
ATA DA 6ª Sessão Ordinária realizada aos 10 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 BETH MANOEL, 

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 VRIZA: “Boa tarde Presidente e mesa diretora, demais colegas 

vereadores, ao público aqui presente, aos funcionários da casa, população itapirense e a quem nos 

acompanha pela internet. Semana passada eu fiz um requerimento sobre questões de câmera de 

segurança de monitoramento e eu gostaria de fazer duas explanações sobre a este requerimento 

porque eu acho que fui mal interpretado. Na verdade o vereador André veio e comentou que já 

estavam instaladas, sim nos prédios públicos né, e a gente se referia às câmeras de monitoramento 

da rua. Até gostaria de parabenizar o prefeito pela iniciativa dessas câmeras porque com certeza vai 

trazer mais segurança, vai diminuir vandalismo, vai diminuir furtos, roubos e depredações nos 

prédios públicos, porém o que a gente vem pedindo a resposta é sobre essas câmeras, até inclusive 

gostaria de estar vendo com o senhor, o senhor fez uma matéria no dia um de Junho do ano passado 

e na ocasião o senhor estava acompanhado do diretor de trânsito, fazendo locais estratégicos para 

instalação das mesmas. Então assim é, o que a gente vem pedir é sobre essas câmeras. A questão da 

roçagem que o senhor comentou, na verdade o pessoal não foi lá ainda, o que foi feito lá é um 

funcionário que tem lá que está se desdobrando e porém, tem muito há que ser feito. Mas o senhor 

falou que foi uma equipe lá, não, o senhor falou que eu não tô andando lá e foi uma equipe para lá, 

na verdade não foi. Eu quero comentar sobre uma indicação que eu fiz hoje de uma faixa elevada lá 

na Getúlio Vargas é de frente ao espaço sabores lado do mercado que foi que foi inaugurado lá, 

aumentou muito fluxo de veículos lá, muitas pessoas e com certeza vai trazer mais segurança para 

quem por lá transita né, então a gente pede se puder a população agradece. Eu não sei se alguém 

acompanhou na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar 

150/2020 de autoria do deputado federal Capitão Derrite, é o deputado que eu firmei e fechei 

parceria com ele, esse projeto ele restabelece a contagem de tempo de serviço dos profissionais da 

saúde que são os enfermeiros, os médicos e segurança pública, policial militar, guarda municipal e 

polícia civil. O que restabelece? Para efeito dos adicionais temporais que entra o biênio, triênio, 

quinquênio e sexta-parte, licença-prêmio e esse projeto ele corrige uma grande injustiça por ocasião 

da pandemia. Então eu quero deixar aqui os parabéns ao deputado federal e a todos os profissionais 

que foram contemplados com essa vitória aí. Eu gostaria de falar também sobre uma emenda, uma 

verba né, uma emenda impositiva que foi indicada já pelo deputado federal através de orçamento 

Geral da União, de intermédio do Ministério da Saúde, que são R$ 150 mil por município sendo, R$ 

50 mil direcionado para APAE e cem mil reais para o Hospital Municipal. Porém, esse dinheiro 

ainda não, ele não caiu na conta da prefeitura. Assim que for contabilizado a gente vai estar aqui e 

vai estar tá anunciando. Eu acho que independente de valores que a gente consegue, essa não é a 

função principal do vereador. Mas a gente tá correndo atrás e com certeza nós vamos colher 

bastante frutos. Boa tarde e boa sessão a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador LEANDRO 

SARTORI: “Boa tarde mesa diretora. Boa tarde demais vereadores. Boa tarde funcionários dessa 

casa, boa tarde o público aqui presente, boa tarde você que está assistindo a sessão na sua casa. E 

hoje nesse Pequeno Expediente, quero fazer algumas colocações. A primeira é uma coisa que ainda 

não repercutiu no município devidamente, tem um site de jornalismo excepcional chamado 

Repórter Brasil, é o principal site que investiga, por exemplo, grilagem de terra, que investiga 

trabalho escravizado, ele é um como se fosse um conglomerado de jornalistas que vão investigando 

o que, eles checam dados públicos para ir fazer as suas reportagens, e na segunda-feira, dia sete 



agora, saiu uma reportagem que envolve o nome de Itapira. Nesse site, Repórter Brasil, eles vão 

investigar o Siságua , um sistema do Ministério da Saúde, um sistema que faz o que, de Vigilância 

da qualidade da água para o consumo humano. De mais ou menos 2500 cidades, 700 cidades no 

Brasil estão com sua água contaminada e nela encontra-se Itapira. Os dados foram entre 2018/2020. 

Encontraram-se na água Itapira níquel e nitrato, substâncias cancerígenas, ácidos halocéticos, 

triolanetos total, bário e mercúrio, estas substâncias que causam riscos à saúde, mas em menor 

densidade do que níquel e o nitrato. Nesse momento, a gente vai, como são dados de três, quatro 

anos atrás, agente está entrando hoje aqui na Câmara com o requerimento a informação o que 

aconteceu após esses dados terem chegado após medição da água, que atitude foi feita pelo SAAE, 

pela Secretaria de Saúde. Dentro desse requerimento de informação, se há repetição dessa 

substância na água em 2021, se há repetição 2002. Então achei muito importante para nós 

vereadores e para população itapirense saber a qualidade da água que ela tá tomando, e se tem essas 

substâncias mesmos nesses, agora, nesses dois últimos anos que ainda não há dados, mas aqui há o 

