ATA DA 8ª Sessão Ordinária realizada aos 24 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 MAÍSA
GRACINDA 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. CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde
Presidente, vereadores, internautas, povo de Itapira, público aqui presente e imprensa. Eu gostaria
nessa sessão de hoje também fazer duas homenagem a duas pessoas queridas que recentemente
falecida, uma delas é a professora Silvia Maria Pereira da Silva Camargo, esposa do Dr. Wilson
Ferreira Camargo e também foi dentista em algumas escolas, tinham consultório dele e uma pessoa
muito querida dona Silvia, Dona Silva descendente dos Pereira da Silva que logo no começo da
cidade de Itapira e era filha do Teodoro Pereira da Silva e dona Percídia Pereira da Silva, também
deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, uma legião de amigos e parentes. A dona Silvia também
participou ativamente da Casa da Amizade do Rotary Club exerceu o cargo de presidente também
após ter lecionado 25 anos em escolas de fazenda, depois sua aposentadoria foi aqui na escola Júlio
de Mesquita e também foi voluntária em algumas entidades do nosso município, Lar São José, Casa
da Criança e Lar Gracinda Batista, então a gente fica muito feliz de poder ter tido amizade com essa
querida professora que nos deixou, mas deixou um legado de trabalho como mestra né, uma exímia
professora, ela que trabalhou muito pelo ensino era um exemplo, uma pessoa muito querida, viveu e
serviu o próximo. Então a gente fica feliz de ter tido amizade com essas pessoas, com ela, o
companheiro Wilson, pessoas que e a gente guarda no coração. Uma outra homenagem também é o
nosso querido professor que foi sepultado hoje também foi meu professor José Maria Moisés, o
pirulito né, pirulito também que viveu lá Eleutério lá na minha terra né Eleutério viveu lá amigos
muito amigos de meus irmãos a minha família, uma pessoa muito querida como professor, como
desportista, eu lembro dele muito tempo jogando os times de bairro por longa data no Bom Jesus na
Vila Bazani, era pessoa sente muita amizade que frequentava nossa casa, uma pessoa muito querida,
muito bom professor, professor de matemática, exigente mas amigo dos alunos, se dedicou também
ao magistério, ele trabalhou em várias escolas né, participou igual disse de alguns times e de bairro
também e ele deixa sua esposa a Gina, deixa os filhos a Sabrina, o Samir e o Sávio, também genro,
noras e netos. Uma pessoa também muito querida por todos aqueles que tiveram sua amizade, seus
alunos, seus amigos, aqueles que o conheceram né, sabe que ele foi uma pessoa muito presente na
vida da cidade também, então deixo aqui um abraço às famílias enlutadas e também a todos aqueles
que tem na lista de pesar de hoje a todos seus familiares que perderam seus entes queridos. E um
outro assunto hoje, eu recebi algumas moradoras do lá do São Judas Tadeu, exclusivamente do
Bloco 7, essas pessoas vieram em busca de que existe lá uma conta de água muito alta e que é uma
conta assim que não tem o nome da pessoa que usou e que morou, uma conta em nome do
condomínio, então eles vieram ver se haveria uma possibilidade de algum estudo de essa conta, se
tem alguma lei, alguma coisa e que futuramente eles possam tá passando essa conta
individualmente para cada proprietário, igual já ocorreu em alguns blocos, porque daí a conta cada
um se responsabiliza por sua conta né, que daí seria o ideal, enquanto que essa conta, mora um,
mora outro, mora outro e as contas vão ficando, ela chegou no valor muito alto que hoje está difícil
porque maioria das pessoas que estão lá são pessoas de baixa renda, muitas delas queixaram que
não tem emprego, tem crianças pequenas e o pouco que ganha para o sustento da família e algumas
mudou lá não faz muito tempo, até acho que eles vieram falar também para com a presidente e eu
acho que seria bom a gente fazer um estudo juntamente com a assistente social, o grupo de
assistência social com SAAE." Aparte André Siqueira: "Há duas semanas atrás teve um pessoal lá

do Bloco 7 conversando com o Sandro, secretário do governo e parece que já foi chamado
assistência social para resolver esse problema tá, que é um valor meio alto mesmo, que ficaram 2
anos sem pagar água, então agora tem um valor alto para todos né." Continua com a palavra o
orador: "É que eles falaram que não tem condição de fazer o parcelamento, estão com a ideia de
procurar presidente, que a situação deles, eles estão sem recurso algum, acho que a gente poderia tá
vendo aí né, fazer um uma força tarefa e tentar ajudá-los né. Muito obrigado." A seguir, faz uso da
palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: "Boa noite mesa diretora. Boa noite
meus colegas vereadores. Boa noite aqui ao público presente. Boa noite a você tá assistindo essa
seção via redes sociais na Câmara Municipal de noite os funcionários sua casa boa noite, não boa
tarde, estou adiantado um pouquinho em meia hora, uma Boa tarde a todos aí. Nesse pequeno
expediente vou dividir em duas partes, o primeiro né mostrar a população um pouquinho do que nós
fizemos, os contato que nós tivemos nos últimos seis, sete dias quando terminamos na sua passada a
sessão 7 aqui da câmera, nós seguimos direção à Pedreira, e em Pedreira nós participamos de uma
audiência pública, uma audiência pública barragem não, é um assunto extremamente importante da
região aonde está sendo construída uma barragem em cima, na entrada de Pedreira, ameaçando todo
centro, as casas e lá né, a gente fez parte da mesa, compondo a mesa com outras pessoas, Vicente
Abreu, com Mario Alckman, com a vereadora de Amparo Silvia Foratto, vereador de Campinas
Paulo Búfalo e a principal liderança na mesa era a deputada estadual Mônica Seixas, que aliada do
nosso mandato em Itapira, ela deputada estadual junto com o Raul Marcelo, já nos enviou emendas
tudo mais, e lá foi muito importante o debate elevado para alertar a população que essa barragem
sendo feita e como ela vai prejudicar a questão daqui na região da água e também né para Pedreira
especificamente a questão do que acontece no sentido de afetar as pessoas, segurança delas, eu
