ATA DA 13ª Sessão Ordinária realizada aos 28 de abril de 2022. 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 DONISETE BRIZA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS
SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS
HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. Ausentes os vereadores
CARLOS ALBERTO SARTORI e CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. A Sra. Presidente,
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao
Vereador MAÍSA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como
primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE SARTORI:
“Boa tarde a todos! Bom, vou novamente usar o Pequeno Expediente não para fazer o que eu faço
quase sempre, que é falar do meu expediente na semana, mas para de novo fazer uma discussão
aqui nesta Casa. Fazer discussão em torno do direito ao contraditório. Muitas vezes se usa aqui a
técnica do Espantalho. A técnica é quando não tem o que responder, aí fica puxando outros
assuntos. É assim que funciona muitas vezes. Eu só quero pedir, como fiz da outra vez, que quando
nós formos citados: - Que tenhamos o direito ao contraditório, e que o regimento da Casa nos dê
esse direito, e que a gente consiga responder. É só isso que a gente quer! Na hora que a gente puxa
esse papo como aconteceu na segunda-feira, vai puxando a fala do aumento salarial, que deveria ter
acontecido a votação do aumento salarial do prefeito, secretários, vice. Gente, não houve a votação!
Nós deixamos claro, que a comissão de finanças, tem o direito de recolocar isso, ir para a votação,
ver se os vereadores aceitam em separado, porque aí a população vai saber certinho quem quer
aumento para médico e quem quer aumento para o grupo. E o segundo ponto, é que passando essa
votação, aí alguém vai tranquilamente entrar na justiça para contestar. Há um grande iniciativa
nesse projeto, mas aí não é comigo e sim com o jurídico. Podem não gostar do meu voto, e tem todo
o direito, fico feliz quando não gostam, triste é quando começarem a gostar, mas o meu voto tem
coerência. É um voto que ele segue as pautas que eu defendi na eleição. Ele segue as pautas que
estou aqui dentro para não ser de um grupo A ou B. Tenho liberdade de votar todos os projetos que
eu acho bom e ruim dos grupos do Bellini e do Munhoz. É muito tranquilo pra mim estar aqui
dentro de ter esse papel de dependência. E hoje nós vamos ver mais uma dessa ideia de voto com
coerência. Provavelmente entrará em votação um projeto de empréstimo de R$30.000.000. Nós
lembramos muito bem, eu estava ali do outro lado como foi votado em 2019 esse Projeto. E como
vai ser votado hoje esse projeto. Então cobrar o nosso voto é fácil né? E a coerência é outros
quinhentos. Ótima sessão a todos. Obrigado!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO
GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde a todos! Hoje início minha fala falando da gestão do nosso
governo. Essa semana iniciou o pré-cadastro do programa Apoio Social, que nós aprovamos no ano
passado, que era já pandemia e graças a uma boa gestão nossa e da Secretaria da Fazenda,
ampliamos e agora iremos conceder novamente para 300 famílias um valor mensal de R$300,00 por
24 meses. Então deixo aqui um recado para os interessados, para as pessoas que precisam: Procurar o CRAS perto da sua residência e fazer a inscrição. E também veio aqui a pedido da
Secretaria de Educação, informar que foi reaberto a inscrição para vagas no Centro de Educação
Infantil, antigas creches na última terça-feira dia 19. A secretaria irá chamar 179 crianças já
cadastradas, e abrir uma nova chamada. Gostaria de informar aqui também que a creche que nós
inauguramos na gestão, já está com 25 crianças em pleno o funcionamento. E eu também gostaria
de falar sobre outro ganho para nós aqui, é que o Prefeito na última segunda-feira também assinou a
ordem de serviço da segunda etapa de obras das casas de Eleutério. Serão 41 casas construídas em
favor da população itapirense, 20 para o bairro e 21 para as demais localidades da cidade. Isso daí
foi também uma insistência do nosso governo, que estava “meio enrolando” vamos dizer assim, aí o
Prefeito começou a pedir lá na Secretaria de Habitação e conseguimos acelerar essa assinatura,
então da ordem de serviço da segunda etapa. Outra coisa que eu queria passar aqui a pedido da
Secretaria da Saúde, é que agora no sábado terá o Dia D de vacinação, é uma campanha Nacional de

vacinação contra a Influenza e Sarampo. Então todas as nossas UBS estarão abertas,
proporcionando a vacinação das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde. Esse é um pedido que a
gente foca, porque é saúde e vacina tem que ser aplicada. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar
aqui, que eu fiquei contente é que a Secretaria nossa de Cultura em parceria do Governo do Estado,
vai iniciar o Espetáculo Infantil com a peça Menina dos Olhos do Menino. É uma iniciativa nas
escolas, e serão cinco escolas municipais que foram contempladas com espetáculo, com a parceria
também do Laboratório Cristália que tá sempre incentivando é a cultura, e como a gente sempre
pede cultura, escola, ensino são fundamentais. É um dos tripés sempre da administração pública. Ah
e também gostaria de terminar aqui referente à assinatura do Convênio São Paulo sem papel, com o
tanto o Prefeito fez a sua gestão junto ao Detran, que foi-nos concedido um milhão de reais. Esse
um milhão de reais será investido em sinalização de trânsito, recapeamento asfáltico, aparelhamento
como sinais e semáforos atuais... Então é um ganho sim que nós fizemos nessa gestão, que desde o
início o Paulinho estava batendo lá pedindo essa melhoria para a cidade. Obrigado Presidente e
desculpa. Uma boa sessão a todos!” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI:
“Boa tarde Senhora Presidente, Vereadora Maísa, Vereadores e companheiros desta Casa,
funcionários e aos internautas que nos assistem. Hoje queria comentar a respeito da Agrishow, que
há tantos anos acontece e o ano passado por conta da pandemia e também 2020 já muito sofrida né?