dado, porque é feita a coletagem aqui, ela tem o resultado do município, então há o dado aqui no 

município. Então esse requerimento de informação a gente pede para todos os vereadores, para que 

ajudem aprovar e para que fique claro o porquê ouve isso em 2018, 19 e 20, e pedindo se há ainda 

isso na água itapirense que é uma questão saúde pública, complicadíssimo. Então nosso primeiro 

recado é esse, vou ficar de olho nisso porque a água é vida e uma das coisas mais importantes a 

gente tem que debater é a questão da água e nesse é um dos pontos cruciais aqui para nós. Segundo 

ponto que nós vamos colocar aqui, André, uma passada, e fique sempre à vontade para cobrar, a 

gente tem que ser cobrado mesmo, as posições são divergentes, mas a gente sempre lembra né, que 

você também publicita suas emendas sem nenhum problema nisso tá, você publicitou R$ 1.400.000, 

e vai chegar esse dinheiro em algum momento, depois postou dois milhões para outra coisa, mais 

500 mil aqui na bancada da Câmara, sim, então, fico feliz, mas começou com 50 mil da prefeitura 

né, não com dinheiro dos deputados, mas o detalhe é, o ponto André é que, só você olhar o site da 

transparência do município com as emendas que nós temos, as emendas que nós trouxemos, muitas 

vezes elas não são contempladas, finalizadas por falta de documento da própria prefeitura. Se você 

olhar 2019, 2020, é um absurdo, perdemos emendas de R$ 300 mil por falta de documentação 

daqui. Então tem que ficar de olho também o jurídico tudo mais para não se repetir a perda, porque 

o vereador aqui lógico vários já fizeram isso, vai atrás de emenda, dialoga com o deputado, acerta 

com ele, e aí se perde por questões burocráticas. Então André, a gente ficar mais feliz ainda né, 

agente prometeu 570 mil via Sâmia Bomfim e chegou 630. Então assim, só cuidado com o teto de 

vidro também, você publicita muito as suas, então também né, cobrar os outros é muito fácil, olhar 

também um pouquinho para o seu aqui tá. E aí gente, para finalizar, a gente vai aí também na hora 

do Pequeno Expediente, é pedir, chamar uma moção de repúdio ao Deputado Arthur do Val, acho 

necessário a gente endossar o conselho de ética, e aproveitando a notícia de ontem que eu acho que 

o líder do governo vai comentar aqui, que vai mexer lá na antiga Alcici, e também fazendo uma 

indicação, uma indicação para que aquela área ali covire uma ZEI´s, que é uma zona de interesse 

social, para que a área então seja realmente desapropriada e a prefeitura de um cabo, um fim aos 

problemas ali. Uma boa tarde a todos.” A seguir faz uso da palavra o vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa tarde Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, 

funcionários da casa. Eu tenho para falar o seguinte. Essa semana eu estive em audiência com o 

deputado Carlos Sampaio, dito propriamente na segunda-feira, para tentar viabilizar mais recursos 

para cidades, como a gente já foi algumas vezes contemplado por ele, eu tive lá mais uma vez e 

levei alguns pedidos, estou no aguardo que esse pedido já se torne realidade né, porque a gente tem 

que fazer o papel da gente como Vereador e buscar sempre que for melhor para nossa cidade, então 

eu tive lá mais uma vez, fui muito bem recebido por ele e sinalizou que com certeza os pedidos para 

Itapira mais uma vez serão contemplados. Eu também gostaria de falar de um grande amigo que 

faleceu e foi sepultado ontem, o senhor Hélio Sígolo que era alfaiate em nossa cidade. O Hélio uma 

pessoa muito querida, um grande amigo, ele, a esposa dele, Eleonor Lambas, a Alexandra né, o 

filho Juquinha, os netos. O Hélio tratava-se de uma pessoa muito boa, pessoa honesta, um bom 

esposo, um bom pai, bom avô, um bom amigo, a nossa amizade era bem antiga, o primeiro terno 



que eu tive foi o Hélio que fez, ele ainda trabalhava ali próximo ao cartório de registro civil, então 

um profissional nota mil, uma pessoa muito querida na sociedade, a gente tinha um grupo de 

amigos que há muitos anos a gente se reúne sempre em dezembro, chama Natal dos Amigos, então 

ele era presença cativa, uma pessoa muito amigo de todos, um bom astral, ele e sua esposa Leonor, 

pessoas queridas. E o Hélio vai deixar muitas saudades, porque mesmo até agora com seus 84 anos 

de idade ainda sempre trabalhando, sempre com a sua oficina de costura aberta atendendo seus 

clientes e procurando sempre fazer o melhor. Então a gente deixa aqui os sentimentos à família, à 

esposa, aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, irmãos, a todos aos amigos, porque passou pela terra e 

deixou bons exemplos. Então uma pessoa que teve a sua vida mas praticou o bem, viveu a fé em 

Deus e deixou os exemplos bons para ser seguidos. Então eu agradeço aqui mais uma vez, e uma 

boa sessão a todos e também saudar aqui o pessoal taxista que estão presentes aqui na sessão.” A 

seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: ” Boa tarde Presidente. 

Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui 

presente, que eu faço em nome dos meus amigos Guilherme, Donizete, Benedito, Carlos e a 

Valdina, todos os demais aqui presente, uma boa tarde, boa tarde também a imprensa e os 

internautas, população itapirense. E hoje eu gostaria de iniciar a minha fala sobre a semana do dia 

das mulheres, a nossa Prefeitura fez uma programação para essa semana tá, iniciando com a Lei 

Maria da Penha nas escolas, foram feitas palestras, entrega de materiais, inclusive foi uma discussão 

que houve no orçamento aqui as emendas, mas como eu tive, antecipei isso daí, já constavam no 

orçamento nosso e foi realizado. E também no próximo sábado será o, a prefeitura promoverá o dia 

M, que será no sábado dia 12, lá na praça do centro de artes e esportes unificados o CEU, que fica 

na Rua Benedito Antônio de Lima no bairro do Istor Luppi. Será um dia com eventos e 

programações das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde que será feito várias integrações com e 

onde, vamos dizer assim, será com foco nas mulheres tá, palestras, vai ter também a medição de 

pressão, olhar a saúde das mulheres, vai ser um dia bem voltado e específico para as mulheres, 

também as pétalas de rosas irão estar lá também fazendo um evento destinado às mulheres, vai ser 

bem legal, é uma dedicatória da prefeitura para o dia das mulheres. Hoje também agora a pouco 

entregamos mais uma reforma lá do Centro de Educação Infantil Divanira Bellini Nicolai, onde 

foram investidos 600 mil reais para reforma do prédio que era uma reclamação e um pedido do 

bairro para a nossa secretaria de educação e principalmente para o nosso prefeito na época nas 

eleições, então hoje, ele assim que ele entrou, ele já tomou a iniciativa de pedir essa reforma e foi 

entregue hoje. Agora, queria só terminar o assunto aqui, já que todos citaram sobre as emendas, 

então vamos lá. Um pedido do grupo meu, principalmente também do Executivo que sim, não é a 

principal obrigação nossa, mas sim os vereadores estamos aqui para procurar a verba sim e isso 

vamos anunciar verbas com o destino próprio, para porque também fica falando que tá trazendo 

verba e não tá caindo lá, pessoal falou que vai ser tomado algumas atitudes, principalmente tomar 

muito cuidado por causa de fake news tá, porque a gente, imprensa, em rede social anunciar uma 

coisa que não chegou, nem vai chegar, porque é um pedido só, não estou direcionando para 

ninguém, só tô dando o recado e não é certo, então vamos ver, vamos evitar cometer até crime, 

porque fake news hoje em dia é crime tá, vamos vir aqui declarar a verba, conseguir as emendas, 

que é um desejo de todos, porque é para a população, não seria para o governo, nem para si próprio, 

via de regra. Mas vamos vir aqui falar coisas efetivas, trazer, que nem o André outro dia mesmo 

falou, dinheiro na conta da prefeitura, emenda anunciada. Então, é um, vamos dizer assim, é um 

recado que eu tô dando para todos aqui tá, serve também para quem não é vereador e tá fazendo 

anúncios aí, que tomar cuidado com a responsabilidade civil e penal. Uma boa sessão a todos. 

Obrigado presidente.” A seguir faz uso da palavra a vereadora MAÍSA FERNANDES: “Boa tarde 

a todos, boa tarde mesa diretora, demais vereadores, público presente, imprensa, internautas que 

está sempre aí nos acompanhando. Queria falar um pouquinho, usar o espaço do pequeno 

expediente para poder falar um pouquinho que essa semana né a gente comemorou aí o dia das 

mulheres bom, e falar que mulher é acolhimento, mulher é coragem, mulher é força e determinação 

resistência, mulher é amor, o que mais me inspira em uma mulher é a coragem dela, a ousadia, 

mesmo ela tendo dificuldades, ela sempre vai adiante. Eu coloquei aqui também um pouquinho para 



falar sobre o deputado né que eu também fiz uma moção de repúdio para ele que na verdade o 

apelido era Mamãe Falei, deveria ser né mamãe não falar né, e falou um pouquinho demais aí, hoje 

em dia é muito perigoso as redes sociais né, a gente tem que pensar muito que a gente fala o que a 

gente escreve ou encaminha para alguém porque às vezes as pessoas acabam distorcendo as coisas 

mas é uma arma na mão da gente o celular. Então queria falar um pouquinho né sobre a declaração 

ultrajante sobre as mulheres ucranianas refugiados de guerra. Elas estão sendo cobradas né por essa 

situação, ele disse que elas são fáceis por elas serem pobres, lembrando que essas mulheres em 

situação de guerras elas estão extremamente em estado de vulnerabilidade, normalmente elas são 

violentadas ou estupradas como troféus de guerra ou como objeto. Então ele usou essa fala em um 

momento muito inoportuno né. Esperamos aí que a lei se cumpra e ele pague pelo crime e sofra 

quebra de decoro parlamentar. Agora eu queria agradecer e parabenizar nossa Defesa Civil de 

Itapira que tá com um trabalho excelente na nossa na nossa cidade, eles são assim pessoas 

guerreiras mesmo, tem feito um trabalho excelente em todas as áreas aí, então eu queria parabenizar 

queria pedir para o Zalberto colocar aqui um resgate, um resgate mesmo sem estar presente né, o 

