
ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 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. JULIANO FELICIANO: 

“Senhor presidente, Carlos Alberto Sartori, Carlos Jamarino, senhores vereadores, imprensa 

escrita e falada, público presente, boa noite. Venho a esta tribuna para parabenizar os 

trabalhos realizados na Casa de Recuperação Deus é Fiel, na pessoa do pastor Paulo 
juntamente com seus integrantes que se fazem presentes nesta Casa. Gostaria de dizer que 

nesta noite será lido um projeto de lei sobre a utilidade pública. Faço um apelo aos nobres 

vereadores para que pensem com muita firmeza em relação ao projeto. Cabe ressaltar que 

encontramos na Casa de Recuperação muitos homens que estão se recuperando devido ao 
uso de entorpecente. Esses homens da Casa de Recuperação Deus é Fiel tomaram a frente 

em participar e colaborar com a cidade de Itapira. Então, venho a esta tribuna a fim de 

solicitar de todos os vereadores para pensarem com muito carinho e cautela em relação a 

esse projeto. Agradeço a atenção de todos. Acredito que esse é o momento de lutarmos 
pelos nossos jovens que estão se perdendo devido ao uso de drogas. Muito obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a 

todos que se fazem presentes nesta noite. Boa noite aos internautas que acompanham 

nossos trabalhos através da internet. Boa noite senhores vereadores, funcionários desta 
Casa, imprensa escrita e falada. Agradecemos muito a Deus pela vitória alcançada logo 

após a nossa campanha eleitoral. Em algumas entrevistas disponibilizadas ao Portal Cidade 

de Itapira foi dito que votaríamos muitos projetos, mas justificando-os da melhor maneira 

possível. Tudo será analisado e muito bem explicado para a população em relação aos 
projetos que serão votados. Com certeza a população entenderá e depositará novamente seu 

voto de confiança nos vereadores desta Casa. A maioria dos vereadores disse que não 

acontecerá o que ocorreu no passado, ou seja, muitos projetos de lei foram votados na 

correria do dia para a noite. Então, peço a todos os vereadores para que analisem todos os 
projetos de lei incansavelmente. Muitos projetos estão defasados e automaticamente 

teremos que reajustar algumas remunerações, pois os profissionais merecem 

reconhecimento, mas tudo dentro da coerência. Elaborei algumas matérias relacionadas aos 
correios a fim de que o mesmo providencie o CEP de algumas ruas de nossa cidade. Cabe 

ressaltar que a CPFL também será notificada em relação a transferência de um poste. É um 

modo de colaborar para com a população. Gostaria de parabenizar todos as pessoas que se 

fazem presentes neste recinto. É muito importante a participação da sociedade nesta Casa. 
Também gostaria de parabenizar a atitude do vereador Juliano Feliciano, pois muitos 

jovens estão caindo nas drogas. Esse trabalho deve ser continuado e fiscalizado. Fico muito 

contente pela elaboração do referido projeto. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 
Estamos completando cerca de 45 dias de nova administração e gostaria de prestar uma 

homenagem ao Secretário da Cultura, Sr. Marcelo Iamarino, pois o mesmo soube traçar as 

metas e os planos para que pudéssemos desfrutar de um carnaval diferente e exemplar. Há 

muitos anos Itapira não disponibilizava um carnaval desse nível. Estamos gratos ao 
empenho de nosso prefeito, juntamente com o nosso deputado, pois não mediram esforços 

para solicitar do Secretário Estadual de Cultura para que o objetivo se tornasse realidade. 



