
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de fevereiro de 2013. Presidente: 

CARLOS ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: CARLOS APARECIDO JAMARINO. 

2º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. À Hora Regimental, verificando-se 
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO JAMARINO, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL 

DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como 

primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos que se fazem presentes nesta primeira sessão ordinária do 

corrente ano. É muito bom ver esse plenário cheio. Peço a todos que compareçam a todas 

sessões ordinárias desta Casa Legislativa, pois é dessa forma que é feita a democracia de 

uma cidade. A força vinda de todos os cidadãos é muito importante. Cada pessoa deve fazer 
o seu papel e cobrar da melhor forma possível. Todos os órgãos públicos devem atender a 

população da melhor maneira possível. Quero, senhor presidente, cumprimentar todos os 

vereadores desta Casa, assim como o público que se faz presente. Gostaria de dizer que 

elaborei dois votos de congratulação direcionados aos corredores da São Silvestre. Cabe 
ressaltar que o trajeto desse ano foi alterado e dificultado ainda mais. Muitos corredores de 

nossa cidade representaram muito bem a nossa querida Itapira. O Vitor iniciou a corrida 

cerca de uma hora antes devido a sua modalidade. É notório que o mesmo foi campeão de 

sua modalidade. Acredito que é um fato inédito a nossa cidade alcançar o primeiro lugar na 
corrida de São Silvestre, independentemente da modalidade. Acredito que o nosso grande 

atleta representou muito a nossa cidade. Gostaria de desejar uma boa sorte a todos os 

vereadores e que esta Casa seja muito transparente para com a população itapirense. Muito 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
“Boa noite a todos. É com imensa honra e alegria constatar o plenário desta Casa lotado. 

Boa noite a todos os colegas do Legislativo, imprensa escrita e falada, internautas, ouvintes 

da Rádio da Clube. Primeiramente acredito que possuímos a obrigação, como 

representantes do povo, dizer que esta Casa de Leis é a mais representativa dentro de todos 
os poderes existentes na República Federativa do Brasil. Acredito que aqui existe diferentes 

segmentos representados, mas todos, sem sombras de dúvidas, com o mesmo intuito de 

representar e trazer os problemas que tanto assolam a nossa comunidade. Vamos ajudar o 

nosso prefeito a melhorar todos os âmbitos sociais de nossa querida cidade. Como vereador 
tenho participado de reuniões e conversado com pessoas de diferentes segmentos de nossa 

cidade a fim de constatar os reais problemas de Itapira. Posso dizer francamente que estou 

muito empolgado. Tudo o que pautei em minha vida sempre foi com muito empenho e 

dedicação. Acredito que nessa hora sobressai os anseios e aquilo que constatamos durante a 
campanha. Acredito que esse é o momento de por em prática. O Executivo está trabalhando 

desde o primeiro dia com muito empenho. Cabe ressaltar que os vereadores e os secretários 

também estão na estrada. Os vereadores tem sido cobrados e vistos como pessoas que 

honrarão cada voto recebido, além da cadeira desta Casa. É uma cadeira transitória, pois 
estamos como vereadores. Isso é muito importante. A democracia deve ser de forma em 

que todos os cidadãos itapirenses sintam-se honrados em constatar o Legislativo atuante e 

que possa representar a comunidade itapirense. Fiquei muito feliz nessa semana, pois 

participei de duas reuniões. As reuniões foram muito produtivas em relação aos programas 
de Esporte e Cultura. Gostaria de agradecer imensamente a presença de nosso secretário, 

Sr. Luis Domingues. Foi um bate papo muito importante, onde pude constatar a integração 

de pessoas que fazem parte do programa vindo de diferentes segmentos do poder público. 

O mais importante foi a presença da comunidade do bairro Istor Luppi. Estive presente com 
outros colegas vereadores, onde pude ficar muito feliz. Aquela obra é de usufruto de toda 



comunidade itapirense. Cabe ressaltar que pude sentir de perto a empolgação vinda de todas 

aquelas pessoas. Se Deus quiser, acredito que no segundo semestre já teremos uma obra 

concluída. Todos os itapirenses serão agraciados e beneficiados. Outra situação seria que 
também participamos, juntamente com outros vereadores, do Conselho Municipal de 

Defesa da Mulher. Agradeço imensamente a presidenta Selene Aldi por termos passado por 

uma reunião muito produtiva. Estamos muito esperançosos, pois através desse Conselho 