quero agradecer ao Cássio Escabora pelo convite e todo mundo do PSOL de Pedreira por estar nos
convidando fazendo parte dessa mesa lá em Pedreira. Outra coisa que nós participamos junto agora
com o PSOL Mogi Mirim, participamos do sarau Elza Soares lá em Mogi Mirim no último sábado,
foi um sarau muito bonito ocupar a praça sempre importante, ocupar os lugares públicos sempre é
necessário também quero mandar um abraço para o Raul, para o Pedrinho que organizaram muito
bem este sarau. E para finalizar essa primeira parte, eu queria também dizer para toda a população,
para os nossos colegas aí, acho que é um tema, imagino, que interessa a todos nós, amanhã, sextafeira, dia 25, vai ter uma live via Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Itapira com a
deputada Federal Sâmia Bomfim, que também tá sempre auxiliando aqui nosso mandato, também,
nossa uma deputada que enviou emenda aqui para nossa cidade, mas o papo dessa live vai ser o piso
Nacional de enfermagem que esta semana lá em Brasília ganhou né, a questão de urgência para ser
votado então em duas, três semanas e como vai ser essa implantação do piso tudo mais, e a Samia
vai falar direto aí de Brasília, de São Paulo, para conversar um pouquinho com a população de
Itapira e com a rede de saúde municipal, para que esta lei lá em Brasília seja levado à frente, que a
gente consiga então que esse piso Nacional de enfermagem seja aplicado, fica convite amanhã 5:00
da tarde esta Live, é ao vivo nas redes sociais do Sindicato dos Servidores Municipais de Itapira,
com a deputada Federal Samia Bonfim. A segunda parte, acho que uma semana para muitos
vereadores imagino, também foi para mim muito corrido e um debate muito interessante sobre a
questão do Mirage aqui na cidade, a gente ouviu muito a população, não só rede social, ir nos
pontos de ônibus conversar com as pessoas e na hora do debate a gente vai trocar se for hoje né, no
caso, se não semana que vem, a gente vai conversar com os vereadores aqui sobre essa questão. E
eu gostaria novamente se pedir né, já sei a burocracia não anda muita como a gente quer, mas
gostaríamos muito que nosso requerimento sobre a água, a qualidade da água em Itapira, entre 2018
e 2020, seja respondido. É um assunto extremamente, foi extremamente importante ainda mais que
o último dia 22, o Dia Mundial da Água, a gente quer ter noção de como, porque teve aqueles dados
tão estranhos de 18 a 20, e se eles continuam ocorrendo na água em 21 e 22. Então a gente faz esse
pedido, eu sei que a burocracia não roda como a gente quer, mas se esse requerimento fosse
respondido a gente dá a resposta também a população sobre a qualidade da água. Boa tarde." 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 aqui da casa, a

imprensa, internautas, público aqui presente, população itapirense. Hoje eu gostaria de ressaltar uma
das últimas ações do nosso governo, que foi, como sempre, uma das nossas bandeiras né, é a saúde.
O prefeito na última, nesse mês, fez uma entrega de equipamentos para o centro de fisioterapia
Oscar Pires de Andrade, ele fez a compra de vários equipamentos, isso começou já no começo do
mandato, que foi lá, foram várias reclamações né Vereador André que chegou até nós, o prefeito
chegou, foi lá, conversou com o pessoal, apurou o que estava acontecendo, o que precisava e qual
tinha sido o último investimento. Em conversa, fazia tempo que não tinha investimento lá tá,
praticamente o mandato passado inteiro, então ele se comprometeu a fazer vários investimentos e
iniciou tá, foram adquiridos duas canetas portáteis, um aparelho de ultrassom, 5 aparelhos neurodyn
2, um aparelho espaldar, vários halteres, tornozeleiras, cama elástica que é muito importante
também, um aparelho thermopulse que gera energia de radiofrequência, que era um pedido extremo
deles, um aquecedor para turbilhão, que também era um pedido urgente deles. Tem mais aparelhos
ainda, o Sandro acabou de enviar para mim aqui que tem mais aparelho chegando ainda, é um
investimento que beira a 500 mil reais tá. Então a gente tá olhando para todos os setores da Saúde e
parabenizo o prefeito, porque a fisioterapia não é só operação, a fisioterapia também é muito
importante, o pós-operatório e se não for bem feito a sequela ela pode ser grande. Então gostaria
aqui de registrar que ficamos contente, eu mesmo tô falando sobre isso porque vieram até mim
agradecer, quem tá usando o centro aí, eu fui conversar com o pessoal lá de cima, conversei com o
prefeito e o Sandro agora acabou de me falar que tem mais equipamento comprado, já adquiridos
que estão para chegar. Então agradeço o prefeito aí, agradeço a população que está contente com o
uso e mais um ganho para a nossa cidade. Hoje é só isso presidente. Muito obrigado!" A seguir, faz
uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: "Boa tarde Presidente. Boa tarde demais
vereadores, público aqui presente, internautas, em nome do meu tio Fernando eu agradeço os
primos e as primas que estão aí hoje, obrigado pela presença. Venho falar hoje, foi bom a
explicação sua, vereador Faustinho, após a Covid eu estive usando a fisioterapia lá, pessoal muito
bom da fisioterapia, mas infelizmente ele estava com problema do mais básico, que era o peso de
colocar na perna. Então, através de algumas conversas com o próprio Prefeito, ele teve no local,
analisou lá e graças a Deus deu tudo certo, comprou tudo esse equipamento que você falou é,
inclusive está para chegar eu não sei se já chegou a bicicleta também ergométrica tinha duas lá as
duas quebradas, esteira, televisão, lá precisava colocar um ar também, um ar condicionado que é
muito quente lá, então tá aí, prefeito tá trabalhando, as vezes o pessoal fala mas não vejo perfeito, é
lógico tem que trabalhar, tem que correr atrás, quando ele tá ali no gabinete tá atrás de verba em
São Paulo, isso daí é muito importante para nós. E hoje tá descendo aí também uma indicação, que
vai ser feito aí para o prefeito também, que é o Refis, já fizemos a indicação ano passado e acho que
não sei qual motivo não pode, não pode ser feito o refis, espero que esse ano de certo e faça o Refis,