Ronaldo me ligou para falar se eu poderia ajudá-los para colocar ele para adoção, ele foi encontrado 

numa lama, aqui para vocês verem que na segunda imagem o animal ele tá preso numa lama, eu não 

sei se ele foi abandonado ou se alguém jogou aí no local, na lagoa da maldição, e um cara que 

morava próximo que chamava Vanderson, ele só ouvia, é porque acho que não dá para ouvir o 

vídeo né Zalberto, dá para ouvir claramente o cachorro chorando, pedindo socorro. Então esse moço 

ligou para guarda e acionou a defesa civil, e eles só conseguiram chegar porque é um local bem 

distante, então eles foram de barco, chamaram os veterinários do Xodó que acompanharam o 

resgate, fizeram o resgate do cachorrinho, e o pessoal da Defesa aí, todos, vamos pagar o tratamento 

dele, ontem eu fui conhecê0lo, ele é lindo, maravilhoso, é um rottweiler macho, e ele perdeu o olho 

esquerdo por conta da bicheira, acho que ele ficou um dia ali chorando, porque o cara ouvia, mas 

não sabia, e foi a procura depois de um dia, desde sábado e no domingo encontrou o animal e 

acabou recolhendo e ele tá hoje lá internado la no Xodó, está com bastante dificuldade para andar, 

ele se movimentou bastante para tentar sair dali né, que tava preso, mas ele tá bem e logo ele vai 

estar disponível para adoção. E mais uma vez eu queria agradecer e elogiar o serviço prestativo do 

nosso secretário Adolfo Bellini, só para concluir Presidente, ele é assim excepcional, eu falo assim 

muito com ele e tudo que a gente pede ele nos atende, ele tá assim de prontidão, eu fiz uma 

solicitação ontem à noite e hoje de manhã já estava cumprida. Adolfo, parabéns pelo seu trabalho e 

um grande abraço. Obrigado a todos uma ótima sessão.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

ANDRÉ SIQUEIRA: “Boa tarde Presidente. Boa tarde demais vereadores. Boa tarde público aqui 

presente, os taxistas. Boa tarde a Valdiva, a enfermeira lá da Vila lá, parabéns aí pela presença aí, 

obrigado. Vamos deixar bem claro aí hoje, tem um projeto de lei rodando aí que o nosso amigo 

Vereador Leandro colocou nessa casa, que é o projeto do mototaxista, no qual eu pedi um 

adiamento semana passada, pedi vista, e hoje eu vou pedir um adiamento de 180 dias tá, porque 

esse projeto para mim ele tá meio, não tá completo não, é preciso estudar bastante, projeto que é 

meio perigoso você colocar moto-táxi na rua aí, eu sei que é difícil, o desemprego tá complicado, 

mas assim a gente vai sair aí liberando o moto-táxi e vamos regularizar se assim for aprovado 

certinho, como é que os caras vão conseguir pagar a taxa, eles trabalhando aí do jeito que estão 

trabalhando não estão conseguindo pagar taxa, já tá difícil, como é que você vai pegar uma pessoa 

daqui, vai atravessar com ela no bairro, acontece um acidente, quem que vai ser o responsável? 

Então é meio complicado, eu sei que aí os taxistas, não sei qual que é a aquisição deles, estiveram 

com o nosso amigo o Faustinho aí conversando, eu sei que para eles também não tá fácil não, 

devido aos Uber que tá na cidade aí, tudo isso é por causa do desemprego, tenho certeza disso, 

então a gente vai estudar um pouco mais esse projeto e se for bom para a população, lógico que vai 

ser aprovado, porque aqui gente não tem rabo preso com ninguém, principalmente com, o pessoal 

acho que a gente aqui do serviço público tem rabo preso com pessoal da Mirage, e aqui não tem 

rabo preso com ninguém. Então, se for uma coisa boa para cidade lógico que a gente vai aprovar, 

que nós estamos aqui para isso. Sobre as emendas Leandro, eu sou um cara humilde para caramba, e 

eu tenho certeza que na hora que chegar esse dinheiro aí na conta da prefeitura, tenho coragem de 



subir aqui e dá os parabéns, que nem eu fiz semana passada para o Carlinhos. Carlinhos também tá 

de parabéns, tá correndo atrás aí que agora é o momento mesmo viu Carlinhos, eu sei que o Carlos 

Sampaio tá sempre aí atendendo, esse é o momento da gente corre atrás dos deputados mesmo até 

de verba. Sobre a câmera para ser instalada lá no Barão, Eleutério e Ponte Nova, que eu estive lá 

atrás mesmo, estou correndo atrás, não é um material barato, você sabe disso Briza, tenho certeza 

que você sabe disso, é uma coisa cara muralha digital, é uma coisa complicada, é caro, mas você 

pode ter certeza que a gente tá correndo atrás do recurso, agora eu não sei por que a pressa de 

agilizar isso aí ficou 8 anos no governo aí vocês não fizeram nada disso cara. Então é isso que deixa 

a gente meio triste, mas você pode ter certeza que em breve vai ter instalado, isso é bom para a 

população, para segurança da nossa cidade, daqui a pouco vai estar aí umas cinco ou seis viatura 

nova andando, guardas novos, isso é muito bom para segurança da nossa cidade. Uma boa tarde a 

todos, fica com Deus, obrigado.” A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa 

tarde senhora Presidente, Vereador Maísa, senhores vereadores, os internautas, funcionários desta 

casa, ao público que nos assista aqui, boa tarde a todos. Eu falei que a pouco tempo atrás agora aqui 

hoje a gente se emociona muito né com a reinauguração da creche lá que leva o nome da minha 

mãe, e a gente lá muito corrido, a gente não pode falar né, mas nos traz ao tempo que a gente 

lembra, eu lembro dessa rua que subindo Júlio Mesquita e o Parque, Avenida dos Biris quando era 

tudo terra e a mãe da gente com 5, 6 aninhos botava todo dia ou era café no leite, ou era Todd no 

leite que existia ou era o morango no leite e o famoso pão com ovo né, e hoje a gente vê o nome da 

mãe da gente numa escola e eu não tive oportunidade de dizer isso lá, mas quantas mães com os 

filhos no colo né, e que amanhã pode ter qualquer uma delas o nome de seu filho e do sua filha 

como um prefeito, como vereador, como médico famoso, como um presidente ou senador, um 

deputado né, mas a história nos leva isso e o quanto é bom saber que Itapira continua investindo em 

educação e digo isso porque que com muito bom senso Prefeito Toninho Bellini disse lá que está 

conseguindo uma verba de 800 mil né, e contemplando com mais 400 para se fazer um novo Centro 

