
ATA DA 5ª Sessão Ordinária realizada aos 03 de março 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 ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de 

Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto 

feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde. Boa tarde 

mesa diretora, demais vereadores, funcionários desta casa, internautas e toda a população itapirense. 

Eu venho hoje através dessa Tribuna pedir uma resposta sobre um ofício e uma indicação 

encaminhada o ano passado referente as câmeras de segurança de vídeo monitoramento que foi feito 

para os bairros rurais de Barão, Eleutério e Ponte Nova. Eu me recordo que na 16ª sessão do ano 

passado que foi no dia vinte de maio e eu falava aqui nessa Tribuna que eu havia conversado com o 

responsável do setor e o mesmo me disse que estava em processo de licitação e possivelmente com 

três meses seriam instaladas né. Então até agora não foi instalado, não foi dada nenhuma resposta e 

eu venho outra vez a pedido da população sabem que situação que tá essa solicitação. Queria fazer 

um comentário sobre a fala do vereador Fausto da semana passada lá no parque, lá da creche né, na 

verdade o parquinho encontra-se em boas condições, tá bom, porém é um parque que foi instalado 

em 2019 lá, mas ele está em perfeitas condições, o que foi pedido lá, até a gente fez uma indicação 

é que se plante grama, que fica mais fácil para as crianças brincar, e deixar somente uma caixa de 

areia, mas o resto lá tá tá belezinha. E nós fizemos um pedido também já que o assunto é parquinho, 

para reformar os parquinhos do playground lá do conjunto habitacional do José Pereira Lago, que o 

parque lá se encontra em más condições, uma gangorra já não existe mais lá, única que tem ela tá 

com banco de tábua lá, e a pedido das mães que moram ali, que levam seus filhos lá, a gente vem 

solicitar aqui, dá uma atenção lá. Por hoje é só, uma boa tarde e bom trabalho a todos." A seguir faz 

uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde Presidente, vereadores, 

internautas, os funcionários da casa, vereadores. Hoje eu ocupo um pequeno espaço do meu tempo 

para fazer uma homenagem ao meu querido tio falecido recentemente Ourides João Cavenaghi, que 

toda a sua vida residiu lá na região do Barão, primeiramente com seus pais nos Forões, seu Luiz 

Cavenaghi e Ângela cavenaghi e depois tão logo quando se casou veio residir no Barão, comprou 

um armazém no Barão, do qual permaneceu por 65 anos, a sua esposa a nossa querida Tia Maria 

Aparecida Sartori Cavenaghi, hoje viúva e seus filhos a Angela Neide e o Vanderlei in memorian, e 

a filha Alessandra, genro, netos e bisnetos. Tio Ourides Cavenaghi, um homem íntegro, honesto, um 

homem que amou a terra onde viveu, bom filho, bom pai, bom esposo, bom avô, bom amigo, 

tratava-se de pessoa íntegra, pessoa do bem, pessoa que tinha essa boas palavras, uma pessoa do 

comércio que nunca sequer na vida teve alguma discussão, algum desfavor que fosse com alguma 

pessoa. Então viveu, praticou o bem, deixou muitas saudades, porque pessoas boas, muito querido 

lá pela população do Barão durante toda a sua vida que viveu lá no Barão, deixou uma legião de 

amigos, não só do Barão como também de Itapira. Trata-se de uma família tradicional, a família 

Cavenaghi, era uma pessoa muito devoto de São José, padroeiro de Barão Ataliba Nogueira, uma 

pessoa que desde sua infância e juventude participou da vida e da comunidade de Barão Ataliba 

Nogueira e sempre trabalhou, sempre lutou com a vida e deixou bons exemplos, uma pessoa que 

passou pela vida mas deixou as marcas boas, exemplos a ser seguidos, de necessidade, de respeito, 

de amor ao próximo, amor a Deus e deixo aqui hoje as minhas palavras de sentimentos e por ter o 

privilégio de ter tido um tio tão querido como o Ourides Cavenaghi, deixo aqui um grande abraço a 

minha querida tia Maria Aparecida Sartori, também a sua filha Alessandra, seu genro Eduardo, aos 

netos, bisnetos, todos os demais familiares e parentes amigos que ele deixou uma legião muito 

grande. Um grande abraço à todos da família Sartori Cavenaghi. E também tem outras boas 



notícias, é com referencia à duas emendas parlamentares por mim solicitada ao deputado Carlos 