Municipal de Defesa da Mulher as nossas mulheres, adolescentes e idosas poderão ter, se 
Deus quiser, a partir dos próximos meses, muitas melhorias, principalmente em relação a 

sua dignidade. Acredito que precisamos conversar. A força dos Conselhos Municipais é 

muito importante. Gostaria de agradecer a presença do colega Tiago Fontolan. Acredito que 

a força dos Conselhos Municipais fará a diferença em nosso município. Então, desde já, 
gostaria de agradecer a presença de todos. Espero, se Deus quiser, ser um representante de 

cada segmento da comunidade. A população, antes de mais nada, deve ficar ciente sobre 

aquilo em que estamos trabalhando e aquilo que estamos buscando de melhorias. Acredito 

que a transparência é a ordem. A partir do momento que você é claro e digno sobre aquilo 
que faz, acredito que automaticamente não é deixada nenhuma margem para comentários. É 

muito pelo contrário, ou seja, você acaba engrandecendo o seu trabalho. Gostaria de 

agradecer a todos novamente pela presença. Vamos todos juntos, se Deus quiser, guiar o 

destino da querida Itapira. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum 
Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 17 de Janeiro de 2013. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 17 de Janeiro de 2013. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos 

Ofícios: 3º) Ofício SG - DAO nº 075/2013.- Comunica que o Vereador CARLOS 
APARECIDO JAMARINO será líder do Poder Executivo. Autoria. Prefeito Municipal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a 

leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 003/2013.- Em que o Sr. José Natalino 
Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reajusta 

montante anual a ser repassado à Banda Musical de Itapira, referente ao Projeto Casa das 

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

aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

004/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Reajusta montante anual a ser repassado ao Coral Cidade de Itapira. 

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

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

005/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Reajusta montante anual a ser repassado à Banda Lira Itapirense. 

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

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

006/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 

escolas do Município, para ministrar curso extensivo preparatório para vestibulares para 

alunos que concluam ou venham a concluir o ensino médio neste município. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 



de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 007/2013.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.000,00. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 008/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Proíbe a realização de show 

pirotécnico em ambientes fechados no âmbito do Município de Itapira. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vimos nos noticiários nacionais 
e internacionais o episódio ocorrido na cidade de Santa Maria situada no Rio Grande do 

Sul. Devemos lutar com unhas e dentes para que não aconteça aquilo que pode ser evitado. 

O que aconteceu naquela boate é uma consternação a nível nacional. É evidente que casos 

semelhantes já ocorreram em outros países vitimando milhares de pessoas. O mais difícil de 
entender e o que nos deixa mais consternados é ver pessoas inocentes morrerem por 

incapacidade e inoperância de um poder público que infelizmente não agiu conforme as 

normas regentes do município. Acredito que estamos sujeitos a desgraças ambientais, além 

de calamidades, mas desgraças humanas não podem fazer parte de nenhum contexto de 
nenhum município de nosso país. O nosso município não pode ser diferente. Acredito que o 

choro daquelas famílias não pode cair no esquecimento. Como fiscalizadores e formadores 

de leis possuímos a obrigação de colocar dentro das leis municipais de Itapira esse projeto. 

Peço o apoio vindo de todos os pares desta Casa. Gostaria que os nossos pais deixassem os 
nossos filhos mais tranquilos. Atualmente possuímos muitos problemas sociais, mas é 

inadmissível uma pessoa entrar em um local público para divertir e acabar saindo dentro de 

um caixão. Então, basta. Acredito que devemos nos mobilizar e a hora é essa. Por esse 

motivo que peço que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Obrigado.” 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 

009/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui o projeto pedagógico de medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao bullyng escolar. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0010/2013.- Em que o Sr. Juliano 

Água Suco submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 
Município de Itapira o "Dia Municipal de Mobilização ao Combate a Drogas, com o jargão 

"Crack Tire esta Pedra de seu Caminho", a ser realizada anualmente no dia 30 de junho. 

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

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 

0011/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde 

do Município de Itapira. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite senhor presidente, internautas, ouvintes da Rádio Clube, imprensa 
escrita e falada. Fico muito feliz em constatar esse plenário completamente lotado com a 

presença de vários amigos e ilustres diretores. Gostaria de agradecer a presença de todos e 

aproveitar o momento para dizer que as portas desta Casa sempre estarão abertas. O projeto 

de minha autoria faz referência as pessoas que necessitam d medicação. No governo 
passado haviam algumas restrições. Muitas pessoas possuem convênios médicos, mas cabe 

ressaltar que tal benefício é disponibilizado pelos filhos dessas pessoas. É notório que 

muitos possuem plano de saúde, mas recebem apenas um salário mínimo. Baseado nessa 