que depois da Covid aí muitas pessoas ficou com a situação meio complicada, então precisava
desse, principalmente esse pessoal que agora o Carlinho comentou aí, que é o pessoal do São Judas
aí, com o negócio de água aí, vem multa e juros aí não tem quem aguenta pagar mais mesmo. Então
através do refis, quem sabe tentar dá uma melhorada para eles também e tentar colocar um relógio
aí para cada, cada morador lá, para resolver esse problema, e o pessoal já estava conversando viu o
Carlinhos, eu não sei se eles procuraram vocês hoje aí, mas eu vi um dia lá a moça lá do predinho 7,
teve lá com o secretário lá então acho que já tá dando andamento isso daí. E o projeto hoje aí tá
descendo também do prefeito que é o da Mirage aí, vamos vou ver se a gente consegue aprovar aí
para tentar dar uma melhorada na situação, abaixar a passagem para ver aí do sentido e do prefeito
abaixar para 2,50 a passagem e depois a gente cobrar mais o ônibus aí se for preciso e ônibus de
qualidade. Prefeito tá fazendo a parte dele e nós estamos aí para cobrar. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado." A seguir, faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: "Boa tarde senhora
Presidente, Maísa, vereadora, senhores vereadores, funcionários, internautas, público que nos
assistem né, eu gostaria hoje, aqui falei que realmente o Carlinho já comentou né e hoje de manhã,
não era 8:00 ainda recebi um telefonema do ex-vereador Lima, João Batista de Lima dizendo da
morte do Pirulito né, que é como todo mundo conhecia o professor o jogador de bola, o criador de
passarinho, nos bons tempos quando se podia fazer isso, mas sempre dentro da Lei, sempre

respeitando né as partes, às condições ecológicas, enfim, mas é uma perda para gente de Itapira
aqui, até porque ele sofreu muito né, junto com seus filhos, a esposa, e realmente foi uma luta e a
gente só podia dizer o seguinte: ele era um esportista, um exemplo de pessoa, nunca bebeu, nunca
fumou e tinha no sangue realmente essa profissão de professor e de um bom esportista. Então não
podia deixar de comentar também aqui, como o Carlinhos já colocou e deixar um grande abraço
para família né. E também a semana passada o tempo foi curto, eu tô aqui numa tristeza muito
grande, parece que às vezes as pessoas podem achar que é demagogia, mas a morte do nosso amigo
Hélio Sígolo, nosso Alfaiate né Carlinho. O Carlinhos falou também muito bem dele né, a respeito
da vida, da caminhada dele, e às vezes pessoas, não que não mereçam né, a gente tem que colocar
bem as palavras, às vezes pessoas aí que passam pela vida são homenageadas por coisas às vezes
insignificantes né, mas o Hélio acho que quando aquele ditado quando eu abrir os olhos quando a
gente começa a caminhar e vai fazer o primeiro terno da vida aos 15 anos ele já estava lá e sempre
naquela cadeira dando emprego lutando né criando seus filhos, que também são exemplo em Itapira,
o Juca que trabalha no Fórum, todo mundo conhece, então eu queria deixar aqui realmente o quanto
é o sentimento meu, tenho certeza de tantos vereadores dessa casa, que se a gente pudesse fazer um
levantamento de quantos ternos foram feitos, em tantos anos de vida dessa Câmara Municipal, com
certeza o Hélio seria o “Al concur”, o nosso Hélio Alfaiate. Então que ele descanse em paz, que
Deus dê um lugar de muita proteção e muita luz para o Hélio, porque ele também foi um lutador,
lutou muitos anos contra uma doença feroz e ele sobreviveu e até o último dia da sua vida ele lutou
e esteve presente e trabalhando. Para mim foi uma surpresa hora que me falaram eu não estava na
cidade naquele dia, mas foi uma surpresa assim que quebra perna da gente né, então deixa aqui
também um abraço para família. Eu poderia falar de tantas coisas aqui e às vezes também pode
parecer jogar confete, como tem um minuto só, eu gostaria de falar Fernando, você tá aqui presente
hoje, como a vida é boa e traz surpresa. Eu lembro da primeira candidatura nossa em 2005/2004, a
luta que era e o apoio que nós tivemos da família Siqueira, isso é uma coisa que eu nunca vou
esquecer na minha vida, você e seus irmãos todos, os parentes, mulheres, cunhados, amigos, filhos
né, e só estou dizendo isso André porque tudo que a sua família passou e a luta que foi, porque
ninguém sabe o que foi a nossa primeira campanha, no nosso primeiro comício, arrebentaram com
nosso comício, quase que vai todo mundo preso, eles não deixavam a gente sair na rua e realmente a
família Siqueira fez a diferença, porque põe respeito e muitos dizia, também a Siqueiraida, eles vão
lá, graças a Deus que vocês eram assim, e foram, e que continue assim, pessoas de personalidade e
de sangue na veia, porque tudo isso nos trouxe aqui O André, que hoje está aqui e que nós vamos
fazer, tá dando um exemplo na sua caminhada, podendo acompanhar, é o braço direito do prefeito,
também tudo, e tá só trazendo notícias boas e coisas boas. Então que Deus continue abençoando
vocês e que nós possamos estar juntos por muito tempo, porque isso para nós foi muito importante,
como é a união nossa hoje, dos que chegaram depois, os vereadores que estão juntos, todos, César,
Faustinho, todos do nosso grupo que deram seu, a Beth aqui, a Maísa, outros que estiveram e não
estão mais, mas que foi uma luta enorme para nós darmos o tombo na história de Itapira e que nós
sejamos muito inteligentes para não deixar que as coisas se repitam como ela aquela opressão
antiga, nós queremos é realmente uma democracia, uma cidade livre, tá certo. Um abraço e
obrigado 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. A seguir, a Senhora
Presidente passa a leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. DESPACHO: APROVADA POR
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03
de março de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 24 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em discussão e
votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de março de 2022. DESPACHO:
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2021. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 17 de março de 2022. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS.