Sampaio, uma no valor de 300 mil que seria para recape de duas vias públicas, uma via que é a rua 

em São Vicente, e outra rua é José Primo Avancini, no Jardim Guarujá. E a outra emenda trata-se 

de um pedido já antigo dos moradores ali do Cercado Grande com divisa com Stringuetti, porque 

ela já existe a linha secundária, então é um valor também de 300 mil, que destina-se a iluminação 

pública. Então quando a gente faz o pedido da emenda a gente indica os locais onde será usado esse 

valor, como lá já tem a linha secundária não há necessidade de implantar essa linha, então esse 

valor ele é suficiente para colocar iluminação que hoje lá já um bairro populoso, com muitas 

moradias, já não é mais chácara de recreio né, muita gente residem nesses locais. Então, mais uma 

vez agradeço o deputado federal Carlos Sampaio em entender esse pleito desse vereador em favor a 

cidade de Itapira e ao povo que aqui vive. Digo sempre, respeito àqueles que me elegeram, que 

votaram em mim, estou aqui para trabalhar em prol da nossa cidade e para o povo que aqui vive. 

Muito obrigado a todos." A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: "Boa tarde 

Presidente. Boa tarde os demais vereadores. Boa tarde internautas, boa tarde público presente, não 

tem ninguém né. Vamos lá. O vereador Brisa, eu gostaria de falar para você que acho que você não 

deve estar acompanhando o pessoal lá do Barão, que hoje eu tive lá pessoalmente, principalmente 

para ver o negócio das câmeras, já foi instalado as câmeras na escola, no parquinho, no PPA, e já tá 

levando uma internet de melhor qualidade lá porque acho que é 2 GB só que que atinge lá, então 

fica difícil pessoal poder acessar, e acompanhei o pessoal lá hoje foi feita a roçagem que você tinha 

reclamado lá que foi feito o pedido e não era atendido, a roçagem foi feita em volta da empresa lá, 

eu acompanhei lá, dei uma olhada lá hoje, então subir aqui só para criticar fica difícil. Vamos 

analisar mais a situação, vamos procurar ver melhor, as câmeras você sabe que o processo de 

licitação é uma coisa que não é rápido, é demorado e a verba também viu, a verba não é assim tão 

fácil para você chegar e falar e pronto acabou. Você tem os seus candidatos aí a deputado, você tem 

seu deputado, procura eles aí, vê se não consegue uma verbinha para nós aí para cidade, igual o 

Carlinho tá fazendo aí, parabéns viu Carlinhos, que seja bem-vindo aí o dinheiro aí, para nós é 

importante e ajudar a população, que nós fomos eleitos pelo povo. Leandro fez uma matéria que 

conseguiu um milhão para cidade, espero que chega, que chega e a gente poder fazer um trabalho 

legal, não ficar só na conversa também, porque, de conversa já estamos cheio já, que eu ainda não 

publiquei legalzinho porque ele não tá na conta, só vou publicar certinho a hora que tiver na conta 

tá, ela tiver na conta legalzinho, eu não dei a parte para o vereador, a hora que o dinheiro estiver na 

conta, você pode ter certeza que eu vou subir aqui e vou declarar. Então vir aqui em época de 

campanha para deputado e falar conseguiu um milhão de reais para cidade é fácil, eu só quero ver a 

hora que estiver na conta, se tiver na conta eu vou vir aqui e vou agradecer, tá bom. É isso aí que eu 

tenho que falar hoje, boa tarde a todos." Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 

palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. 