Aonde eu sei que o prefeito esteve presente lá ontem, a pedido das empresas de Itapira, que não são
poucas né? Itapira é como eu sempre digo: - O celeiro das máquinas agrícolas. Passaram por tantos
problemas, se fala tanto, e a balança comercial do Brasil tá conseguindo se manter ainda como um
grande respiro, e por conta do Agronegócio Brasileiro que é uma coisa impressionante, que move o
mundo aí com alimentos, e mesmo assim a gente sabe que aqui em nosso país, a gente ainda tem
tanta dificuldade, para que possa chegar comida na mesa dos Brasileiros. Eu tenho certeza que
agora vai, com essa crise, guerra que em vez de diminuir, eu acho que a situação tá complicando
cada vez mais, países entrando lá para tentar ajudar, mas no fim a coisa capaz de não sair muito
bem. Eu não poderia deixar de parabenizar aqui todas as empresas de Itapira do setor agrícola:
Imbil, JF, Pegorari, Cremasco, Itapira também tinha a Fábrica Extinta Osório, a Pinheiros e tantos
outros terceirizados nessa área que da um mundo de empregos em Itapira. Então quero desejar um
grande sucesso, que eles possam vender muito, dar mais empregos com mais produção, com
bastantes vendas para que o nosso município volte ao patamar que precisa estar na área agrícola
aonde Itapira hoje tem tantas fazendas, tantas pessoas também necessitando que tenham
empréstimos, financiamentos rurais, que tudo aí foi parado com essa pandemia que assolou todo o
país, o mundo, haja vista o que esta acontecendo de novo na China lá, mas vou parabenizar a todos
né?! E só em respeito ao comentário do Leandro, e a Democracia, e ao direito de resposta Leandro.
Aqui no Pequeno Expediente, a gente tem todo o direito de resposta, e aqui a gente pode falar.
Agora em questão ao regimento da Casa, a gente sabe que aos poucos, o Carlinhos já por mais de
uma vez Presidente, Existem situações onde realmente não podemos discutir o assunto, porque se
abrir uma situação um, tem que abrir para todos. Eu sempre tive o meu nome citado, às vezes fui
maltratado às vezes insultado, e eu sempre mantive a minha postura respeitando o Regimento desta
Casa nesses quase vinte anos que eu aqui estou. Então a gente vai se acostumando com isso, sabe
sempre com respeito, mas às vezes as coisas destonam nas opiniões como o senhor diz: - Com
certeza é diferente, cada um com o seu pensamento, mas eu acho que regras são feitas para ser
respeitada realmente, e que essa casa continue assim, respeitando regras, dando oportunidades de
opinião a todos, mas sabemos que politicamente existe debate e cada um vai defender o seu lado.
Eu já fui situação, me tornei oposição, hoje nós somos situação de novo, amanhã podemos ser nem
situação nem oposição e aqui sempre digo isso e muita gente esquece-se disso... Aqui nós somos
um passarinho certo? A gente passa, senta aqui em um galinho, e dependendo do que a gente faz e o
que a gente canta aqui, a gente permanece sempre feliz ou não. Muitos passaram por aqui e foram
metralhados e esquecidos, porque vieram com suas más intenções ou intenções pessoais, e a gente
tá aqui para atender a população. Então que todo mundo tenha a consciência, que a gente vai estar
sempre aqui discutindo, às vezes discordando, mas que o nosso a nossa meta principal são os
projetos, e direcionados a população. Então que a gente tenha isso sempre na cabeça, que é o que

mais importa para todos. Obrigado Presidente!” Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer
uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao
EXPEDIENTE. A seguir, a Senhora Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em
discussão e votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2022.
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de
abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em seguida a Sra. Presidente solicita à
Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao
Veto. 2º) Veto Total ao Autógrafo nº 23/2022, ao Projeto de Lei nº 17/2022, de Dispõe sobre
autorização para custeio de despesas da Equipe Sub-15 de Futebol da Sociedade Esportiva
Itapirense na disputa do Campeonato Paulista de Futebol 2022 e dá outras providências. Autoria:
Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) PARECER nº.
051/2020.- ASSUNTO: Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022. RELATOR: André Luís
Siqueira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram
a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022, de autoria do vereador Mino Nicolai
que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. CARLOS
TILKIAN", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo seu acolhimento, uma vez que se trata de justa
homenagem. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de Abril, 2022. a)
Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde,
Promoção Social, Esporte e Lazer. 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 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
4º)PARECER nº. 052/2020.- ASSUNTO: Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2022.