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Em
seguida a Sra. Presidente solicita à Primeira Secretária para que proceda a leitura das matérias
constantes do Expediente. Passamos à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei
Complementar nº. 004/2022.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o Incentivo
Financeiro Adicional, recebido do Ministério da Saúde, aos servidores ocupantes do cargo de
'Agente de Saúde', e dá providências correlatas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete
Manoel - Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 005/2022.- Em que o Sr. Mesa da
Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Acrescenta cargo à
estrutura administrativa (Anexo I) e altera-se escolaridade exigida de cargo comissionado (Anexo
II) da Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não
havendo mais Projetos Lei Complementar, a Sra. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º)
Projeto de Lei nº. 0014/2022.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo
Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 5.863, de 27 de dezembro de 2019. DESPACHO:
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0015/2022.- Em que o Sr. Prefeito
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Afeta Bem Público
Municipal alterando sua classificação para Bem Público de Uso Comum e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de
março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei
passamos a leitura dos seguintes Pareceres. 9º) PARECER nº. 017/2020.- ASSUNTO: Projeto de
Lei Complementar nº 02/2022. RELATORIA: André Siqueira. Senhora Presidente, Senhora e
Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto
de Lei Complementar nº 02/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que Dispõe sobre a concessão
de subsídios ao sistema de transporte publico coletivo e dá outras providências, resolvem apresentar
Emenda Modificativa nº 01/2022, ao artigo 3º do Projeto, ficando o mesmo com a seguinte redação:
"Art. 3º O valor do subsídio será parcial para as tarifas de ônibus urbano de segunda a domingo,
visando garantir o valor da tarifa em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por passagem
individual." Com relação ao aspecto legal acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao
mérito opinam por seu acolhimento, uma vez que o projeto visa beneficiar à população. É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 10º) PARECER nº. 18/2020.ASSUNTO: Projeto de Lei Complementar nº 03/2022. RELATORIA: Luan dos Santos Rostirolla.
Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, de autoria do Prefeito
Municipal, que Institui o regime de sobreaviso na Prefeitura Municipal de Itapira 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", 23 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 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 11º)
PARECER nº. 019/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 02/2022. 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 02/2022, de autoria vereador Leandro
Sartori, que Ficam obrigados os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de
estacionamento preferenciais a inserção do símbolo mundial de conscientização do Transtorno do
Espectro Autista – TEA – nas placas indicativas, após analise do parecer Jurídico da Procuradoria
Jurídica da Casa, 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", 23 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: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
12º) PARECER nº. 20/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 06/2022. RELATORIA: Maísa
Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem,
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 06/2022, de autoria vereador Leandro
Sartori, que Dispõe acerca de critérios para desembarque de mulheres, idosos, deficientes e travestis
fora das paradas de ônibus em períodos noturnos, nos veículos de transporte coletivo urbano e rural
do município de Itapira, e dá outras providências, após analise do parecer Jurídico da Procuradoria
Jurídica da Casa, 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", 23 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: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
13º) PARECER nº. 021/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 11/2022. 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 11/2022, de autoria do Prefeito Municipal,
que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.418.338,96, acordaram por exarar
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam por seu acolhimento pelo Douto Plenário. É
este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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, a Vereadora Maísa Fernandes requer e a Casa aprova por
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser
discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº.
022/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 12/2022. RELATORIA: Mino Nicolai. Senhora
Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que Autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$600.000,00, acordaram por exarar parecer
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam por seu acolhimento pelo Douto Plenário. É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER nº.
023/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 13/2022RELATORIA: Carlos Alberto Sartori. Senhora
Presidente, Senhora e Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 13/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que Autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 720.000,00, acordaram por exarar parecer
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a
tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam por seu acolhimento pelo Douto Plenário. É este o
parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 23 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 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00209/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª Sylvia Maria Pereira da Silva
Camargo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 17º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00220/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaura Pereira Ferreira. Autoria. Beth
Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Zanqueta de Lima. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00222/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Lucimário José da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2022.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Paulo Henrique Cavallaro, mais conhecido como Nenê Cavallaro. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00224/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Mariano de Moraes. Autoria. Fábio
Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00225/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Juscelino Pietrafeza. Autoria. Fábio Galvão dos
Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00219/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sra. Débora Pereira da Cruz. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00218/2022.- Voto de pesar pelo falecimento
Sra. Lourdes Lourenço Ribeiro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 25º)
Requerimento Voto de Pesar nº. 00217/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Luís
Jollo. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio",
aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 26º) Requerimento Voto de
Pesar nº. 00216/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Sanseverino Filho. Autoria.
Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março
de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº.
00215/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Carlos Rotoli. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a)
Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2022.- Voto
de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Silva dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2022.- Voto de pesar

pelo falecimento Sr. Antônio Aparecido dos Santos. Autoria. Fábio Galvão dos Santos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2022.- Voto de pesar
pelo falecimento Sr. Antônio João da Silva Filho. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO:
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2022.- Voto de pesar pelo falecimento
Sra. Alice Pereira da Silva. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00210/2022.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Renata
Cristina de Oliveira. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 24 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. 33º) Requerimento nº.
0060/2022.- Requer oficiar a empresa Cleanmax Ambiental, para que faça a coleta de lixo na rua
José Bonifácio e demais ruas do centro da cidade, após as 18:00 horas. Autoria. Beth Manoel.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de
março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 34º) Indicação nº. 00100/2022.- Sugere
pintura de solo na rua Funabashi Tokuji, mais precisamente nos redutores de velocidade e faixa
elevada para pedestre. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
35º) Indicação nº. 00101/2022.- Sugere instalação de bancos na praça localizada no final da rua
Maria Barroso Domingues no Parque Felicidade II. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO
PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 36º) Indicação nº. 00102/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, encaminhar
a esta Casa de Leis, tão logo seja possível, projeto de lei dispondo sobre a concessão de descontos
para o refinanciamento e quitação de dívidas (Refis) com o município. Autoria. André Siqueira.
DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de
2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 37º) Indicação nº. 00103/2022.- Sugere reparos
em um poste de iluminação pública localizado na rua Ari Wilson Cremasco, na altura do nº 475.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 38º)
Indicação nº. 00104/2022.- Sugere reforma e/ou reconstrução da calçadas ao redor do Cemitério da
Saudade. Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
39º) Indicação nº. 00105/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, oficiar os proprietários dos terrenos
localizados na rua Lázaro Xavier da Silva, no Jd. Santa Marta, para que construam calçadas.
Autoria. Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 40º)
Indicação nº. 00106/2022.- Sugere ao Sr. Prefeito, oficiar os proprietários dos terrenos localizados
na rua dos Crisantemos, no Jd. Santa Marta, para que construam calçadas. Autoria. Fábio Galvão
dos Santos. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24
de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 41º) Indicação nº. 00107/2022.Sugere recapeamento da rua Benedito Bittencourt Sobrinho, localizada no Parque Santa Bárbara.
Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 42º) Indicação nº.
