteamento Popular no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00115/2021.- 

Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Expedito Barbosa e Sra. Rita Cândida Barbosa, 

pelas comemorações de 66 anos de casamento, celebrado no dia 12 de junho. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Passamos às Indicações. 

28º) Indicação nº. 00256/2021.- Sugere a contratação de médico Clínico Geral para atuar na 

Unidade Básica de Saúde da Vila Ilze. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00257/2021.- Sugere estudos para instalação de 

academia ao ar livre no Della Rocha II, próximo ao campo de futebol. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 



junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00258/2021.- Sugere 

ao Sr. Prefeito Municipal, promover a reforma dos monumentos e letreiros "ITAPIRA" nas 

principais entradas da cidade, bem como a instalação dos mesmos nas entradas ainda não dotadas de 

tal melhoria. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação 

nº. 00259/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, estudos junto ao Departamento de Trânsito, 

visando a criação de um estacionamento 45º na Av. Com. Virgolino de Oliveira, mais precisamente 

na praça Simão Faraco Galego. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 00260/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover melhorias 

no acesso ao Loteamento de Chácaras Shalon, localizado na estrada rural "Walter Modena", no 

bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 00261/2021.- Sugere implantação de faixas elevadas para 

pedestres em toda extensão da Av. David Moro Filho e do Parque Linear "Dra. Kátia Stevanatto 

Sampaio", do Santa Fé até o Parque Santa Bárbara. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 00262/2021.- Sugere ao Sr. Prefeito, enviar à 

Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas 

sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Itapira. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 00263/2021.- Sugere 

recapeamento asfáltico na rua Padre Amorim, no bairro Nova Itapira. Autoria. Maísa Fernandes. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 00264/2021.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao setor de trânsito, promover a devida sinalização na rua Antônio Papaleo, na 

Vila Boa Esperança. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

37º) Indicação nº. 00265/2021.- Sugere substituição de lâmpadas queimadas na praça onde se 

localiza o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Nosso Teto. Autoria. Maísa 

Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

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: 38º) Ofício SG-DAO nº 

133/2021.- Prefeitura Municipal de Itapira. Em Atenção ao Requerimento nº 71/2021, de autoria do 

vereador Carlos Alberto Sartori, informa que a obra do Parque Linear "Ver. José Maria Rostirolla" 

encontra-se finalizada. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 

2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Ofício SEAD-DP nº 111/2021.- Prefeitura 

Municipal de Itapira. Em Atenção ao Requerimento nº 44/2021, informa que o concurso que 

encontrava-se suspenso, foi retomado suas tratativas nos últimos dias. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º) 

Ofício nº 019/2021/GIGOV/PK.- Caixa Econômica Federal. Informa a liberação de recursos 

financeiros em 22/06/2021 no valor de R$ 2.035.480,51, destinadosa esse município. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, a Sra. Presidente 

passa de imediato 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. Faz uso da 

palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde a todos novamente. Eu peço 

a palavra aqui, para ser bem sincero, não tanto para discussão do tema, mas para dialogar um 

pouco com vocês demais Vereadores do povo, aqui nessa Casa de Leis, um pouquinho sobre 



isso. Na semana passada nós pedimos vistas sobre esse projeto, e a gente, como já dissemos 

aqui, vai aprendendo com as coisas, e antes de chegar as vistas nós já enviamos à Prefeitura as 

nossas dúvidas, para fomentar melhor, para deixar bem claro o nosso voto, e também, além do 

trabalho que nós temos aqui nessa Casa, do Eduardo, a gente também tem o nosso colega, a 

gente erra muitas vezes, também quero agradecer o trabalho que ele faz conosco, esse Mandato 

é coletivo, não é à toa, então quero agradecer muito a disponibilidade do Cristiano Florence, 

sempre quando estamos precisando ele está junto para sanar as dúvidas, para vir junto e 

dialogar sobre esse projetos, e sobre esse projeto nós começamos ir atrás, enviamos à 

Prefeitura, sempre, assim como já aconteceu da outra vez, as dúvidas que nós temos. Batemos 

na porta da Prefeitura, batemos atrás do Desenvolvimento Econômico, batemos atrás do 

Jurídico da Prefeitura para entender um pouco melhor isso daqui, porque nós entendemos que 

quando a Prefeitura vai auxiliar uma empresa, ela está entrando, entre aspas, como sócia dela, 

não só no sentido de fazer parte acionária, mas está ajudando, logicamente, ela crescer, e ela 

tem um retorno, e o retorno disso, é óbvio, são os empregos que serão gerados por esse 

crescimento, e nisso a gente estava com algumas dúvidas e algumas foram sanadas com poucos 

diálogos, serão ampliados esses diálogos no decorrer do final desse mês, começo do mês que 

vem e algumas ainda não foram sanadas. Nós estranhamos que dentro da Lei não tem o 

faturamento anual da empresa, porque é assim que nós Vereadores teremos noção de como 

retornará esse valor que a empresa terá investido, como ela terá esse ressarcimento pelos 

ICMS, então nós não temos nesse momento, como houve nas outras Leis que nós aprovamos 

aqui há um tempo, e nessa pegada, além disso, também, nós queríamos ter acesso ao CAGED 

para ter essa troca, já que o Município investe nessa empresa, e a troca será pelos empregos. 