Médico ali no Zé Tonolli né, mas ainda não é nada certo, então com o pé no chão, pós pandemia, e 

por que que eu digo isso, eu tive conversando com a vereadora Marisa né e na legislatura passada 

eu digo que o Barros Munhoz eram papagaio de pirata né, que quando ele falava em verba, todos 

aqui lembra aí era 45 milhões, 13 milhões, dois milhões para arrumar o elevador do hospital, faz 

oito anos que ele falou isso e a coisa continua com problema e a verba dele não veio, essa gritaria 

para falar que arruma dinheiro porque o assunto partiu para isso hoje e nós estivermos na legislatura 

passada, além de uma traidora, uma mentirosa certo, que foi a vereadora Marisol, que ela fez o 

estardalhaço dizendo que conseguiu castramóvel, 400 mil, quinhentos mil tal, tudo tá passando e até 

agora nada né, mas até agora nada e ela critica Maísa com seu trabalho, com as suas coisas. Então 

eu acho que a vereadora teve oportunidade quando estava aqui de ter feito coisas realmente sabe, 

concretas e não aprender né depois da traição dela, porque por muito tempo ela foi do grupo do 

Barros Munhoz, a única vez que ela disputou com o nosso grupo André ela foi eleita e depois de um 

ano, sabe-se lá porquê né, que a gente tem que tomar cuidado com que fala, mas deve ter sido por 

bons motivos né, e aprendeu a mentir como o deputado Barros Munhoz e alardear grandes feitos, 

sendo que não fez nenhum na passagem dela por essa casa aqui tá certo. Então, como o assunto é 

falar de emendas tá, que a gente tome muito cuidado com isso, a população, o meu pai como 

costumava dizer que no mundo havia 12 tonto, já morreu 13. Não existe mais nenhum. Então, se 

alguém pensa que o povo não acompanha, que a população não sabe aonde a verdade se encontra, tá 

todo mundo iludido, por que não adianta hoje prometer coisas que não pode se cumprir, é tiro no pé, 

a internet ela é instantânea, a notícia chega, haja visto esse infeliz desse Deputado aí certo, e teve 

gente ainda que quis defender, não mas ele não quis dizer dessa forma, não existe outra forma 

quando ele se direcionou da forma que se dirigiu as mulheres lá. Então acho um absurdo né e não 

quero pegar a barco nessa conversa, ele fez o que fez e acho que realmente se existir lei né, vocês 

aqui as mulheres, a Beth, Maísa, Doutora, todo mundo aí sabe que é ele vai ter que ser punido, que 

não é possível entendeu, a política nossa tem que mudar em todos os sentidos, parar de se alardear o 

que não deve, falar o que não deve, prometer o que não deve, a gente tem que ter o pé no chão, e 

nós somos representantes de uma população de um país aonde a gente tem que ter muita 



responsabilidade, para que a gente consiga fazer esse país caminhar, entrar nos trilhos que é o que 

precisa, porque de palavras ao vento já tá cheio, promessas falsas todo mundo faz, e a gente não 

chega a lugar nenhum. Então, que nós aqui sejamos exemplos, vereadores responsáveis, conscientes 

e trazendo realmente a verdade para nossa população. Que seja de baixo para cima, uma casa do seu 

alicerce ao seu teto, e não ao contrário, certo, sem alicerce nenhum para que seja destruída com 

qualquer vento tá. Então boa tarde a todos, muito obrigado e vamos em frente.” Não havendo 

nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, a Sra. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. 1º) RELATÓRIO Nº. 002/2022.- Ata da Prestação 

de Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 10:00 

horas, na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, referente ao 3º Quadrimestre de 2021. Autoria. Mesa da 

Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 10 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) RELATÓRIO Nº. 003/2022.- Ata da Prestação de 

Contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, 

na Sala de Sessões VEREADOR ANTONIO CAIO da Câmara Municipal pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, referente ao 3º Quadrimestre de 2021 Autoria. Mesa da Câmara. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 001/2022.- Em que o Sr. 

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta o 

número de vagas na estrutura administrativa do SAAE e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 10 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) PARECER DE Nº 15/2022. ASSUNTO: Projeto de 

Lei nº 09/2022. 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 

09/2022, de autoria do Prefeito Municipal, 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.”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", 09 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 10 de março 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. Instante que o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00188/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Alves de Moraes. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00189/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Sonandra Paes de Lima. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00190/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Antônio Mancini, mais conhecido como Nico. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00191/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Darcy Benedito de Souza. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hortêncio 

Formigari. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 



de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00193/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alves de Oliveira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Jair Bento de Sousa. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2022.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Maria Aparecida Xavier da Silva. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Claudete 

Brombim. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00197/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Andreia Gardinalli Gonçalves. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2022.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Eugênio Petroli Rocha. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2022.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Benedito Jair Cláudio. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Hélio Sígolo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 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. 18º) Requerimento nº. 