RELATOR: Fábio Galvão dos Santos. Sr. Presidente. Srs. Vereadores. As Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2022, de
autoria da vereadora Beth Manoel, que "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery que se
destacaram durante o biênio 2021/2022", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe
óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação,
pois os nome indicados pelo Sindicato de Saúde para receberem o Diploma Anna Nery, são de
profissionais competentes e dedicados ao trabalho na área da saúde. Pela aprovação, pois, É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de Abril 2022. a) Comissão de Justiça e
Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte
e Lazer. 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. 5º) PARECER nº. 053/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei nº 32/2022. RELATORIA: Leandro Sartori. Senhora Presidente,
Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer
ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do
Programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio
Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital e a oferecer garantias e dá outras
providências" acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem legal
e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, deixam ao Colendo Plenário. É este
o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 27 de Abril de 2022. a) Comissão de
Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção
Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova
menos o voto do vereador Leandro Sartori, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do

Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. A
seguir, não havendo mais nenhum parecer, a Sra. Presidente passa de imediato aos Votos de
Pesares, Requerimentos e Indicações. 6º) REQUERIMENTO Nº. 00105/2022.- Requer licença
para tratamento de saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00284/2022.- Voto de pesar pelo
falecimento Sra. Sueli Vanderplace da Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00285/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Luiz de
França. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de
abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00286/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Luiz Piedade. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00287/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. João Santos de Oliveira. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00288/2022.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Pedro Ribeiro. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00289/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria
Brianti Sartorelli, mais conhecida como Tatinha. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00290/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio
Carlos Mandeta. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00291/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Victória
Fávero Cescon. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos
28 de abril de 2022. 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. 15º) Requerimento nº. 0097/2022.- Voto de
Congratulação com toda a diretoria, servidores e associados da Associação dos Coletores de
Resíduos Sólidos de Itapira (ASCORSI), pela comemoração dos 11 anos do projeto Coleta Seletiva
Solidária em nossa cidade. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 16º) Requerimento nº. 0098/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Edith
Pereira Trajano, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril.
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º)
Requerimento nº. 0099/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Terezinha Rodrigues Moreira,
mais conhecida por "Tera Cabelereira", pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado
dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00100/2022.- Voto de Congratulação com o Padre
Tadeu Bonetti, Pároco da Igreja São Judas Tadeu, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento
celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00101/2022.- Voto de Congratulação com a
maquiadora Samara Brianti, pelo belo trabalho realizado durante o Mês da Mulher no Centro de
Referência Especializado da Mulher (CREM). Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00102/2022.- Voto de
Congratulação com a hanburgueria Maestro Bull Burger pelos 3 anos de atividades em nosso
município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º)
Requerimento nº. 00103/2022.- Voto de Congratulação com a farmácia de manipulação Fórmula
Viva, pelos 28 anos de atividades em nosso município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00104/2022.- Voto de
Congratulação com o jovem jornalista itapirense Vanderlei Tenório, indicado ao Prêmio iBest 2022.
Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Indicação
nº. 00152/2022.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Rubens Rossi.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 24º) Indicação
nº. 00153/2022.- Sugere instalação de tela de proteção no campo de futebol localizado na rua do
Cubatão, próximo a Igreja São Francisco de Assis. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 25º) Indicação nº. 00154/2022.- Sugere reforma ou substituição de
um ponto de ônibus localizado na avenida Antônio Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira.
Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Indicação nº.
00155/2022.- Sugere a realização mensal de eventos culturais com bandas de rock e praça de
alimentação na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 27º) Indicação nº. 00156/2022.- Sugere reforma completa da quadra
poliesportiva do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 28º) Indicação nº. 00157/2022.- Sugere reforma do bebedouro do campo de
futebol de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO
MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 00158/2022.- Sugere limpeza e detetização de bueiros na
Rua Polônia, principalmente próximo ao numeral 289. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) Indicação nº. 00159/2022.- Sugere instalação de
câmeras de segurança nas escolas, creches e berçários. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO:
AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais Indicações, a Sra. Presidente solicita à
1ª Secretária para que proceda a leitura dos Ofícios: 31º) Ofício FMAP nº. 0106/2022.- Fundo
Municipal de Aposentadoria e Pensões. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o
pagamento das parcelas vencidas no mês de fevereiro, informa ainda que as contribuições do
servidor e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de
fevereiro foram recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de janeiro
para a constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Ofício
OUV 004/2022.- Ouvidoria Prefeitura Municipal. Comunica elogios e agradecimentos Do Sr.
Natalício Pedro a Sra. Elisabeth Donisete Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 33º) Ofício SG-DAO nº
047/2022.- Prefeitura Municipal. Em atenção à Indicação nº 102/2022, Informa que as Secretarias
de Governo, Negócios Jurídicos e Fazenda já estão trabalhando sobre o assunto dispondo sobre a
concessão de descontos para o refinanciamento e quitação de dívidas (REFIS). DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 34º) Ofício SG-DAO nº 048/2022.- Prefeitura Municipal. Em atenção ao

Requerimento nº 55/2022, Informações a respeito de licitação, reabertura das inscrições e inicio das
aulas do cursinho municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de
abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Ofício SG-DAO nº 060/2022.Prefeitura Municipal. Em atenção ao Requerimento nº 37/2022, Informações a respeito da
qualidade da água em Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de
abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Ofício SG-DAO nº 061/2022.Prefeitura Municipal. Em atenção ao Requerimento nº 22/2022, Informações sobre a instalação de
câmeras de segurança e vídeo monitoramento nos bairros rurais de Eleutério, Ponte Nova e Barão
Ataliba Nogueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Ofício SG-DAO nº 062/2022.- Prefeitura
Municipal. Em atenção ao Requerimento nº 56/2022, Informações sobre o início do pagamento do
Programa Municipal de Transferência de Renda/PAS Programa de apoio de Renda. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 38º) Ofício VISA nº 111/2022.- Prefeitura Municipal. Vigilância Sanitária de
Itapira. Em atenção ao Requerimento nº 37/2022, Informações a respeito da qualidade da água em
Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Ofício nº 1496/2022/GPPR/GPPR.- Presidência da
República. Agradecimento do Sr. Jair Bolssonaro, Presidente da República pelas condolências pelo
falecimento de sua genitora Sra., Olinda Bonturi Bolsonaro. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º)
Convite Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Convite para audiência pública regional
do Orçamento Estadual de 2023, em Rio Claro dia 29 de abril de 2022. DESPACHO: CIENTE.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
41º) Convite Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Convite para audiência pública
regional do Orçamento Estadual de 2023, em Sumaré dia 02 de maio de 2022. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 42º) Ofício 184/2022- Câmara Municipal de Serra Negra - SP. Moção de apelo
encaminhada ao Ministério da Educação, para que os Professores possam consumir os alimentos da
merenda escolar, tanto na rede municipal como na estadual. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º)
Ofício 222/2022- Câmara Municipal de Serra Negra - SP. Moção de apelo encaminhada ao
Governo do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao DER,
adotando providÊncias para garantir maior agilidade no processo licitatório para publicação da
Rodovia Capitão Bardoino. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril
de 2022. 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 única discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 003/2022.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao
ilustríssimo Sr. CARLOS TILKIAN. Autoria: Mino Nicolai. Nenhum vereador para fazer uso da
palavra, a Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo. Aprovado por
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", em 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo
nº 004/2022.- Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da
Saúde que se destacaram durante o biênio de 2021/2022. Autoria: Mesa da Câmara. Nenhum
vereador para fazer uso da palavra, a Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto
Legislativo. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de
Lei nº 0032/2022.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao

Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital e a
oferecer garantias e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Pela ordem o vereador
Leandro Henrique Sartori, requer vistas da matéria. A seguir a Sra,. Presidente, colocada em
votação o pedido de vistas. Rejeitado menos dois votos dos vereadores Leandro Sartori e Carlos
Donizete Briza. A seguir faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI:
“Boa noite a todos! Gostaria de começar pontuado, e a primeira coisa óbvia, mas é sempre bom
falar, e se der contra melhor né gente? Nós não somos contra o que pode resultar nesse empréstimo.