Em seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 1º) Projeto de Lei nº. 009/2022.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo 

– DER/SP, e dá providências correlatas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) 

PARECER nº. 12/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 86/2021. RELATORIA: Maisa Gracinda 

Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 86/2021, de autoria da vereadora Maísa 

Gracinda Fernandes, que "Dispõe sobre o censo animal no âmbito do município de Itapira, visando 

o controle populacional de animais domésticos, e dá outras providências", acordaram por 

REQUEREM mais 15 dias para melhores estudos da matéria, haja vista a solicitação de documentos 

para ampliar o debate do referido projeto de lei. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 02 de março 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. DESPACHO: COMO 



REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 3º) PARECER nº. 013/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 91/2021. RELATORIA: 

André Luis Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 91/2021, de autoria do 

vereador Leandro Sartori, que " Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 de maio de 2013 que 

dispõe sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em 

motocicletas e motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 

2009, e dá outras providências", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, 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", 02 de março 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 

Leandro Sartoti 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 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 4º) PARECER nº. 014/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 08/2022. RELATORIA: 

Fábio Galvão dos Santos. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 08/2022, de autoria do 

Prefeito Municipal, que "Altera a Tabela anexa à Lei Municipal nº 5.769, de 24 de abril de 2019, 

em conformidade com as modificações da Portaria CVS 01/2020", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 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", 02 de março 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 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 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00168/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Ferigati. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Celso Ferreira Bueno. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00170/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo 

Rodrigues. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00171/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Catarino de Souza Carlos. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00172/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Benedita Cândido. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

João Carlos da Silva. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00174/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Amélia Pereira Bazan. 

Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00175/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmelina da Silva Fracaroli. Autoria. Fábio 

Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



00176/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lázara Aparecida de Oliveira. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00177/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Devanir Lucena. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Vicente Martucci. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00179/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Murilo 

Henrique de Paula Bento. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00180/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Andréia Pellizari Zanqueta. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00181/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Eduardo Rogério Candreva. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00182/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Alvarino Ferreira Bueno, mais conhecido como Xuxa. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00183/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Leandro Henrique de Lima, mais conhecido como Nêgo. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00184/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido de Oliveira, mais conhecido como Cido 

Bahia. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00185/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Alves de Moraes. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Maximiliano Leonello Neto. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

João Vitor de Lima, mais conhecido como Tijolo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março 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. 25º) Requerimento nº. 0020/2022.- Voto de Congratulação com a jovem estudante 

Lauany de Souza Pinto, pela excelente pontuação na prova de redação do Enem. Autoria. Beth 

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

03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento nº. 

0021/2022.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Vanderlei Aparecido do Couto e Sra. 

Vera Lúcia Moraes do Couto, pela comemoração de Bodas de Pinho (32 anos de casamento) 

celebrados no dia 24 de fevereiro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 0022/2022.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre 

a instalação de câmeras de segurança e vídeo monitoramento nos bairros rurais de Eleutério, Ponte 

Nova e Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 28º) Requerimento nº. 0023/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Izolete 

Salvarani Baldissin, pelo transcurso de seu 91º aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de 

fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

29º) Requerimento nº. 0024/2022.- Voto de Congratulação com o empresário Camilo César 

Galizoni Bertini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de fevereiro. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

30º) Requerimento nº. 0025/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Pedro Luis Sartori, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

0026/2022.- Voto de Congratulação com a Sra. Rosângela Aparecida Franceschini Pavinato, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto 

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

03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

0027/2022.- Voto de Congratulação com o empresário e ex presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Antônio Celidônio Ruette, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento, celebrado hoje, dia 

2 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

33º) Requerimento nº. 0028/2022.- Voto de Congratulação com os agentes da Defesa Civil, pelo 

rápido e prestativo atendimento na ocorrência de afogamento, ocorrida no domingo, dia 27/02. 

Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 0029/2022.- Requer oficiar a direção da empresa OI Telefonia, solicitando 

estudos para instalação de antena repetidora de sinal nos bairros da Ponte Nova, Barão Ataliba 

Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

35º) Requerimento nº. 0030/2022.- Requer oficiar a direção da empresa telefônica TIM, 

solicitando estudos para instalação de antena repetidora de sinal nos bairros da Ponte Nova, Barão 

Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 36º) Requerimento nº. 0031/2022.- Requer oficiar a direção da empresa 

telefônica CLARO, solicitando estudos para instalação de antena repetidora de sinal nos bairros da 

Ponte Nova, Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Requerimento nº. 0032/2022.- Requer oficiar a ASPI 

(Associação Paulista de Piscicultores), solicitando informações sobre a atual situação das 

atividades. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

38º) Indicação nº. 0057/2022.- Sugere plantio de grama e caixa de areia no parque infantil da 

EMEB "Profª. Sandra Regina Manara Bittar Santa Lúcia", em Barao Ataliba Nogueira. Autoria. 

Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Indicação nº. 0058/2022.- 

Sugere limpeza e desassoreamento do córrego, bem como revitalização da praça localizada na rua 

Imperatriz Leopoldina, no bairro Jardim Itamaracá. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 40º) Indicação nº. 0059/2022.- Sugere instalação playground e 

academia ao ar livre no Condomínio Recreio Cima, no bairro do Tanquinho. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 0060/2022.- Sugere 

pavimentação asfáltica em todas as ruas do Condomínio de Chácaras Bica D´água, no Soares. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº. 

0061/2022.- Sugere pavimentação asfáltica em todas as ruas do Condomínio de Chácaras Maniezzo, 



em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 43º) Indicação nº. 0062/2022.- Sugere estudos para construção de parque 

linear às margens do ribeirão da Penha, na Av. Prof.º Fenízio Marchini, na Penha do Rio do Peixe. 

Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 

0063/2022.- Sugere reforma ou substituição de ponto de ônibus na rua Benedito Antônio de Lima, 

próximo a Praça CEU, no Istor Luppi. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 0064/2022.- Sugere instalação de lixeiras na Praça CEU, 

no Istor Luppi. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

46º) Indicação nº. 0065/2022.- Sugere instalação de iluminação na quadra de areia localizada 

próximo ao ginásio "José Carlos Malandrim", no bairro dos Prados. Autoria. Leandro Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 47º) Indicação nº. 0066/2022.- Sugere melhorias 

no Condomínio de Chácaras Recanto das Princesas, no Cercado Grande. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 48º) Indicação nº. 0067/2022.- Sugere instalação 

de bebedouro e TV na sala de espera da UBS dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 49º) Indicação nº. 0068/2022.- Sugere a 

construção de muro na creche "Wilma de Toledo Barros Munhoz, bem como melhorias no parque 

infantil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

50º) Indicação nº. 0069/2022.- Sugere instalação de Academia ao Ar Livre nas localidades que 

seguem. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

51º) Indicação nº. 0070/2022.- Sugere serviço de roçagem e limpeza, bem como manutenção de 

gradio na Rua Sizi Vieira Cintra, na Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 52º) Indicação nº. 0071/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar ao SAAE, estudos para construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto no 

bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 53º) Indicação nº. 0072/2022.- Sugere remoção de árvore entre as ruas 

Visconde de Cairu e Brás Aires, na Praça dos Ferroviarios, Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 54º) Associação Pétalas de Rosas.- 

Convite para missa em Ação de Graças pelos 8 anos da Associação, dia 06/03/2022, Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março 

de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 55º) Ofício SG-DAO nº 024/2022.- Respostas 

aos requerimentos nºs 005 e 006/2022, de autoria dos vereadores Carlos Briza e Leandro Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 2022. 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 / Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0091/2021.- Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 de maio de 2013 que 

dispõe sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em 

motocicletas e motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 

2009, e dá outras providências. Autoria: Leandro Sartori. Faz uso da palavra o vereador 

LEANDRO SARTORI: "Boa tarde mesa diretora. Boa tarde demais vereadores. Boa tarde os 

funcionários desta casa. Boa tarde você acompanha na internet, boa tarde público presente, 



Fernando, Jefinho e família que estão aqui acompanhando essa seção. Essa lei a gente começou a 

discutir ela em outubro do ano passado quando nós fomos visitar como funciona isso em Araras e lá 

vimos todos o funcionamento do moto-táxi, todo funcionamento legislativo, visitamos inclusive à 