00108/2022.- Sugere manutenção na lombada existente na rua 24 de Outubro, em frente ao hotel
Lelis. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador
Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 43º)
Indicação nº. 00109/2022.- Sugere manutenção no ponto de ônibus do Machadinho. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24
de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 44º) Indicação nº. 00110/2022.-

Sugere redutor de velocidade tipo lombada na rua Antônio Ravetta, no Jd. Rachel. Autoria. Maísa
Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24
de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 45º) Indicação nº. 00111/2022.Sugere limpeza e roçagem nos terrenos públicos localizados nos bairos Tanquinho e Machadinho.
Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio
Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 46º) Indicação nº.
00112/2022.- Sugere limpeza e roçagem na rua Dorotéia de Freitas, defronte o número 33, no
Loteamento "João de Barro", na calçada do Creas "Antonio Carlos Martins" e defronte a Jopava
Reciclável. Autoria. Maísa Fernandes. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
47º) Indicação nº. 00113/2022.- Sugere plantio de árvores em frente a UBS "Albertino Lopes", no
Pé no Chão. Autoria. Leandro Sartori. DESPACHO: AO PREFEITO MUNICIPAL. SS.
"Vereador Antonio Caio", aos 24 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: 48º) Convite Interact Club de Itapira. Convite para a festa de comemoração aos 56
anos do Interact, que acontecerá no dia 23/04/2022, às 10:00 horas na praça Bernardino de Campos.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março de 2022. a) Elisabeth
Donisete Manoel - Presidente. 49º) Convite Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Governo do Estado de São Paulo. Convite para Seminário a realizar-se no dia 31 de março, às
15:00 horas, no auditório "Ulisses Guimarães", no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo.
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de março 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 primeira discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 002/2022.- Dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema de transporte
publico coletivo e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir faz uso da palavra
o vereador LEANDRO SARTORI: "Boa noite mesa diretora. Boa noite demais colegas, boa noite
a todos que estão presentes aqui nessa câmara e nesse debate da lei complementar nº 2, A gente
começa com a seguinte coisa, a gente fez essa divulgação dessa lei pelas vias sociais e vejo uma
discussão muito grande e fez também passagens pela população presencialmente. A impressão,
tanto no mandato quanto a população, ela bate nesse quesito, que é o que: a primeira, se a prefeitura
pode auxiliar, se a prefeitura tem caixa para fazer isso, esse auxílio, vem em muito boa hora, uma
hora que vem, vai transferir para dar no bolso das pessoas, fazendo com que elas tenham mais renda
para comprar mais produtos, isso então é muito importante, tanto a população, e fica um recado
para nós, é importante tá pra nós aqui nessa casa de leis, é que, na rede social tudo, beleza, quem
segue vai debater, vai conversar tudo mais, mas presencialmente, poucas pessoas sabiam dessa
diminuição da tarifa. Então, uma coisa que tem que é ampliar as nossas divulgações, ampliar pra
que as pessoas tenham noção, também é interessante isso, a gente chegava no ponto de ônibus,
falava com a pessoa, nossa vai baixar, vai, vai no futuro baixar tudo mais, olha que interessante tal,
o que você acha disso, daí a gente fazia o debate com a população, então é uma coisa que a gente
tem que tentar ampliar nossa voz a criar, não como vereador, mas como casa leis mesmo. Então,
isso mostra né gente, uma coisa que nosso mandato fica falando já faz 7, 8, 9 meses, o orçamento da
prefeitura cresce, no ano passado foi quase 50 milhões a mais, então a prefeitura pode fazer certas
coisas e isso é muito importante para auxiliar a população nesse momento. O que nós concordamos
também com boa parte da população que a gente foi dialogar e tudo mais, são outras coisas, a gente
elogia isso, deixando muito claro, mas a gente vai discordar de algumas outras coisas: primeiro, a
Mirage recebe subvenção, isso é uma coisa que a população tem que saber, a Mirage recebe já
subvenção para transportar, o passe de idosos, tudo mais. Então ela já recebe e vai receber mais uma
subvenção. Então o primeiro ponto é esse, não vai ser a única do projeto de lei, vocês me corrijam,
por favor, tá não há nenhuma fechando, acabando com aquela subvenção, vai receber outra,
segunda subvenção que a Mirage vai receber. A população reclama demais, tanto nos debates online

quanto presencialmente, dos horários, eu vou falar nosso colega aqui Brisa, Barão domingo tem
dois horários. Eu quero fazer uma comparação com a Mirage lá em Amparo. Arcadas, que a Mirage
cuida do transporte público de Amparo, Arcadas que seriam bairro compatível com o barão, em
Domingo tem 10 horários de ônibus tá gente, então é um bairro que estão ao lado ali, está próximo
também, uma distância parecida de 10km, como é o barão e tem é só tem uma comparação. Outra
coisa né gente, todos vereadores desta Casa, imagino que todos, na sessão, ou na gestão anterior ou
nessa atual, já reivindicou, já reclamou, já faz o papel de fiscalizador tá gente, e a manutenção dos
ônibus é precária, a gente vê todo momento população postando tudo mais, quebra de novo, que
quebra de novo, que quebra de novo, então faltou nessa lei, além da questão de horários, porque
esta lei poderia muito bem vir junto uma cobrança já de horários, faltou também uma questão de
garantir um mínimo de manutenção, garantir que essa manutenção seja feita tá gente. E aí vem o
que, o terminal né gente, terminal de ônibus é uma coisa, um pedido da população, população que
vai precisa pegar dois, vai baratear, dois reais a menos, mas um terminal para fazer a troca, poderia
usar a maior referência, a gente já discutiu isso em rede social, a maior referência seria transformar,
por exemplo, a rodoviária tá gente, em um lugar para essa troca tá, dessa troca sem pagamentos tá
gente, isso também diminuiria essas longas linhas, não sei se alguém aqui já usou a linha Santa
Cruz aqui da cidade, a linha Santa Cruz é quase uma Itapira Tour, começa e passa por diversos
bairros até acabar lá no braz cavenaghi. Um terminal ajudaria até mesmo a baratear o ônibus, fazer
um pouco menos, porque quem vai estar no último instante demora mais uma hora tá gente para
chegar até lá. Então são estes pontos que a gente discutiu com o mandato. Agora é uma coisa do
mandato, é, obviamente prefeitura poderia também pensar em mais uma coisa né, a pensar até
mesmo gerar com esse dinheiro, gerar com o tempo, uma autarquia para cuidar do transporte
público. Nós temos cidades aqui próximas, como Araras, que tem autarquias. Então gente, seria
interessante tá. É estressante isso pensar o município cuidar do seu transporte, nem se não cuidar de
tudo, cuidas das linhas rurais, começar aos poucos, porque nós vamos passar, se ficar um ano esse
contrato pelo menos, a gente vai passar quase 1 milhão, fora as outras subvenções, a uma empresa
privada. Então poderíamos pensar também isso. Para finalizar né gente, isso foi uma coisa
recorrente, e isso aí vai a questão de contrato e não é por questão do jurídico da prefeitura, se fosse
possível, uma nova licitação, para que o empresa vieste com novos horários, com novos carros, para
fazer tá gente, e lógico, a gente depende disso, mais a questão contratual, jurídica, mas é um pedido,
porque muita gente falou e falou mesmo, vai passar o dinheiro para essa empresa que não tá
prestando um bom serviço, tá pelo contrário tá todo momento está sendo reclamado, reclamado,
reclamado mais um pouco ainda. Então é esse nosso recado, a gente concorda, mas outras coisas
vale fazer o debate aqui sobre esse ponto. Obrigado." A seguir faz uso da palavra o vereador
FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: "Boa tarde novamente a todos. Boa noite agora acredito eu, a
todos. Vamos iniciar falando um pouco da lei, do projeto de lei, é na minha concepção fantástica.