Não é nada contra o que pode resultar! O que nós somos contra é a falta de informação, a falta de
funcionamento e tudo o que esta vindo com esse projeto. A gente pediu vistas, porque é um
processo muito rápido, é um processo que entrou na segunda e já estamos votando hoje. É tudo
regimental, não tem nenhum erro nisso, mas é muito pouco tempo para arrumar informações. Muito
pouco tempo para nós conseguirmos saber realmente para onde vão esses 30 milhões. A minha
discussão aqui com o grupo governista, sempre discutindo dessa questão técnica. Nós tivemos, e
nós participamos sempre aqui das audiências do orçamento, e o orçamento de 2021 encerra com
superávit de mais de 55 milhões de arrecadação. Então esta previsto 349 milhões, arrecadou-se 404
milhões no total, somando tudo aqui na cidade. Dentro obviamente do âmbito da prefeitura. Em 31
de dezembro de 2021, nós tínhamos no caixa da prefeitura 22 milhões, e a nossa dívida era de 87
milhões naquele momento. Então esses são os números do ultimo quadriênio que nós participamos
aqui na Casa. Sabemos que esses 22 milhões, algumas coisas são predestinadas, sabemos disso, mas
também sabemos que ali há dinheiro livre. Se aprovado esse empréstimo a dívida do município vai
para mais de 17 milhões. Fazendo uma conta simples que esta na mensagem, essa conta de 30
milhões emprestados, vai gerar juros de 38 milhões. 30 milhões vai para 68 milhões. São juros
muito altos. Estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil para empréstimo. Mesmo
com os juros para um governo e estado sendo bem menor que uma pessoa física, continua lá em
cima, e mesmo sem contar a carência, as parcelas serão de 714 mil ao mês, em 96 meses com
carência de dois anos. Com 700 mil ao mês por parcela, em três meses paga hemodiálise. Três
meses dessa parcela, que é o principal ponto desse empréstimo na minha visão. Não que os outros
não sejam importantes, nada disso entendeu? Mas, por entre e tanto, com três meses de pagamento
do empréstimo, paga o que seria investido segundo a mensagem. Nós não temos aqui vai ser
investido, os vereadores da base tomara que ele tenham tido acesso ao que vai gasto, o que os
vereadores da oposição e população não teve. No caso esse é o problema, a gente vai endividar a
prefeitura com juros. Eu não vi valores, vão vi o quanto vai ser gasto, e lembro que em 2019 caro
André, quando nós estávamos do outro lado, e os vereadores da oposição sofriam muito, e a Beth, o
Mino estavam aqui lembro dos seus discursos, até o Cesar falou no dia. No caso, vocês também não
tinham acesso, e fica muito complicado para nós saber quantos milhões vai para o asfalto, reforma
X e reforma Y. A população deveria saber para onde vai o dinheiro dela, e desde o inicio nós
debatemos isso na Casa. O orçamento tem que ser transparente, a gente fica batendo na mesma
tecla. Não estamos dizendo que isso não vai trazer melhoras, não é isso. Estou deixando claro que a
falta de transparência é um problemão, porque nós temos 30 milhões, e só certas pessoas sabem
para onde será destinado, e o mais interessado que é a população, não sabe. Só para concluir, que o
PL 32/2022 é um ctrl C ctrl V do PL 35/2019. Todos os artigos são iguais, só muda a questão da
onde vai ser aplicado esse dinheiro. É uma lei extremamente igualzinha, até o valor é o mesmo do
ultimo grande empréstimo que foi feito pela prefeitura e vai ser feito, e devido a isso pedimos para
transparecer o que vai ser gasto. Já que os vereadores da situação tem esse acesso coloca aí para nós
o que vai ser colocado, porque de 30 milhões vai virar quase 70 milhões em dívida, e a ultima
parcela será paga daqui há dez anos, só em 2032. Então temos muito o que pensar, e deixar claro,
que 700 mil de parcela, na minha visão a hemodiálise estaria pago, tranquilo e os outros vão se
arrumando. Com tudo que temos no orçamento, poderia pensar em um valor mais baixo, e lógico,
um valor que não endividasse tanto a prefeitura. Esse é o meu começo, e logicamente há discussões
de proposituras, de alto nível, e peço que me deem aparte algumas vezes, para trocar ideias, dialogar
aqui com vocês. Obrigado!” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS
SANTOS: “Boa noite a todos! Nobre Vereador, o Senhor encontraria tudo isso na reunião das

comissões, e mostraríamos uma listagem para vossa excelência. É praticamente um ctrl C ctrl V
como o senhor disse, porque o contrato é o mesmo. A mensagem trás que a carência será de 24
meses para o inicio do pagamento. E nisso o dinheiro estará disponível. A mensagem também trás