Câmara Municipal para ter noção como era a lei de Araras sobre isso, pesquisamos outras leis e no 

final, a conversa com motoboy aqui da cidade, a conversa com um grupo que eu faço parte, a gente 

achou melhor o que, achou melhor fazer uma lei muito simples, essa lei ela revoga o artigo segundo 

de uma lei de 2013, a lei 5.084. O que está escrito nesse artigo, é, fica vedado o transporte 

remunerado de passageiros denominado mototáxi. Então, está lei só faz isso, ela tira esse artigo, 

veda este artigo, retira o artigo, revoga e libera o moto-táxi aqui na cidade de Itapira. Sendo assim, 

se essa lei for aprovada, e peço o voto de todos os meus colegas aqui da câmara, se essa lei for 

aprovada, nós começaremos a seguir a lei federal, a lei federal 12.009/2009 aonde é uma série de 

exigências para que uma pessoa seja né condutor de moto-táxis, é ter no mínimo 21 anos, 

habilitação de dois anos, tem que ter cursos do Contran, colete de segurança e assim por diante. 

Então é, daí ficou assim alguns pontos: primeiro né ,por que essa lei? Em primeiro lugar gente, acho 

que é a ideia de uma liberdade individual da pessoa exercer essa profissão, Itapira é um dos poucos 

lugares que tem uma lei proibindo que a pessoa exerça uma profissão. Então, muitas pessoas que 

trabalham como motoboy poderiam exercer a profissão também durante o dia, fazer o seu ganha-

pão. O segundo, não substitui de jeito nenhum, mas dá mais uma opção de transporte aos itapirense, 

não substitui nunca o transporte público, que nós temos que reivindicar, sempre atrás de melhoras, 

novos horários, mas dá mais uma opção. Então, essa lei é simples e vai nesse caminho. No debate 

desde outubro, aqui na Câmara a primeira rodada é hoje, mas no debate desde outubro tem algumas 

críticas: a primeira, eu gostaria já de explanar essa crítica, porque não fazer mais profundo, fazer 

cooperativa, fazer não sei o quê. Porquê não dá para eu fazer isso, já vira vício de iniciativa tá, a 

gente pede desculpa ia ficar na câmara aqui anos e não ia sair do lugar, uma Lei se partisse da gente. 

Quem regula isso aí, quem decreta isso aí, se quiser aprofundar a lei federal, é o próprio Poder 

Executivo, Prefeito, então ele que deve ou não tá aprofundar essa lei federal. A lei federal existe, se 

ele quiser algo a mais, quem faz isso é o Poder Executivo. O segundo ponto, uma discussão que nós 

tivermos na internet e tudo mais, é a questão de acidentes. Cidades como Garça, que tem uma lei 

muito bonita sobre isso, como Araras, São João da Boa Vista, são cidades que não houve aumento 

de acidente por causa do mototaxista, aumento de acidente ocorreu porque houve aumento de motos 

e carros, durante todo esse tempo de 2002 a 2020, houve um aumento drástico de carros e motos e 

logicamente teve um aumento muito maior de acidente também, não foi por essa profissão. E a 

última coisa né, que é uma discussão que já travou bastante na internet, piorar ainda mais os ônibus. 

Ah, já que tem mototáxi o ônibus vai largar a mão. Não pode uma concessionária pública, o ônibus 

tem que cumprir determinados horários e linhas. Então essas coisinhas nós dialogamos e 

gostaríamos de deixar claro aqui. Então nós defendemos essa lei, pedimos o apoio dos demais 

vereadores para Itapira possa também ter, para que as pessoas possam exercer a profissão legalizada 

aqui em Itapira e uma opção a mais. Muito obrigado a atenção de todos." A seguir pela ordem o 

vereador André Luis Siqueira, solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO 

VEREADOR ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

008/2022.- Altera a Tabela anexa à Lei Municipal nº 5.769, de 24 de abril de 2019, em 

conformidade com as modificações da Portaria CVS 01/2020. Autoria: Prefeito Municipal. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação 

o Projeto de Lei nº 08/2022. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de março 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. 