0033/2022.- Voto de Congratulação com todos os funcionários e diretoria da empresa Renascer, 

pela comemoração de 22 anos de atividades. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento nº. 0034/2022.- Voto de Congratulação com 

todos os funcionários e diretoria da empresa Máquinas Agrícolas Pinheiro, pela comemoração de 50 

anos de atividades. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

20º) Requerimento nº. 0035/2022.- Voto de Congratulação com toda diretoria e funcionários do 

Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, pela comemoração dos 50 anos de atividade e 

anúncio de expansão nacional e internacional. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento nº. 0036/2022.- Voto de Congratulação com a 

Associação Pétalas de Rosas, na pessoa da presidente Gilza Sanches Scholz, pela comemoração dos 

8 anos de atividades em nosso município. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento nº. 0037/2022.- Requer informações sobre a 

qualidade da água em Itapira. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 23º) Requerimento nº. 0038/2022.- Moção de Repúdio e Protesto contra o 

deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei) que, através de áudios, objetificou as mulheres em 

situação de vulnerabilidade nesse último final de semana. Autoria. Leandro Sartori. Pela ordem o 

vereador autor manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 0039/2022.- Voto de Congratulação com a atleta itapirense 

Maria Beatriz da Silveira, pela disputa da seletiva nacional de Gymnasíade em Aracajú (SE). 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 0040/2022.- Voto de Congratulação com a Dra. Débora Martinez Sanches, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

0041/2022.- Voto de Congratulação com o Sr. Genarino Jaria, pelo transcurso de seu 89º 

aniversário de nascimento, ocorrido em 03 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento nº. 0042/2022.- 

Oficiar a direção do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), para construção de trevo de 

acesso ao bairro de Eleutério, na SP-352. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela ordem o vereador 

autor manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 

28º) Indicação nº. 0073/2022.- Sugere estudos para instalação de faixa elevada para pedestre 

defronte o supermercado Espaço Sabores, na Avenida Getulio Vargas. Autoria. Carlos Briza. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 29º) Indicação nº. 0074/2022.- Sugere estudos 

para a desapropriação da área das antigas empresas Aergi e Alcici, entre as ruas Silvio Galizoni e 

Milico. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 30º) 

Indicação nº. 0075/2022.- Sugere melhorias e recapeamento asfáltico na rua Nelson Recchia, 

defronte o numeral 34, no Flávio Zacchi. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 31º) Indicação nº. 0076/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

objetivando a doação de uma área da municipalidade para construção da nova sede da União 

Internacional Protetora dos Animais (UIPA). Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 32º) Indicação nº. 0077/2022.- Sugere estudos para construção de 

rotatória defronte o Lar São Vicente de Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 33º) Indicação nº. 0078/2022.- Sugere ao sr. Prefeito, estudos para 

construção de rotatória defronte a Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 0079/2022.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para instalação de iluminação pública e construção de calçadão na estrada 

municipal "Humberto Paniçola", acesso ao bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 

2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 35º) Indicação nº. 0080/2022.- Sugere 

recapeamento asfáltico das ruas São Vicente e José Primo Avancini. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 0081/2022.- Sugere 

dotar-se de iluminação pública a estrada municipal "José Vieira", no bairro Cercado 

Grande/Stringuetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete 

Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 0082/2022.- Sugere destinar mais um profissional "braçal" 

para atuar no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março 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: 38º) Ofício FMAP nº. 063/2022.- Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões. Informa que a Prefeitura Municipal de Itapira, efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas no mês de Janeiro, informa ainda que as contribuições do servidor 

e patronal do Fundo Financeiro e servidor do Fundo Capitalizado referente ao mês de Janeiro foram 



recolhidos, o mesmo foi realizado com o valor correspondente ao mês de dezembro para a 

constituição do Fundo de Oscilação de Risco. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 39º) Ofício C.CCM nº 

1869/2020- TCESP. Trnasmite teor das decisões exaradas pela E.Primeira Câmara e pelo E. 

Tribunal Pleno, referente ao processo TC-0107751.989.17-9 DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 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 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 FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite novamente a todos aqui 

presentes. Eu gostaria de fazer um breve comentário a este projeto, no primeiro artigo traz assim 

revogado o artigo segundo da lei 5.084 de 2017 de maio 2013, o artigo segundo, esta lei entra em 

vigor na data de sua publicação. Aí acaba a lei.  Então, com todo respeito às opiniões diversas, 

conversando também com o nosso Executivo, esse projeto que está tramitando nas nossas 

comissões, conversamos bastante entre nós, quero deixar bem claro, foi aberta uma conversa 

também, o público da cidade e também os motoristas de táxi, primeira coisa, não somos contra, nem 

nós, nem os motoristas de táxi, o André mesmo disse, que se for bom, todo mundo precisa 

trabalhar, todo mundo precisa cuidar da sua família, só que foi uma discussão que nós falamos, 

vamos regulamentar isso daqui, aí o vereador autor não apresentou uma regulamentação, trouxe sim 

na última sessão os tópicos que ele mesmo viu que tem, precisava acertar mesmo, que possui entre 

aspas falhas, mas ele defendeu os quesitos dele, agora eu vou falar também um pouco dos nossos, 

que nós conversamos, a primeira coisa, a lei tudo bem, mas ele falou ah mas ele vai caber o 