população itapirense, que serão dois milhões e cento e vinte cinco mil reais, que serão aplicados na
aquisição de máquinas e equipamentos para a Central de Hemodiálise, que acho que é um sonho e
um desejo de todos. E para a aquisição de aparelhos ar-condicionado e outros equipamentos para o
Hospital Municipal. Isso aqui principalmente foi um pedido meu na gestão anterior quando assumi,
porque eu frequentava o hospital, conversava com as pessoas que lá frequentavam, e com a
população que eu sempre estou ouvindo. É um ensejo deles. Algumas pessoas perguntam por que
na Santa Casa tem e nos Hospital Municipal não tem? A gente não merece? Vocês merecem sim,
ar-condicionado, e também na minha concepção uma televisão para cada quarto. Então pelo menos
o ar-condicionado e se der sim a televisão será colocada. Esse é o primeiro que esta transcrito para a
população onde será investido. Os dezenove milhões seiscentos e trinta e cinco serão destinados à
realização de obras de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, melhorias na iluminação
publica de ruas e avenidas de todo o município, construção de rotatórias e pontes, que também é o
anseio de vários bairros e da população, visando maior fluidez no trânsito. Construção e reforma de
prédios públicos, precisamos para adequar e abrigar a central de hemodiálise. Vai precisar de uma
reforma, e não é uma simples reforma, serão feitas muitas adequações que há necessidade e não
temos caixa para isso. Outra coisa que vai ser feito também e todo mundo pede é a estação
rodoviária que ira passar por uma grande reforma. E a principal de todas, até consultei ao Prefeito,
se eu poderia estar falando, é o sonho de toda a cidade, a captação da água do Rio do Peixe. Iremos
fazer uma obra faraônica, que praticamente esta aprovada, que vai constar no contrato, uma
tubulação que vai trazer a água do Rio do Peixe até a estação do SAAE na Avenida dos Italianos.
Isso aí é um sonho! Todo mundo que eu converso principalmente os mais antigos falam, e também
falaram muito no período da campanha quando eu saia junto ao prefeito. Falavam que precisava
fazer que iriam ficar sem água... Isso não é uma solução definitiva, mas vai nos dar uma boa
tranquilidade nesse quesito. E isso não é gastar como falaram: — Ah, vamos fazer uma represa de
100 mil reais! Nós estamos usando a engenharia, a inteligência, a economia, e querendo dar um
bom direcionamento ao dinheiro público...” Aparte vereador MINO NICOLAI: “Acho que é
importantíssimo dizer aqui, que só esta conseguindo esse dinheiro, que é um dinheiro que vai vim
da Caixa Econômica Federal, porque entre os 5.600 municípios do país, a prefeitura de Itapira hoje
esta com todos os seus compromissos em dia. Se tivesse “um problema” com qualquer situação
financeira negativa da prefeitura, esse dinheiro não viria. E eu não lembro o número que foi
complementado nos municípios, mas acho que foram poucos. E em relação a isso, acho que o
Vereador Leandro comentou, e o Senhor já esta explanando tudo que tem no projeto, a gente pode
muito bem, e pra mim não tem problema nenhum, acho que o Senhor como líder, a gente pode
trazer todo o projeto aqui, para ser explanado para a população que quiser vir ver, vai estar tudo
explicado. O Leandro falou em relação a juros, eu não concordo, não acho que é dessa forma, por
causa das amortizações. Enfim, só esta conseguindo esse valor hoje, porque a prefeitura esta
positivada ou então não conseguiria. Quero deixar isso bem claro!” Continua com a palavra o
vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Outro item da mensagem, que também trás o
projeto, é oito milhões e duzentos e quarenta mil para a aquisição de veículos, motos, caminhões,
máquinas e equipamentos para modernizar a frota, atender diversas necessidades do município,
melhorado assim a prestação de serviços itapirense. Pegamos uma frota meio sucateada aí. Na
guarda mesmo precisamos sair todos correndo atrás de viaturas modernizando, porque os nossos
funcionários precisam ter segurança na hora de trabalhar. Imagina um funcionário nosso em meio a
uma perseguição, trocando tiros se bobear com um carro caindo aos pedaços? Mas nem com carro
bom é bom, imagina com um carro caindo aos pedaços. Também esta envolvido nesse projeto,
precisamos de caminhões, principalmente para área rural, principalmente nós que estamos sendo
cobrados. A área rural merece um tratamento especial, que não tem o asfalto que ajuda a andar, e
não tem máquinas para dar tanta atenção pra eles. Hoje tem vários loteamentos, mas não vou entrar
nesse mérito. Então querendo ou não a área rural aumentou e precisa também ter uma atenção.