Eu conversei também, passar em pontos conversando, conversando com os mais antigos, porque eu
fiquei com encanado, já teve isso em Itapira. Bom, de 100% que ouvi falar, para eles nunca viram
isso em Itapira tá, uma redução de quase cinquenta por cento no valor da passagem de ônibus,
praticamente no início do mandato, já ouviram algumas coisinha outras época de eleição, não
estamos em ano eleitoral, estamos no início do mandato, pagando empréstimos que tá na nossa
conta bancária, na nossa conta para sair, e conseguimos essa vitória. Parabenizo ao prefeito, ao
contrário do que foi falado aqui, foi um pedido da nossa, do nosso grupo ao prefeito, o que a gente
conseguiria fazer né André, e ele ficou de ver isso daí se reuniu conversou com o pessoal tanto
primeiro com o seu orçamentoe nós conseguimos isso daí a uma vitória, ônibus de graça no feriado,
fala para mim quando teve? Então quero parabenizar nosso perfeito tá, críticas vamos ter. Agora
gostaria só de falar umas coisinhas aqui, para tentar responder o que foi dito. Eu tava já como
vereador em 2019, estava a Fênix aqui Leandro, estava terrível, a Beth participou de uma reunião né
Beth, foi eu, você, salvo engano o Luan, que era o presidente da câmara na época, recebeu o pessoal
da Fênix aqui bater um papo com eles, pedimos, nada fomos ouvido, o que deu, a empresa foi
embora porque não teve condições de melhorar. E nós, estamos sim trabalhando, tá certo, não tô
criticando o senhor não, temos que sim cobrar, vamos cobrar sim, estamos cobrando as melhorias,

mas eu também vi que tem sim ônibus bom circulando, não vou falar que não tem quebra, não sou
hipócrita tá, tem sim umas reclamações que eu vi também, já chegou ao prefeito, já comunicou eles
também, já estão, já responderam para nós que isso daí não irá mais acontecer, espero que não
aconteça mesmo. Agora só uma coisa que você falou antes Vereador, é o seguinte, vamos tomar
cuidado na divulgação, tem que aprovar o projeto antes, o André, não sei, eu não vou falar que
quantidade, porque depois eu vou ter que colocar na roda, mas eu recebi vários post da turma
falando do projeto moto táxi. Não podemos fazer divulgação antes da aprovação. O senhor não sabe
se a gente vai chegar aqui e retirar o projeto, vai que vem uma ordem lá de cima, e falam para mim,
o Faustinho, pede adiamento lá de 180 dias, vai ser adiado. Então, tem que ser votado, aprovado
para depois a gente fazer divulgação e não discutir com a população uma coisa, agora divulgar o
projeto é complicado, porque eu tô sofrendo com isso daí direto já foi várias e no mototáxi, falei
gente, não tá valendo, agora já passei para secretaria competente para isso, não tá valendo, pessoa
que tá fazendo isso aí, ela que vai ver com quem divulgou isso daí para ela. Então, a gente tem que
tomar cuidado tá, a divulgação acho que você quis dizer, então você tem que se corrigir, é assim
debater com o pessoal, não divulgar a lei em si, porque depois vai dar problema sabe. Então vamos
sim divulgar, é óbvio que a imprensa vai colocar, vai publicar no nosso site, o site da prefeitura,
pois isso é um ganho para a cidade imenso, para a população, eu fiquei orgulhoso, eu estava
viajando, fiquei sabendo dele lá desse projeto porque é um pedido nosso, mas também estava no
estudo né André, este pedido é do ano passado e veio. Nossa senti feliz mesmo, parabéns ao nosso
prefeito, parabéns ao povo de Itapira. E vamos sim tá sempre lutando, pegando, vamos cobrar sim a
empresa para melhorar cada vez mais, a nossa parte pode deixar que está sendo feita. Então muito
obrigado, tenho certeza que posso contar com a colaboração de todos os vereadores para aprovação
unanime. Obrigado presidente." A seguir faz uso da palavra o vereador ANDRÉ SIQUEIRA: "Boa
noite presidente. Boa noite os demais vereadores. Boa noite secretário Sandro aí presente. É
Vereador, uma conquista boa para população, uma conquista aí vem numa hora difícil aí que é
aumento de combustível para cá, aumento de combustível para lá, e com esses aumenta aí eu acho
que até a empresa poderia tá aumentando aí o valor das passagens, e felizmente aí deu tudo certo e
tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por todos os vereadores, porque a passagem de 4,50
vai para 2,50 para a população isso daí é muito importante, para quem anda de ônibus tá, eu tenho
bastante amigos aí e amigas que usa o transporte para trabalhar, até mesmo no centro da cidade aí
como tem a zona azul, então fica difícil pessoal vir de carro, também acho que com esse valor vai
incentivar o pessoal andar um pouco mais de ônibus também e a cobrança ele tem que cobrar
mesmo viu, parece que tá dando problema aí no Barão e Eleutério aí com o transporte, mas já foi
conversado com o dono da empresa essa semana, já tive uma conversa com o pessoal aí para tentar
melhorar essa situação e a gente tá aí para isso, gente tá aí para cobrar, não tenho rabo preso com
ninguém da empresa, Graças a Deus, então se precisar e montar no ônibus aí ver cobrar a situação
eu vou, não só eu como os demais vereadores tem certeza que vai fazer isso e graças a Deus acho
que vem numa boa hora essa tarifa aí a 2,50 aí e quem ganha com isso é a população. Uma boa
noite a todos." A seguir faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: "Boa noite mais uma vez
a todos já citados hoje né para ir rapidinho é o seguinte, nós estamos saindo de uma pandemia né,
uma coisa muito complicada que ainda se tem muita incerteza com tantas coisas e esse projeto ele é
uma demonstração assim nos dias de hoje, vai se reduzir quase pela metade o valor das passagens
de ônibus de Itapira. Então Vereador Leandro, quando o senhor ver aí comenta que tem que ser
discutido realmente tudo, eu acho que a palavra a chave conversando com Luan agora aí olha como
é interessante a gente prestar atenção e saber como caminhar conversa, e o Luan disse assim, olha
se abaixar esse aí para metade o valor tá, que que vai acontecer, muito mais gente vai andar de
ônibus, isso é óbvio, porque muitas pessoas não podiam andar de ônibus e nunca se ouviu isso
Itapira Leandro, eu vou dizer para você o que que vai acontecer, a população vai com o aumento da
gasolina, nós estamos indo na contramão da história para coisa boa, para aquilo que é certo, não é