situação, muitas receitas médicas se tornam inviáveis para retirada da medicação. Até no 
ano de 2004 as receitas eram levadas às farmácias e estabelecimentos de saúde de nosso 



município e o medicamento era retirado normalmente. Com a alteração da administração 

municipal muitas mudanças foram feitas. Cabe ressaltar que o cidadão tem direito a 

medicação. Todos são iguais perante a lei. Como legisladores estamos apenas buscando o 
direito das pessoas. Então, atendendo as solicitações vindas da população acabei 

elaborando o referido projeto de lei. Peço aos nobres pares que o projeto de lei seja 

aprovado o mais rápido possível. Desse modo, acabaremos atendendo muitas pessoas de 

forma mais eficiente. Com certeza o nosso prefeito abraçará essa causa e o problema será 
sanado. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 0012/2013.- Em que o Sr. Rafael 

Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 
sobre a implantação do Programa de Humanização Permanente de Apoio Psicológico às 

mulheres que sofrerem aborto espontâneo ou óbito fetal no âmbito hospitalar da Rede 

Municipal de Saúde. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “É um projeto de lei que vem mostrar que estamos preocupados com as nossas 
mulheres. A ordem natural de uma gestação é que a mãe, o pai e o filho saia do Hospital 

com muita felicidade. Quando ocorre o contrário devido a alguma patologia ou 

eventualidade, acredito que acabamos ficando muito preocupados. Atualmente as pessoas 

saem do Hospital e acabam não possuindo um acompanhamento ou orientação. A pessoa 
que perde um filho também acaba perdendo um pedaço de si. Essas mulheres merecem uma 

atenção especial. Estive conversando com algumas psicólogas e assistentes sociais e 

acredito que é um projeto muito oportuno para que possamos dar segmento à essas pessoas 

e tentar diminuir o sofrimento das mesmas. Acredito que não iremos despender nenhum 
gasto. Possuímos muitas pessoas competentes dentro de nosso RH junto ao município. 

Basta sermos organizados. Desse modo, essas pessoas poderão sair do Hospital e ter 

determinado segmento. Quando ocorre a perda o fator psicológico é irreparável. Cabe 

ressaltar que a pessoa acaba carregando esse sofrimento para o resto da vida. Então, 
acredito que será um alento a mais para essas pessoas. Peço o apoio aos nossos colegas 

desta Casa. Desse modo, muitas pessoas poderão usufruir dos benefícios do referido 

projeto. Obrigado.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 
havendo mais Projetos Lei, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que faça a leitura 

dos Ofícios de Liderança de Partido. 14º) Ofício nº s/nº.- Indicação Liderança da Bancada 

do PSB. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Ofício nº s/nº.- Indicação Liderança da 
Bancada do PP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Ofício nº s/nº.- Indicação 

Liderança da Bancada do PPS. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Ofício nº s/nº.- 
Indicação Liderança da Bancada do PSC. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Ofício nº 

s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PT. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) 
Ofício nº s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PRB. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 20º) Ofício nº s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PSDB. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios de Liderança de Partido passamos aos 

Votos de Pesares. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Francisco Malandrin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



002/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Julieta Antonia Brianti Avancini. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 003/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Adão Rodrigues Moreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

004/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Jacheta. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 005/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco 
Antonio de Moraes. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2013.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hélio de Almeida. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 007/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tose Kashiba. Autoria. 

Juliano Feliciano. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 008/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Jovem Cleber da Silva Azevedo. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 009/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Nunes. Autoria. 

Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0010/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Gilberto Donati Filho. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

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

05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0011/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de Profundo Pesar, pelo 

falecimento das vítimas do incêndio ocorrido na boate Kiss, na cidade de Santa Maria (RS). 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0012/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ângela Neide Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0013/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Viana dos Santos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0014/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio 
Gonçalves Neto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Edimiro Francisco Paulo Sobrinho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0016/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito 

Arlindo Gregório. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0017/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. João Batista da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0018/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Riberti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0019/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim 

Amâncio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. João Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0021/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Vieira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A 

seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 

8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 
referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente suspende a sessão 

por cinco minutos para que os vereadores se reúnam a fim de que formem as comissões, 

levando em consideração os artigos 20 e 21 do Regimento Interno, baseado no consenso. 