Leandro, mais pra frente sim, que nem o Mino falou, o senhor teve acesso sim a lista, e se darem
licença pra mim, eu estou autorizado a falar, dentre todas iremos comprar carrinho de anestesia para
o centro cirúrgico, precisamos urgentemente de cinco, seis mas esta aqui no nosso programa
comprar um. Cadeiras para acompanhante, precisamos comprar, aqui tem cinquenta para serem
adquiridas, o ar-condicionado, a televisão, como são cinquenta quartos, serão cinquenta. Na
hemodiálise teremos que adquirir dez máquinas. Temos que fazer o sistema de água para
hemodiálise, e só para esse sistema esta previsto e poder ser que gaste mais, 300 mil reais.
Precisamos de cinquenta poltronas a dois mil reais cada uma, que dará 100 mil reais. Então aqui
esta uma explanação da saúde. Obras da Saúde: adequação e reforma do Centro de Hemodiálise um
milhão e trezentos mil reais. Isso sem contar a água lá, que vai ser diferente, tem que contar
tubulação, todas essas modernidades e requisitos que necessitam. Temos também a construção de
farmácia CAIS, que é um pedido de todos aqui, inclusive nosso na gestão passada e nessa também.
Nós usamos a Tribuna para fazer esses pedidos, mas fazemos em quatro paredes no gabinete do
prefeito, cobrando severamente. Tem hora que ele fica até chateado. Vamos reconstruir a vigilância
e consultórios de especialidades. As ambulâncias, por mais que conseguimos adquirir as
ambulâncias, precisamos! Eu vi em um post, que veio às ambulâncias, três, quatro comentários: Ah, o resto esta tudo sucateado. Infelizmente a ambulância tem que rodar muito, não tem como. E
outra coisa, as estradas também não são boas, e uma ambulância nova em dois anos esta velha. Aqui
esta cotado duas, porque não sabemos se vamos conseguir mais. Esta todo mundo correndo atrás, eu
entendo. Então tem aqui em nosso prognóstico, máquinas de esteira de aterro que precisa e
exclusiva para aterro. Tem que ficar lá, a nossa também não esta dando conta, e é necessário ter
mais uma, porque se não pode ser que a CETESB cace a licença. Caminhão basculante para o
aterro, vai ser adquirido um, retroescavadeira aterro e serviços públicos, escavadeira hidráulica, isso
daqui hoje, para todas as cidades seria bom ter uma. Então nós vamos também adquirir. E os demais
veículos, e outras coisas que esta necessitando e é um preço exorbitante, igual eu estava
conversando com o André no dia da reunião das comissões. Tudo isso aqui esta estimado, se Deus
quiser nós vamos conseguir comprar por menos, mas pode ser que custe até mais. Vai ter processo
licitatório, tudo vai ter que ter prestação de contas, inclusive para a Caixa, aí vai ter que adquirir
uma pá carregadeira. Hoje ela é orçada em um milhão e cento e trinta mil. Então a escavadeira
elétrica e hidráulica aqui, dois milhões. Tomara a Deus que esteja mais barata, porque acompanha o
valor do dólar, mas pode ser que esteja bem mais caro. Então tudo isso aqui, é uma previsão de
gastos que vai ter. Aí se fosse hoje que nós destinaríamos, necessitaria o recapeamento asfáltico
cinco milhões, mas até começar terão outras vias que necessitarão. Pavimentação asfáltica
setecentos e trinta e cinco mil, que são lugares que ainda não tem o asfalto, e precisa implantar em
via de regra urgentemente muitas horas. E aí tem implantação de duas rotatórias, construção da
ponte da Avenida dos Italianos, Rua Cubatão que é também o anseio de todos que moram no bairro,
lá é um pedido já antigo que vem só prometendo, prometendo, prometendo e não cumpre. A nossa
intenção e cumprir e fazer agora. A reforma da rodoviária como eu já falei iluminação, e aí é isso
daqui. Então só complementando o que o Mino falou, tem também um estudo da dívida Leandro,
que você consultou. Nós assumimos, e a gestão também assumiu aqui a dívida pegava 35,5% do
orçamento. A dívida liquida consolidada. Nós, pagando tudo, tudo, pagando em dia... E mais um
detalhe, a Caixa ofereceu para nós, não foi nem nós que fomos procurar a Caixa. Nós já baixamos
esse percentual da dívida pagando 2,5% e com a aquisição do empréstimo, continuaremos abaixo do
que pegamos, porque pegamos 35, 15% hoje estamos em 33,39% e vamos chegar com os impressos
no máximo previsto, se arrecadação continuar também 33,92%. Então a gestão tá sendo feita aí com
responsabilidade, não estamos endividando prefeitura não tá, pelo contrário estamos diminuindo a
dívida e se Deus quiser e vai ser feito, são as obras e melhorias que a cidade precisa ou população
pede, porque sinceramente o que eu ouço dessa capacitação de água, é impressionante. É no mínimo
uma vez ao dia! Então eu até fui pedir autorização do prefeito, e falou que podia falar que o projeto
já está pronto, já está aprovado, porém tá lá no Meio Ambiente ainda, mas chegando praticamente
será feito também, se tiver aprovado, mas está tudo certo se Deus quiser inicia aí, ainda este ano.
Obrigado Presidente!” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra.