ano político, a não ser para grandes cargos né, e isso mostra a estrutura e o pé no chão que a
prefeitura na administração Toninho Bellini está tendo certo, a responsabilidade de se pagar tudo o
que foi deixado de dívida pela administração passada, foram oito anos só se falando e empréstimos

e que o Prefeito Toninho Bellini, junto com essa câmara aqui assumiu. Só pagamento. Em relação
ao projeto você imagina se aumentar o número de pessoas que vão utilizar, com certeza mais esse
subsídio que tá vindo tá, eu tenho certeza, não quero aqui defender empresa nenhuma, fosse a do
Pedro, do João, de quem for, se o cara tiver o mínimo de inteligência, inteligência, ele vai
aperfeiçoar, porque se essa coisa tiver esse lastro, tiver esse poder de quanto mais se usar tá, menos
a população pagar e mais pessoas aderiram ao transporte a gente vai para tá partindo para uma
situação de primeiro mundo, é o que acontece em grandes centros, sabe. Agora, por que que se tinha
preocupação Leandro, porque Itapira sempre veio a briga política na frente, sempre veio a vamos
destruir porque a coisa não vai e nada acontecia tá, então por isso que eu queria e não sabe, não
queria entrar nesse detalhe político, mas veja bem, numa situação dessa, aonde chega uma surpresa
dessa, que a população com certeza vai ficar sabendo, vai ser muito divulgado com certeza tá,
porque a população tá com esse aumento de combustível e a empresa podendo aí diminuir esse
valor que é um projeto vindo do prefeito, que com certeza, tenho certeza que todos os vereadores
vão aprovar, não é possível que não se aprove um projeto desse, e não vamos tentar procurar sabe
pelo em ovo, porque não é essa a situação, não tem ninguém privilegiando ninguém, isso é fruto de
uma administração com o pé no chão, com estrutura, com uma equipe que tá conseguindo trabalhar,
botar as contas em dias, arrecadação tem que aumentar cada vez mais, quanto mais organizado for,
mais emprego você der, mais incentivos você der, mais empresas virão, coisas boas acontecerão e
só vai aumentar arrecadação que Itapira não tem como ser diferente, a própria empresa de ônibus se
começar arrecadar muito mais, vai ter que ter mais ônibus, vai ter que ter mais funcionário, vai dar
mais emprego, vai aumentar o número de transporte para o Barão, vai aumentar o número de
transporte para Eleutério, porque independente de quem é empresa tá, existem rotas aí do ônibus
que se tornavam simplesmente impossível por 5 ou 6 ônibus, porque, de repente você via duas ou
três pessoas dentro do ônibus tá, para uma corrida aí de longa distância em quilômetros, o cara da
empresa ele chega lá e tira o ônibus fora e deixa o pau quebrar, ah mas não está no contrato, isso
não tá podendo. Então eu acho que nós estamos enxergando aqui hoje, para que não se torne uma
discussão que venha desmerecer a coisa, eu acho que é um fato inédito Itapira, um fato inédito que
isso seja mantido e cada vez mais aperfeiçoado e se Deus nos iluminar, com mais dois ou três anos,
e isso aumentando, o uso de ônibus aumentando, quem, a gente não poderia dizer aqui, um sonho de
se conseguir uma tarifa zero para transporte coletivo, que seria um exemplo não só Itapira e região,
mas para muita gente, que isso é o sonho de todos tá. Agora o André falou aqui, vai ser fiscalizado,
se com toda esse aí essa ajuda a coisa não melhorar, a coisa descamba, do mesmo jeito que hoje está
passando, o prefeito pode mandar amanhã e a gente aqui pode estar tirando também. Então fica o
recado a empresa merecedora desse subsídio, para que ela se atende que tudo tá vindo a seu favor,
então que pegue esse barco, esse ônibus, pegue esse o ônibus e que faça disto um bom uso, um
grande proveito para que a gente faça uma parceria com coisa séria e que a gente possa beneficiar a
população de Itapira, para que a gente não comece a discutir política, não comece a falar disso e
daquilo. A gente sabe que nunca aconteceu, se tá acontecendo, então é uma grande vitória hoje para
população de Itapira. Então acho que e peço aqui realmente a todos vocês que votem a favor para
que a gente possa levar esse benefício para a população e que a gente consiga sabe, aperfeiçoar isso
junto com a empresa, junto com a prefeitura e vamos lutar para que o ano que vem se diminua mais
50 centavos e outra situação mais um real e mais e que a gente consiga sabe trazer esse grande
benefício e fica o pedido para a população de Itapira, que aprenda a usar o ônibus, com essa crise
agora, porque se usarmos o ônibus, quanto mais usarmos, melhor vai ficar sabe. Menos
congestionamento, menos consumo de combustível, melhora tudo né na natureza, tudo em relação
aos gases, as coisas da natureza, então Itapira é tão pequenininha, mas pode ser um grande exemplo
e que a população realmente também ajude a fazer que com esse projeto e com esse benefício as
coisas venham melhorar e em pouco tempo a gente vai ver quanto benefício um projeto desse pode
estar trazendo no dia de hoje, tá certo. Obrigado boa noite a todos." A seguir faz uso da palavra o
vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: "Boa noite presidente, demais companheiros
vereadores, público presente, funcionários da casa. Já faz muito tempo que eu não vejo um projeto
que venha calhar numa boa hora, uma hora certa, no início de um fim da pandemia, um projeto que

vai beneficiar toda a população, eu acho que quando a gente sobe na Tribuna e quando a gente
disputou uma eleição, todo mundo falou para os seus eleitores e buscou uma fala de que a gente tem
que cuidar das pessoas. Então esse projeto principalmente ele cuida das pessoas, ele cuida do povo
itapirense no momento que mais precisou, uma taxa de 4,50 aí para 2,50, isso é fantástico, na
história da cidade nunca teve um olhar tão diferenciado para isso, um problema tão comum, as
pessoas sempre vem projeto para essa Câmara para falar de aumento da tarifa, nós estamos na
contramão esse ano, falando de um projeto de redução de tarifa, então aqui nessa casa os méritos
tem que ser para o projeto, tem que ser para essa trajetória e como se construiu isso. A empresa
permissionária concessionária do transporte coletivo público Itapira é uma, isso é um ponto, o
subsídio tem que ser repassado para ela, os subsídios que já existem tem que continuar, não adianta