(SUSPENSA) Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente informa, 
resumidamente, as composições das Comissões Permanentes ficaram da seguinte forma: 

Comissão de Justiça e Redação: Carlos Aparecido Jamarino, César Augusto da Silva e 

Rafael Donizete Lopes; Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde 

e Assistência Social: Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuetti e Rafael 
Donizete Lopes; Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente: 

Décio da Rocha Carvalho, Marcos Paulo da Silva e Pedro Tadeu Stringuetti. A Comissão 

Temporária ficou da seguinte forma: Comissão Especial de Ética: Carlos Aparecido 

Jamarino, César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima e 
Juliano Feliciano. A Comissão Representativa para o interregno das Sessões ficou da 

seguinte forma: Carlos Alberto Sartori, Carlos Aparecido Jamarino, Juliano Feliciano, 

Maurício Cassimiro de Lima e Rafael Donizete Lopes. Diante disso, o Sr. Presidente coloca 

em votação a aprovação dos referidos membros. Aprovado por unanimidade. Isto feito, o 
Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. A seguir, pela ordem, os vereadores 

Srs. Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes solicitam e a Casa 

aprova por unanimidade a inversão das matérias da pauta devido a escassez de tempo do 

Expediente. 42º) Requerimento nº. 0017/2013.- Requer convocar, nos termos do artigo 
131, Título X, do Regimento Interno, e artigo 28 da LOMI, a Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Flávia Rossi, para prestar informações aos senhores vereadores sobre os 

critérios de divisão e repasse de subsídio do transporte escolar para estudantes 

universitários e alunos do ensino técnico. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa 

noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, imprensa 

escrita e falada, internautas, público presente, boa noite. Já estivemos conversando com o 

prefeito municipal com referência a esse decreto fixado. Na realidade a lei já existe e ela 
determina os critérios para o repasse do subsídio. Existe todo um cálculo matemático, além 

de que foi levado algumas considerações em relação as diretrizes e parâmetros para a 

fixação dos critérios do subsídio. Os vereadores, como um todo, estão propondo para que a 

secretária venha a esta Casa de Leis para a realização de uma reunião em conjunto, ou seja, 
com a comissão permanente de vereadores e a comissão formada pelos estudantes a fim de 



esclarecer esses termos. Uma de nossas propostas de campanha é estabelecer o critério de 

transparência para com as pessoas. Então, em nenhum momento, deve ficar alguma 

margem de dúvidas quanto aos critérios utilizados. Então, peço a todos estudantes que 
formem uma comissão a fim da participação da referida reunião. Assim que o agendamento 

for concretizado, automaticamente a secretaria da Casa informará a todos sobre a reunião, 

onde todos os pontos serão discutidos e debatidos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Peço que o senhor venha fazer o 
convite para a secretária Flávia logo para a próxima sessão, pois é notório que muitas 

faculdades já iniciaram os trabalhos do corrente ano letivo. Desse modo, essa situação será 

esclarecida o mais rápido possível. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 

“Gostaria de esclarecer, nobre vereador, que a Secretária de Educação comparecerá na 
reunião marcada pelos integrantes das comissões. Desse modo, conversaremos e 

debateremos o assunto. Cabe ressaltar que no horário da sessão não existe a possibilidade 

de esclarecermos os fatos adequadamente, pois o público não pode se manifestar, além do 

tempo ser muito escasso. Então, marcaremos a reunião a fim de debater o assunto. 
Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Requerimento nº. 002/2013.- Voto de Congratulação com o atleta 

itapirense Vitor Tagliatti Zani pela brilhante participação na 88ª edição da Corrida 
Internacional de São Silvestre, terminando como o primeiro colocado, com o tempo de 

1h15min23s, categoria Especial - DMAI - Deficientes Andantes. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. Juliano Feliciano DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 44º) Requerimento nº. 008/2013.- Voto de Congratulação com os atletas 

itapirenses participantes da 88ª Corrida Internacional de São Silvestre, ocorrida no dia 31 

de dezembro de 2012. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Juliano Feliciano DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Requerimento nº. 0014/2013.- 

Congratulação com dirigentes e funcionários da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e 

todas as equipes participantes do 39º Jogos de Verão, na pessoa do secretário professor 

Luiz Domingues, que arrecadaram 2,5 toneladas de alimentos, que foram repassados para o 
Fundo de Solidariedade do Município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo Regimental do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões 
se reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 07/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que 

proceda a leitura do Parecer:” 46º) PARECER nº. 03/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

07/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e 
Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 07/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.000,00", 

são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 007/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 50.000,00. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

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

007/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Fevereiro 



de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Clube de Campo Santa Fé: Convite 

para a Marchinha de Carnaval no dia 08 de Fevereiro de 2013, às 23:00 horas, nas 

dependências do clube recreativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 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, a Rádio 
Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 

ESTA ATA. 

 
 

 

 