Quem participou e esteve presente pode ver in loco tudo aquilo que esperava. A 

participação popular foi uma surpresa, pois muitas pessoas se fizeram presentes. Não existe 
festa popular sem a presença dos cidadãos. Observamos, graças a Deus, que a população 

aderiu uma nova forma de se fazer uma festa carnavalesca em nosso município. Então, em 

nome do Sr. Marcelo, Secretário de Cultura de nosso município, e dos demais segmentos de 

nossa administração pública, em especial o pessoal da Guarda Municipal e da Polícia 
Militar, gostaria de agradecê-los profundamente. Graças a Deus não houve nenhuma 

ocorrência grave. Não tivemos nenhuma briga e nenhum atrito entre os foliões. Gostaria de 

agradecer todas as pessoas que organizaram o evento direta ou indiretamente. O trabalho 

em conjunto é muito importante. Tenho certeza que no próximo ano a comunidade 
Itapirense será presenteada com outra festa carnavalesca ainda maior. Tivemos pouco 

tempo, mas o nosso Secretário de Cultura provou que é muito competente. Muitos vão dizer 

que o parque Juca Mulato não é um local ideal. Em minha opinião, o parque Juca Mulato é 

ideal para a realização desse tipo de evento. Haverá algumas mudanças para melhorar, 
ainda mais, a concretização desse tipo de festa carnavalesca em nossa cidade. Faço jus à 

pessoa do Sr. Marcelo e de nosso querido prefeito, pois são pessoas competentes e que 

administram a cidade de forma diferente. São pessoas que pensam no bem geral da 

população, principalmente naquelas pessoas que não tem condições de se locomoveram 
para outros municípios para desfrutar das festas carnavalescas. Então, a população mais 

carente festejou muito nesses últimos dias. Tenho certeza que oferendo uma festa de 

qualidade todos Itapirenses honrarão essa nova administração que se iniciou em 1º de 

janeiro. Gostaria de parabenizar novamente a nossa administração por disponibilizar uma 
festa carnavalesca exemplar para toda região. Parabéns ao Marcelo. Obrigado.” 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 1ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Fevereiro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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: 2º) Ofício nº 11/2013 - UR.3 - Referente. TC - 2.201/026/10.- 

Contas da Câmara Municipal exercício 2010. Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Ofício nº 24/2013 - UR.3 - Referente . TC - 

2.845/026/10.- Contas da Prefeitura Municipal exercício 2010. Autoria. Tribunal de Contas 

Estado São Paulo DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 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. 0013/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui no Município de Itapira o "Dia do Agente Municipal 
de Saúde", a ser comemorado anualmente no dia 05 de outubro. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, boa noite. Esse projeto de lei vem a demonstrar a real 

necessidade de se prestar uma homenagem às pessoas que muito tem contribuído com o 
árduo trabalho junto a Secretaria Municipal de Saúde de nossa cidade. Quando se fala em 

agente comunitário de saúde, acredito que devemos levar em consideração de que os 

mesmos fazem um trabalho junto a nossa comunidade. É um trabalho que envolve muito 

dinamismo e competência. É através do trabalho desenvolvido por essas pessoas que 
podemos nos nortear, trazendo muitos benefícios no âmbito da área da Saúde de nossa 

querida Itapira. São pessoas que estão empenhadas em trazer muitos benefícios a cada 



bairro de nossa cidade. A comunidade agradece muito por essa situação. Levando em 

consideração todos esses fatores, acredito que é louvável os agentes comunitários de saúde 
possuírem uma data, dentro do calendário municipal, para que possam ser homenageados e 

lembrados pela árdua tarefa que os mesmos desenvolvem em nossa cidade. Então, peço aos 

nobres colegas que compreendam e aprovem o projeto de lei. Acredito que seria uma 

simples forma de agradecer e homenagear nossos agentes comunitários de saúde. 
Obrigado.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de 

Lei nº. 0014/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui no Município de Itapira o "Dia Municipal da 
Capoeira, a ser comemorado anualmente no dia 3 de agosto. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0015/2013.- Em que o 

Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Estabelece o Perímetro de Segurança Escolar como área de prioridade especial do Poder 

Público Municipal e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0016/2013.- Em que o Sr. Mauricio 
Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

"Denomina vias públicas do Loteamento 'Roberta Barricatti', no bairro dos Macucos". 

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0017/2013.- Em que o Sr. Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Deus é Fiel. 