Executivo, então vamos deixar o Executivo mandar a lei, porque precisa, se amanhã a gente aprovar 

isso aqui, hoje, amanhã vamos falar já na rede social, qualquer um vai ter um colete no peito e um 

capacete na cabeça e vai sair falando que é motofrete, pelo amor de Deus, isso daí a gente tem que 

pensar, o Mino falou aqui principalmente nós que legislamos, fazer as coisas com segurança, 

responsabilidade, aí o cara fala mas a câmara aprovou, Prefeito um pouco mais vou já estou 

oferecendo o meu serviço de motofrete mototáxi. Gente não é assim, precisamos fazer, precisamos, 

primeira coisa, uma pessoa que vai querer se inscrever, ele vai ter que ter ciência que ele vai ter que 

recolher uma taxa ou imposto tá, porque o jeito que tá, cara falou, tô liberado, vou sair. Você 

precisa colocar uma lei assim, que nem a dos novos taxistas, motoristas de carros, que a gente 

precisa colocar onde serão os pontos que eles vão atender, se não o cara vai ficar já em qualquer 

lugar aí, sem respeitar o direito de ir vir, porque também tem o motorista de táxi o direito deles 

garantindo também se ficar mais porque é de conhecimento de todos não vamos ser hipócritas, vai 

ser uma corrida mais barata, o cara vai ficar concorrência desleal colocar ele do lado de um ponto 

do taxista, ele vai ter, vai ter que fazer um estudo estratégico para isso, então a gente já teria que 

vim com a lei mais ou menos preparado onde seria esses pontos. Outro item, como que será os itens 

de segurança, como que vai ser a moto da pessoa, com o que que ela vai precisar carregar, como ela 

vai carregar tá, já tô deixando bem claro, temos inúmeros amigos, não sou contra, mas temos que 

cuidar da nossa população, do cidadão tá, então precisa ver como que vai ser isso daí e como será o 

transporte. Você vai poder ir fazer corrida de tanto a tanto, como se vai ter um mínimo, outro item, 

como que seria o modelo da motocicleta, qual a segurança que ela iria fazer, não terá limite de 

idade, como que vai ser a garantia que esse motociclista dará, tanto também para o órgão público 

como para o seu cliente, e uma segurança para montar, digo em um acidente, deus me livre mas 

numa fatalidade, esse cara, essa pessoa tem que ter um seguro nessa moto dele, para ele poder 

indenizar família que a gente sabe que indenização não tem valor, só a pessoa, só a família que 

perde, mas então, precisava regulamentar isso daí, como que vai ser um requisito de peso, tamanho, 

por exemplo, fala também de mercadorias, outro dia eu vi no WhatsApp, o cara estava levando um 

sofá na coisa, tá errado, não sei, tem que ser regulamentado, se tiver regulamentado ele tá errado. 

Então precisamos fazer alguma coisa com mais calma, regulamentar, o vereador André pediu até 15 



dias na coisa, só que infelizmente o procurador da prefeitura estava de férias, não conseguiu nos 

auxiliar, e aí é o que a gente vai pedir, o André já antecipou tá, vamos pedir 180 dias para melhor 

estudar esse projeto e na minha concepção, não posso, porque até o parecer do procurador é 

opinativo e a doutora também sabe que o direito é discutível e eu tenho um pensamento, ele possui 

o outro, por isso que tem um juíz para julgar. Ele também vai ver o que acha melhor, então eu acho 

sinceramente que esse projeto não podia tramitar tá, para mim, que tô falando, precisava vim já um 

projeto regulamentado. Aparte vereador Mino Nicolai:  “Exatamente, o ponto chave que resume 

tudo quando se revoga o artigo segundo, revogou, passa-se a permitir que se faça isso, só que não 

veio de que forma. Então, a partir de hoje pode, a pode, então tá bão, de que jeito? Então eu acho 

que tem que ser, já foi dito, já viu Leandro, vai dar mais oportunidade, mais trabalho, mas olha, eu 

já tentei isso a 8 anos horas atrás, não consegui, não consegui, não chegou a um consenso porque é 

muito complicado o serviço de moto-táxi, é complicadíssimo, você falou um ponto fatal aí eu não 

vou me prolongar mas e acidente e o cara que está sendo carregado, se for ficar numa cadeira de 

roda quem que vai bancar, é o município, é a empresa do cara, ele tem registro, ele não tem, então 

tem muita coisa para se estudar até poder se permitir uma situação dessa, é isso aí que a gente 

pensa.” Continua com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos: “É isso aí vereador. É o que 

eu também falei. Ele deu o pontapé inicial aqui tá, eu acho que até tem um erro de iniciativa aqui, 

deveria vir do prefeito, mas, porque até você mesmo comentou nas nossas reuniões, isso aqui vai ter 

custo. Mas é porque o procurador ele me explicou ele tá revogando o artigo de lei, mas que nesse tá 

já estão falando, e outra coisa, fui procurado por motociclistas, e eles falaram olha Faustinho, eles 

aprovando lá amanhã mesmo quero trabalhar hein. Eu falei, não é assim, pelo amor de Deus. Então 

é isso que eu tô falando, a gente tem que tomar cuidado que aprovou amanhã o cara tá achando que 

pode trabalhar, ele vai querer já resolver a vida dele, então nós vamos pedir isso daí com todo 

respeito ao vereador autor aí, mas é uma opinião que nós achamos bom consenso, inclusive nesse 

interim, aí quem sabe, o Prefeito não manda o projeto já completo, isso vai tudo depender, tem um 

estudo sobre isso, estava conversando com o Coronel Almeida, ele falou que na primeira gestão do 