Presidente coloca em única votação a matéria. Aprovado menos um voto do vereador Leandro
Henrique Sartori. Justificativa de voto vereador Carlos Briza: “Justifico o meu voto Senhora
Presidente, tendo em vista que mais de dois milhões de reais serão investidos na questão da
hemodiálise, é o sonho de todo itapirense, e sabemos que não é um processo barato, vai amenizar a
questão de quem faz o tratamento, e o Fábio já foi muito feliz em tudo o que explanou na questão
voltada para hemodiálise. Em contra partida, acredito que talvez não precisasse fazer um
empréstimo tão alto, mas aí cabe a nós como vereadores, na função de fiscalizar a destinação
correta do dinheiro que vai ser usado. Obrigado!” Justificativa vereadora Beth Manoel: “Quero
dizer ao Vereador Leandro, que na outra gestão eu estava aqui, e fui mesmo muitas vezes contra os
empréstimos gigantescos, e as vésperas da eleição. E todo mundo sabe que foram feitas obras
faraônicas, que hoje esta precisando de manutenção, e mais uma coisa... A Caixa Federal ofereceu
45 milhões ao Prefeito, porque o Toninho assumiu a prefeitura super endividada, melhorou essa
situação, o fundo de pensão esta redondo, esta bem, você tem acompanhado tenho certeza disso,
que como vereador você tem visto. Não temos o que falar. Esse dinheiro que está sendo emprestado
é para essas obras, e quando você olha para uma obra realmente você olha e fala: - Para que tanto
dinheiro se vai fazer só isso? Igual você citou a hemodiálise. Agora vendo o campo todo, que foi
mostrado para o senhor aqui, em reunião que eu estava e o senhor também, não esta sendo nada as
escondidas. Eu fico muito feliz quando o Briza também esta de acordo com tudo isso. Cabe a nós
fazermos o nosso papel de Vereador. Que eu faço e Senhor faz também.” Justificativa de voto
vereador Carlos Donisete Briza: “O contrário do que muitos pensam, eu na verdade sou o maior
defensor da saúde. Já fui criticado contra o PL 30/22, porque eu estava votando contra a melhoria
da saúde, e na verdade o projeto não era votado só para aquilo. E fui muito criticado por isso. Mas
eu tenho a minha consciência tranquila e o que for voltado para a saúde, estou a favor. Sofri desde
criança com o meu pai doente dentro da minha casa, a gente sabe o que é você precisar de um
tratamento, de uma assistência médica. Já dei a justificativa do meu voto, e obrigado pela aparte.”
Justificativa de voto vereador Mino Nicolai: “Eu acho que as suas palavras, a do Faustinho, todas.
Esse dinheiro poderia ser o dobro e com os pés no chão e consciência, esse valor e porcentagem aí,
ele vindo e com todas essas aquisições vai poder pagar tudo em dia, e cada ano que se passar ao
contrário do que todo mundo imagina nós podemos mostrar isso depois aqui, com todos que
quiserem ver, vai reduzir o percentual de dívida, porque realmente só com o fundo de pensões eu
posso estar enganado, mas teve renúncia de pagamento eram mais de sete milhões de reais que
ficou da outra administração para essa. Não sei se é esse o valor correto. Então nós temos ainda um
stand-by, que é mais quinze milhões a qualquer momento, e mais quinze, e talvez mais quinze se o
prefeito achar por bem, e a Caixa Econômica continuar verificando, fiscalizando para saber se a
prefeitura está em dia. E nós podemos trazer aqui depois com o nosso líder. Quantos foram os
municípios que conseguiram esse benefício? Muito poucos, porque a maioria das prefeituras não
está em dia com os seus pagamentos, e graças ao bom Deus, e administração e todos nós aqui
juntos, é isso que eu falo sempre, em um ano e meio da administração a prefeitura renegociou todos
os empréstimos anteriores, e todas as dívidas. Só com a CPFL é um absurdo por isso que tem aí
valores, para manutenção também tá? Então para que todos saibam que qualquer momento todos
aqueles que nos procurarmos, nós estaremos aqui para explanar para todos, se a população quiser
vir, o Vereador Leandro, Briza, o Carlinhos, “dito oposição” quiser explanações, faremos aqui em
público para todos terem a certeza que não existe absolutamente nada por debaixo dos panos.
Obrigado Presidente!” Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: “Mino, a gente gostaria
muito que isso seja feito, mas antes, mas antes da votação. A gente pede para vocês, que isso seja
feito antes para balizar não só no meu voto, meu voto é só um e vocês são a maioria, não precisa do
meu. É para a população, porque na hora que chega ao ouvido dela, ela vai sempre se lembrar dos
últimos anos dessa Casa. E quantos vereadores que estão na base da situação hoje foram contra, e
agora estão a favor. Então essas coisas tem que ser feito antes, se refere à transparência dos dados.
A gente votou contra devido a isso, a falta de transparência de novo, a falta de dados mostrou a
lista, e não mostrou o custo. Eu vi a lista na mão do André, eu não vi lista nem na minha mão,
porque a oposição não teve acesso de ver a lista. E no caso então sem os custos. Não sabemos

quanto ia gastar. Eu já falei no plenário, o próprio Mino na última vez dos dezenove eu não sabia
quanto ia gastar, aí é complicadíssimo isso, porque não é para mim Leandro, é para a população, e a
população tem que estar ciente. E o meu ultimo ponto para justificar esse voto é o mais importante
seria saber o quanto esse caixa da prefeitura está livre, e quantos empréstimo poderia ser menor par
nós pagarmos no futuro. É como eu falei, não sou professor de matemática, mas se os juros que a
gente fez a conta aqui tá certo, no final vai pagar mais que o dobro e compromete sim, em futuras
gestões, em futuras coisas. Pode ser legal agora, e ninguém critica as melhorias, tá legal faça
melhorias, por, entretanto tem isso. Obrigado Presidente!” Justificativa de voto vereador Luan dos
Santos Rostirolla: “Eu também gostaria de falar, que acho que nenhum banco do mundo, avalia
um empréstimo para qualquer pessoa, qualquer empresa sem ter uma garantia, sem pesquisar como
o município esta, ou como uma empresa esta. Então a Caixa com certeza tem esse estudo, e sua
equipe avaliou e procurou a prefeitura liberando até quarenta e cinco milhões ou mais. O Prefeito
por bem decidiu trinta milhões, que é óbvio Claro, e eu prefiro ser lembrado nessa Casa, lembrado
na minha gestão de quatro anos de mandato, como vereador que investiu trinta milhões nessa
cidade, em três pilares inicialmente: mobilidade urbana saúde, e o maior problema mundial que a
falta de água. Então prefiro tá aqui, ser lembrado por isso, e sim investir trinta milhões, e que ser
aparecer outros financiamentos e a prefeitura tiver condição de fazer, vamos fazer, porque o
município vive do momento, o cidadão vive do momento, o cidadão que acorda que abre a porta da
sua casa e vê o seu asfalto danificado, é ele que lembra. O cidadão que talvez, e espero que isso não
aconteça em nossa cidade, abra a sua torneira e vê a falta de água, aí que ele vai sentir. Espero que
aquele cidadão que vai até Mogi Mirim, Campinas ou região fazer o tratamento de hemodiálise, é
esse cidadão que será recompensado. Então por bem acho que essa Câmara esta de parabéns, e
talvez o caminho é esse para o município a gente tem que pensar no nosso momento.