Dessa vez não fui convidado para tomar um cafezinho apenas, foi mostrado algumas coisas, e 

foi interessante e importante para nós começarmos a pensar nessas Leis, e esperamos que haja 

um compromisso interno da Prefeitura, que outras Leis virão nessa Emenda de proposta, nessa 

ideia de conceder auxílio às empresas, virão mais completas no futuro, então a deixamos claro 

que não é muito uma questão de debate, mas a questão do que nós fizemos essa semana para 

correr atrás, e entendermos melhor como vai ser essa subvenção para essa empresa, a qual será 

concedida na PLC 16. Obrigado a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

16/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos 

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

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

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

Complementar nº 16/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Fábio 

Galvão dos Santos: “Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a todos os Vereadores e ao 

Executivo, porque com mais esse trabalho aí, serão criados, no mínimo, 38 novos postos de 

empregos para a nossa cidade, além dos já existentes, sendo que em maio já contávamos com 

164 postos de emprego. Essa é mais uma força do nosso trabalho, para o desenvolvimento da 

nossa cidade, mostrando que aqui estamos sim trabalhando em prol da cidade, com a intenção 

de melhorá-la. Muito obrigado.” ESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 1ª e 2ª 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0017/2021.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. Faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Boa tarde a todos. Novamente ocupo essa Tribuna, e 

quero, novamente, deixar claro que não é tanto um debate, mas sim um diálogo, mais uma vez. 

Na PLC 17, nós também pedimos o parecer externo, pedimos também, novamente, para o 

nosso companheiro de Partido, Suplente e Advogado Cristiano Florence, gostaria de agradecer, 

de novo, a disponibilidade, e por que pedimos isso? Durante os debates da PL 30, a gente 

deixou muito claro um problema aqui, então resolvi pegar, juridicamente, para falar com 



vocês. Nos debates da PL 30, nós falámos as seguintes coisas para o Servidor Público, há Leis 

maiores do que uma Lei comum, e esse Projeto de Lei Complementar esbarra na Lei Orgânica, 

na LOMI, e esse é um problema sério. Na LOMI, no Artigo 45, são iniciativas exclusivas do 

Prefeito as Leis que disponham sobre criação, transformação, ou extinção de cargos, funções 

ou empregos públicos, e tudo mais, e eu gostaria de falar o seguinte, que não é uma Lei 

prejudicial, é uma Lei que está aí, mas se o Prefeito quiser ignorar essa Lei, se o Prefeito 

quiser dar um jeito de não cumprir essa Lei, ele olha para a LOMI, e lá está o artigo que dá 

essa garantia jurídica ao Prefeito. Se ele quiser ainda mais, ele vai lá para o Parágrafo 3º do 

Artigo 41 da Constituição, que também tem lá, que a nossa Constituição também fica a cargo 

do Executivo. Então, obviamente, a gente vai votar a favor de uma Lei como essa, mas 

deixando bem claro para o Servidor Público, ao Sindicato e também a nós Vereadores, que 

fiscalizamos todo Poder Público, que nós temos que ficar de olho, porque tentamos entender 

que a palavra seja cumprida, e tomara que seja, mas quem quiser disponibilizar de uma outra 

Lei, para não cumprir a palavra, fica fácil de ser feito. Nós temos que deixar bem claro que as 

Organizações Sociais, as OSs, não precisam contratar da mesma forma que o Poder Público, 

eles podem denominar de outra maneira e aí entra naquele esquema que a gente não vai voltar 

a repetir mais uma vez aqui. Então só queria comentar isso aqui, tem nosso voto a favor, não é 

uma Lei prejudicial, logicamente, mas infelizmente há instâncias maiores, como nós já 

debatemos aqui há duas ou três semanas, há estâncias maiores que podem fazer essa Lei não 

valer nada. Agradeço a atenção de todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

17/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Fábio Galvão dos Santos 

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

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

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

Complementar nº 17/2021. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto vereador Mino 

Nicolai: “Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o Prefeito, e dizer Leandro que você repete, 

insistentemente, que se o Prefeito quiser, eu acho que essa situação não ocorre, porque se o 

Prefeito tivesse alguma má intenção em relação a isso, ele prometeu para o Sindicato, e 

simplesmente ele não precisaria ter mandado o Projeto, então a palavra dele já não teria sido 

cumprida. Então eu quero parabenizar, o Sindicato veio e concordou, e o Prefeito está 

cumprindo mais uma etapa da sua palavra em relação às OSs, e espero, e tenho certeza, que 

será um sucesso para todos nós aqui em Itapira. Obrigado a todos.” DESPACHO: 

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

COMPLEMENTAR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de junho de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0045/2021.- Altera o 

inciso I, do artigo 2º da Lei 4.721, de 18 de março de 2011. Autoria: Prefeito Municipal; e a 

Emenda Modificativa nº 01/2021, de autoria das Comissões Permanentes. Nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

40/2021. Aprovado por Unanimidade. A seguir a Sra., presidente coloca em única votação a 

Emenda Modificativa nº 01/2021. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI E A EMENDA 

MODIFICATIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", 24 de junho de 2021. a) Elisabeth Donisete 

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

sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a 

presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa 

escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos 

da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 