tirar um subsídio para criar outro. Então a história é essa, a gente tem sim que defender o projeto, é
bom, continuar cobrando da empresa os problemas nas falhas que ela tem, isso faz parte do nosso
mandato e faz parte do vereador e do serviço de ser Vereador, mas é muito importante ressaltar o
projeto, é muito importante falar e agradecer o prefeito Toninho Bellini, o vice-prefeito Mário, toda
sua equipe, todo o seu trabalho. Eu já estive aqui na outra gestão e volto a falar, a gente só subia
aqui para essa câmara projeto para subir o valor da tarifa, coisa terrível, coisa que era complicado, a
gente entendia a situação também da concessionária, tinha que ser feito, porém é um projeto no que
eu falo, um trabalho de toda uma equipe, principalmente da secretaria de fazenda, que soube sentar,
enquanto cidades da região estão discutindo aí o aumento do funcionalismo público, tão discutindo
o aumento dos professores, Itapira já fez tudo isso, já fez os professores, já fez o funcionalismo e
vem com mais essa jogada, mais uma tacada muito importante do prefeito Toninho Bellini, para
fazer isso para a população, beneficiando todo um povo, todo uma história e não beneficiando a
empresa não, porque o usuário que usar, a empresa vai receber. Então naturalmente isso é
beneficiando a população de Itapira. Prefeito Toninho Bellini, parabéns por esse gesto, nessa hora,
pós pandemia, Itapira é grata e nós vereadores tem certeza com maioria, com 100% dos vereadores
votando a favor desse projeto, nós precisamos continuar com políticas assim, voltadas a esse
trabalho. Fico muito feliz, pois há muito tempo não via um projeto tão importante para a população
quanto esse nessa hora. Muito obrigado, boa noite." Não havendo mais nenhum vereador querendo
fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar
nº 002/2022. Aprovado por unanimidade. A seguir a senhora Presidente coloca em primeira votação
a Emenda Modificativa nº 01/21022, de autoria das Comissões. Aprovada por unanimidade. A
seguir pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto e a emenda
foram aprovados por unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda
discussão e passe de imediato à segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o
requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei
Complementar nº 002/2022. Aprovado por unanimidade. A seguir a senhora Presidente coloca em
segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/21022, de autoria das Comissões. Justificativa de
voto vereador Mino Nicolai: "Só queria fazer essa justificativa, deixar uma coisa bem clara aqui.
Quando eu falei do lastro da prefeitura, da capacidade do Tesouro da prefeitura hoje por as contas
em dias e a gente, vossa excelência aqui como Vereador trazendo para o debate né, que nós ficamos
atento porque de repente que sabe o que pode acontecer amanhã, depois o Barros Munhoz falar sim:
só tá sendo possível isso porque lá oito anos nós arrecadamos, nós fizemos e por isso que o Prefeito
Toninho Bellini está fazendo. Então que a população fique bem atenta, porque o que tá acontecendo
é que foi um ano de muita luta, de pagamento de empréstimo, empréstimo, empréstimo, empréstimo
e empréstimo que em 8 anos sobrecarregou, enterrou a prefeitura de Itapira em dívidas. Então, com
tudo isso, nós estamos mostrando a capacidade de administrar e o poder hoje que a gente tem para
poder trazer coisas boas tá, administrando bem e cuidando do dinheiro que é do Povo de Itapira.
Então que nós não venhamos precisar escutar do Barros Munhoz que tudo que é bom é porque ele
fez lá atrás. Então já quero falar antes, que eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai aparecer
falando, se não fosse eu, então fica aqui a minha justificativa." DESPACHO: APROVADO POR
UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO O PROJETO E A EMENDA.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022.- Institui o regime de
sobreaviso na Prefeitura Municipal de Itapira e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal.
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022. Aprovado por unanimidade. A seguir pela
ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto foi aprovado por
unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de
imediato à segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido
pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022.
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022.
a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
0086/2021.- Dispõe sobre o censo animal no âmbito do município de Itapira, visando o controle
populacional de animais domésticos, e dá outras providências. Autoria: Maísa Fernandes. Não
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira
votação o Projeto de Lei nº 086/2022. Aprovado por unanimidade. A seguir pela ordem o vereador
Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto e a emenda foi aprovado por unanimidade,
requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de imediato à
segunda votação da matéria. A sra., Presidente acatando o requerimento verbal acolhido pelo Douto
Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 086/2022. Aprovado por unanimidade.
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel
- Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0011/2022.- Autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$ 1.418.338,96. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador
querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº
086/2022. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS.
"Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 1º)
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0012/2022.- Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$600.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei
nº 086/2022. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 de março de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente.
1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0013/2022.- Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 720.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum
vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei
nº 086/2022. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.
SS. "Vereador Antonio Caio", em 24 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.