Financeiramente a Caixa já avaliou que tem condição a Secretaria de Fazenda da prefeitura já
avaliou que tem condição, o prefeito já avaliou. O Prefeito responde tudo isso, então se aparecer
novas solicitações, e se a Prefeitura tiver condição, vamos fazer, vamos viver o momento, porque a
população precisa de investimentos. Então são três pilares necessários para a cidade. Quem sai em
horário de pico em Itapira, percebe na nossa Mobilidade Urbana, que ela está atrasada. A Saúde
Pública é investimento constante em qualquer município, e a falta de água sem comentários. Então
parabéns a Câmara, parabéns Prefeito, e contem sempre com a gente para benefícios como esse.”
Justificativa de voto vereador Fábio Galvão dos Santos: “Eu gostaria de parabenizar o Vereador
Briza. Conversei bastante com ele desde o começo aqui né Briza? E pegamos o projeto de lei,
discutimos aqui. Leandro desculpa, mas esta tudo na mensagem. É que você veio assim para votar
contra. Eu falei item por item lá, são valores estimados e aqui vai dar trinta e cinco milhões, mas
porque estimou. Se Deus quiser vai ser menos, ou pode ser até mais, só que é como todos falaram, e
eu me esqueci desse detalhe, mas na verdade nessa hora era setenta milhões que a gente podia estar
emprestando que a Caixa liberou só que opinamos a principio em um primeiro momento trinta
milhões que o Prefeito conta também com a arrecadação para fazer. Eu pensava que eu ia ter o seu
voto, e eu falei tudo detalhado ali, mas respeito tá também, já fui contrário. Aqui é uma democracia,
respeito o seu voto, e parabenizo o Briza, porque ele conversou bastante comigo aqui, não peguei a
lista para ele, porque eu não tinha ordem, depois que eu fui pedir a lista para poder falar. E quem já
teve que fazer hemodiálise sabe a tristeza que é isso daí. Então é um ganho para a cidade, estou feliz
e ficarei muito mais a hora que eu ver tudo isso contemplado. Obrigado a todos! Parabéns Prefeito ,
Vereadores e População Itapirense!” Justificativa de voto vereador André Luis Siqueira: “Que
bom que o banco está oferecendo dinheiro para a nossa cidade né? Infelizmente tem cidade que tá
brigando para tentar fazer o empréstimo e não tá conseguindo. Aqui se a gente conseguir dez
milhões é capaz de o nosso Vereador Leandro barrar. Não tem acordo com ele. Mostrei a você a
lista de tudo o que vai ser feito, de tudo que vai ser comprado e infelizmente você não vai entrar
num acordo com nós né? É lógico que o valor de uma retroescavadeira tem um valor hoje na
licitação, e pode ser que ela venha a ser mais barato. Então é uma estimativa de preço, mas com
você não vai ter acordo não. Mas mesmo assim obrigado. Obrigado a todos , isso aí é muito
importante para nossa cidade e principalmente a parte da água, todo mundo já falou, e não tem

muito que falar agora, mas vamos trabalhar, vamos cobrar e depois a gente vai postar aí o que vai
ser comprado, vai sendo feito. E quem sabe no futuro você muda a sua opinião né? Uma boa noite a
todos!” Fala Beth Manoel: “Mais uma palavrinha. Eu não sei como é que você conseguiu a sua
casa, mas a minha foi conseguida através de financiamento e já está paga Graças a Deus. Então é
uma oportunidade que a cidade está tendo, e tá encerrado agora as justificativas.” DESPACHO:
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0089/2022.Voto de Congratulação com a Banda Lira Itapirense pelos 113 anos de fundação da corporação
musical. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Pela Ordem o vereador Leandro Sartori, requer e a Casa
aprovado o adiamento da matéria por 6 (seis) dias. DESPACHO: ADIADO POR 6 (SEIS) DIAS.
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de abril de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
5º) Em única discussão o Requerimento nº 0096/2022.- Voto de Congratulação com o atleta
itapirense Emerson da Silva, mais conhecido como Bahia, pela conquista de uma vaga no ranking
brasileiro de atletismo na prova dos 100 metros rasos em sua categoria. Autoria: Fábio Galvão dos
Santos. Pela Ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, requer e a Casa aprovado o adiamento da
matéria por 6 (seis) dias. DESPACHO: ADIADO POR 6 (SEIS) DIAS. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 28 de abril de 2022. 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.