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 

0018/2013.- Em que o Sr. Comissão de Finanças e Orçamento submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que “Derroga a Lei nº 4.976, de 28 de novembro de 

2012, que fixa o subsidio dos agentes públicos investidos nos respectivos cargos do 

Município de Itapira, para o quadriênio 2013/2016.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0019/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

"Revoga os artigos 25 (caput e parágrafo único) e 38 da Lei Complementar municipal nº 
4.091/07." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de 

Lei nº. 0020/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre denominação das ruas do Loteamento 

Residencial "CHÁCARAS DE RECREIO POMAR". DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 12º) 
PARECER nº. 04/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 03/2013.- 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 03/2013, de autoria do Prefeito 
Municipal que "Reajusta montante anual a ser repassado à Banda Musical de Itapira, 

referente ao Projeto Casa das Artes", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, tendo em vista que o convênio atualmente em 
vigor, celebrado em 2007, com possibilidade de prorrogação, prevê a transferência para a 

Banda de até R$ 30.400,00, em parcelas mensais e sucessivas, contudo, esse valor tornou-



se insuficiente para fazer face às atuais despesas daquela instituição musical, motivo pelo 

qual o Poder Executivo decidiu reajustar seu montante anual para até R$ 50.000,00. É este 
o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino 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 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 13º) PARECER nº. 05/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 

04/2013.- 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 04/2013, de autoria do 
Prefeito Municipal que "Reajusta montante anual a ser repassado ao Coral Cidade de 

Itapira", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, 

tendo em vista que o convênio atualmente em vigor, com duração de 12 meses, com 
possibilidade de prorrogação por iguais períodos até no máximo 60 meses, prevê a 

transferência para o Coral de até R$ 32.000,00, em parcelas mensais e sucessivas, contudo, 

esse valor tornou-se insuficiente para fazer face às atuais despesas daquela instituição 

musical, motivo pelo qual, o Poder Executivo decide reajustar seu montante anual para até 
R$ 35.000,00. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido 

Jamarino 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 14 de Fevereiro de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 06/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

Ao Projeto de Lei nº 05/2013.- 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 05/2013, de autoria do Prefeito Municipal que "Reajusta montante anual a ser 

repassado à Banda Lira Itapirense", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

opinam pela aprovação, tendo em vista que o convênio atualmente em vigor, celebrado em 
2009, com possibilidade de prorrogação por iguais períodos até no máximo 60 meses, prevê 

a transferência para a Banda de até R$ 120.000,00, em parcelas mensais e sucessivas, 

contudo, esse valor tornou-se insuficiente para fazer face às atuais despesas daquela 

instituição musical, motivo pelo qual, o Poder Executivo decide reajustar seu montante 
anual para até R$ 142.000,00. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino 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 14 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante 

que a Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade, para 
que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o 

Vereador solicitar na íntegra. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Terneiro Marangoni. Autoria. Décio Da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0023/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elias 

Gomes de Toledo. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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 passa de imediato aos Requerimentos. 17º) Requerimento nº. 001/2013.- 
Oficiar ao deputado e Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, José Antonio 

Barros Munhoz, objetivando que o mesmo realize gestão junto ao Governo Estadual, 

trazendo para Itapira o Restaurante Bom Prato refeição a um real. Autoria. Décio Da Rocha 

Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 003/2013.- Voto de congratulação com Ilmo. 

comerciante Sr. José Carlos Bicudo, pelos seus trabalhos em sua profissão e por ser um 
assíduo acompanhante dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Autoria. Juliano 

Feliciano. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 004/2013.- Requer oficiar a Direção da empresa de 
transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a construção de um ponto 

coberto e dotado de banco defronte a UBS - Edgar Trani Bagatella, no bairro do Brás 

Cavenaghi. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 005/2013.- Oficiar à direção da Itajaí 

Transporte Coletivo Ltda., solicitando implantação de ponto de ônibus circular para 

embarque e desembarque de passageiros, na rua Manaus, proximidade da Seicho-no-ie, 

Vila Dr. José Secchi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 006/2013.- Oficiar à Secretaria de 