Toninho quando ele assumiu, Faustinho do céu, o que tinha de acidente de moto aqui é 

impressionante. Que eles fizeram, fizeram um estudo onde era, colocaram placa de sinalização, 

colocaram lombadas, diminuiu. É isso aí que eu pedi, então vamos fazer um estudo, se dá, se a 

cidade comporta, e como nós vamos comportar esse, entre aspas, essa nova legislação. Bom, então é 

isso aí que eu queria justificar hoje nossa decisão aqui do pedido de adiamento aqui que meu caro, 

nobre colega André Siqueira já pronunciou irá fazer é para isso. Vamos melhor estudar em 

benefício da população.” A seguir pela ordem o vereador André Luis Siqueira, requer e a casa 

aprova menos um voto do vereador Leandro Sartori, o adiamento da matéria por 180 dias. 

DESPACHO: ADIADO POR 180 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. 

a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 009/2022.- 

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. Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra a Sr., presidente coloca em 

única votação o Projeto de Lei. Aprovado por Unanimidade. Justificativa de voto vereador MINO 

NICOLAI: “O projeto, vão vir agora aí dois requerimentos aí do vereador Carlinhos, é um 

requerimento e uma indicação que vai se encaixar nesse projeto, que essa verba ela é para o 

recapeamento total da entrada de Eleutério, que hoje é estrada Humberto Panisollo né, então o 

pedido do vereador vem de encontro, a se fazer a rotatória lá, e a prefeitura já existe, eu comentei 

com o vereador Carlinhos que hoje a responsabilidade pela iluminação pública, troca de lâmpadas, 

novos postes, é tudo por conta da prefeitura, então que já tá se fazendo um orçamento para que 

quando venha o asfalto e o recapeamento com certeza vai ter uma calçada parece no projeto 

Carlinhos, uma calçada pelo menos de um lado de fora a fora, aonde vão ser colocados os postes. 

Então, acho que o projeto, o requerimento e a indicação, os três se unem aí, até o Carlinhos 

comentou, e esse procurar uma verba mais aí todo mundo aí, para ver se já faz uma iluminação de 

grande qualidade lá, que é o que Eleutério merece tá ok muito bem.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 



Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0038/2022.- Moção de 

Repúdio e Protesto contra o deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei) que, através de áudios, 

objetificou as mulheres em situação de vulnerabilidade nesse último final de semana. Autoria: 

Leandro Sartori. Faz uso da palavra o vereador LEANDRO SARTORI: “Boa tarde, boa noite 

novamente a você que está assistindo na sua casa, aos funcionários. Pela terceira vez nós colocamos 

nesta casa requerimentos que vão para fora da nossa órbita aqui. O primeiro foi o requerimento 

contra o veto do presidente Jair bolsonaro ao Fuste, que era instalação da internet nas escolas 

públicas e foi levado a Brasília que logicamente com outras câmeras e esse veto foi derrubado até 

2024 vai ter então internet em banda larga nas escolas públicas brasileiras pela lei então e foi uma 

união, uma moção de várias câmeras que enviou para Brasília isso daí. Outra, isso não tivemos 

resposta e agora que foi o Confisco né da aposentadoria dos funcionários estaduais que aumentou a 

alíquota e até hoje até hoje está enrolando na Alesp e a votação dessa lei tá lá e os caras são 

segurando. E a terceira, então, que estamos mandando para fora é agora essa moção de repúdio da 

fala do Arthur do Val, do deputado mais conhecido como Mamãe Falei, eu não vou ficar muito 

batendo na fala dele, acho que todo mundo aqui já tá mais do que cansado de ouvir o absurdo que 

foi, eu quero tecer dois comentários e pedir essa aprovação aos demais vereadores pelo seguinte: 

primeiro, o método que essas pessoas faz na política desde 2015, quando eles surgiram, eles pegam, 

espalham Fake News, na última terça-feira foi Dia Internacional das Mulheres, na próxima 

segunda-feira, quatro anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, eu recordo muito bem 

como o MBL, que é o grupo dessa pessoa, ela difundiu todos os fake news possíveis contra Marielle 

Franco e tudo mais, e esse é um método muito, tem pessoas que não conseguiam sair à rua pelo 

método divulgação que eles fazem.  E é interessante que agora esse deputado não consegue ele sair 

à rua, não por fake News, mas porque ele falou as porcarias que ele falou. Então, primo ponto é o 

absurdo de colocar, falar sobre mulheres em condições de vulnerabilidade numa guerra naquele 

momento que estão extremamente em situação de refugiados e tudo mais, levando isso como se 

fosse algo de brincadeira. Segundo ponto é como muitos políticos e muitos defensores dessas ideias 

coloco as pessoas pobres achei um absurdo né relação elas são fácil que são pobres, achei um 

absurdo, elas são fáceis porque são pobres, que é uma coisa ligada a outra, é então nossa moção de 

repúdio sobre a fala dele, queria que encaminhasse, se aprovado pelos senhores e senhoras, 

encaminhar para o Conselho de Ética da Alesp como um acordo né que essas falas não devem ser 

mais permitidas em âmbito político. Agradeço atenção de vocês.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de março de 2022. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0042/2022.- Oficiar a 

direção do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), para construção de trevo de acesso ao 

bairro de Eleutério, na SP-352. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador para fazer uso da 

palavra a Sra., Presidente coloca em única votação o Requerimento, AProvado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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. 

 