Estado dos Negócios dos Transportes e ao DER, solicitando construção de trevo de acesso 

ao Conjunto Habitacional Istor Luppi, na Rodovia SP 147 - Itapira- Lindóia, altura do KM 
42. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 007/2013.- Oficiar à alta direção das 

empresas de telefonia celular, TIM, OI, VIVO E CLARO, solicitando instalação de torres 
no Município de Itapira, para que os serviços de comunicação possam abranger os bairros 

do Brás Cavenaghi, Della Rocha III e adjacências. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 23º) 

Requerimento nº. 009/2013.- Oficiar a empresa de telefonia VIVO S/A, solicitando 

instalação de linha telefônica no loteamento Santo Expedito, bairro dos Prados. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 0010/2013.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, solicitando implantação de CEPs em vias públicas ainda não dotadas e serviços 

de entrega de correspondências no condomínio Nenê Cega. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

0011/2013.- Requer oficiar a Direção da CPFL Paulista, objetivando mudança de um poste 

na rua João Batista Sete, defronte ao imóvel de número 47. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

0012/2013.- Oficiar a empresa de Viação Itajaí, para que inclua no itinerário do transporte 

coletivo linha do Istor Luppi, o bairro José Tonolli. Autoria. Juliano Feliciano. Marcos 

Paulo da Silva DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 0013/2013.- Voto de Congratulação com a adolescente Bruna Alexia 

Brianti pelo transcurso de seu décimo quarto aniversário de nascimento que se realizará no 



dia 27 de janeiro de 2013. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o 

vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 0015/2013.- Congratulação 

com a Sra. Rosa Rossini de Oliveira, carinhosamente chamada de Dona Rosinha, pelas 

comemorações do seu 92º Aniversário, comemorado no dia 12 de janeiro de 2013. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 29º) Requerimento nº. 0016/2013.- Voto de congratulação com o casal, 

Waldomiro Pelisser e Benedita Topan Pelisser, pela sua comemoração de bodas de ouro, 
ocorrida em 26 de janeiro de 2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 0018/2013.- 

Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando implantação de CEPs em 
vias públicas ainda não dotadas e serviços de entrega de correspondências no bairro Santo 

Expedito. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 001/2013.- Sugere construção de quadra 
poliesportiva coberta no Conjunto Habitacional Jardim Itamaracá. Autoria. Décio Da Rocha 

Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação 

nº. 002/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudo junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e 
Pensões para concessão de tíquete refeição aos servidores municipais aposentados que 

ganham até dois salários mínimos. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 003/2013.- Sugere 
estudo por parte do Poder Executivo, com as Secretarias competentes visando a criação de 

uma instituição de amparo ao idoso, nos mesmos moldes de uma creche. Autoria. Décio Da 

Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Indicação nº. 004/2013.- Sugere construção de cobertura na quadra de 

esporte do Conjunto Habitacional Brás Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

005/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudo para implantação de uma escola entre os 

bairros Braz Cavenaghi e o novo conjunto habitacional daquela localidade. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) 

Indicação nº. 0010/2013.- Sugere a construção de Creche Municipal no Conjunto 

Habitacional Humberto Carlos Passarela, para atender a demanda dos bairros Jardim 
Galego, Della Rocha II, e Achiles Galdi. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. Rafael 

Donizete Lopes DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) 

Indicação nº. 0011/2013.- Sugere execução de mutirão de limpeza ao longo do ribeirão da 
Penha e córregos do Município, através da draga do Governo do Estado, para evitar 

enchentes em nossa cidade. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 0012/2013.- Sugere 
execução de mutirão de limpeza e remoção de lixo acumulados nos Conjuntos 

Habitacionais Tonolli, e Istor Luppi. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  



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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 

0013/2013.- Sugere execução de mutirão de limpeza e remoção de lixo e reparos no sistema 

de iluminação das praças e logradouros públicos de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 40º) Indicação nº. 0014/2013.- Sugere execução de obras de reforma do 

Velório Municipal de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 

0024/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito os estudos necessários para construção do Espaço 

Gospel Pastor João Pereira Pardim, com a construção de um tanque ou piscina para a 

prática de batismo, banheiros e vestuários, em local amplo e adequado. Autoria. Joilson 

Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 0028/2013.- Sugere construção de Unidade Básica 

de Saúde- UBS - no Conjunto Habitacional Doutor José Secchi. Autoria. Marcos Paulo da 
Silva. Juliano Feliciano DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Indicação nº. 0029/2013.- Sugere execução de obras de reformas e 

ampliação na UBS Farmacêutico Henrique Maciel no bairro Figueiredo. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) 

Indicação nº. 0030/2013.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na rua Engenheiro 

Cesar Coppos, localizada no Parque Industrial Juvenal Leite. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação 

nº. 0031/2013.- Sugere construção de pista dupla, separadas por canteiro central, dotada de 

haste de iluminação de dois braços, calçadão e construção de trevo de acesso à Vila de 
Eleutério, pela estrada vicinal Nelson Orcini. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

0032/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a instalação de 
pontos de iluminação no campo de futebol, bem como luminárias nas arquibancadas 

existentes no bairro Vila Boa Esperança. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 

0033/2013.- Sugere estudos junto ao setor competente, no sentido de viabilizar uma área 

apropriada para a construção de quadra poliesportiva na Vila Boa Esperança, mantendo a 

denominação de Massakito Kashiba. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, pela 
ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 

0034/2013.- Sugere instalação de uma pequena lixeira defronte ao prédio que abriga a UBS 
- Unidade Básica de Saúde, Edgar Trani Bagatella, no Conjunto do Brás Cavenaghi.  

Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 0035/2013.- Sugere implantação de ponto 
de embarque e desembarque coberto, aos alunos que aguardam o transporte escolar na 

estrada de acesso ao bairro dos Macucos, defronte a rua de acesso ao Condomínio de 



Chácaras Roberta Barricati. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 0036/2013.- Sugere 

construção de bocas de lobo defronte ao números 33 e 34 da Rua Antonio Francisco 

Lisboa, com a finalidade de eliminar-se o alagamento que se registra naquela via pública 

toda vez que ocorrem chuvas mais intensas. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação nº. 

0037/2013.- Sugere gestões junto a CPFL objetivando instalação de sistema de iluminação 

pública, no início da estrada de acesso ao Condomínio Roberta Barricatti, bairro dos 
Macucos. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 0038/2013.- Sugere construção de lombada 

na rua Florianópolis, defronte à residência de nº 127, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. 
Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 53º) Indicação nº. 0039/2013.- Sugere construção de lombada na rua Manaus, 
anteriormente ao cruzamento com a rua Curitiba, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 54º) Indicação nº. 0040/2013.- Sugere execução de pintura de solo e colocação 

de placas de trânsito no cruzamento das ruas Curitiba e Manaus, na Vila Dr. José Secchi, 

diante dos riscos de acidentes graves ocorridos na localidade. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) 

Indicação nº. 0041/2013.- Sugere reforma e instalação de mais brinquedos no playground 

existente na rua Manaus, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 

0042/2013.- Sugere execução de melhorias na quadra poliesportiva Orlanda Zanovelo Silva 

no bairro José Secchi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 0043/2013.- Sugere execução de mutirão 

de limpeza e remoção de lixo nas proximidades do campo de futebol da Vila Dr. José 
Secchi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 0044/2013.- Sugere recuperação e nova 

pintura da sinalização de solo em toda as vias da Vila José Secchi. Autoria. Rafael Donizete 
Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação 

nº. 0045/2013.- Sugere retirada da caçamba de entulhos depositada na rua Manaus, 

defronte a congregação da Seicho-no-ie, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Rafael Donizete 
Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação 

nº. 0046/2013.- Sugere construção e implantação de uma UBS - Unidade Básica de Saúde 

no conjunto habitacional Assad Alcici, como forma de desafogar o atendimento na UBS do 
Brás Cavenaghi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 0047/2013.- Sugere aquisição de 
aparelho de "Gasometria Arterial" destinado a atender a UTI do Hospital Municipal. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 62º) Indicação nº. 0062/2013.- Sugere rebaixamento de guias e sarjetas ao 
longo do calçadão da Avenida dos Italianos, para facilitar o acesso aos deficientes físicos. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. Juliano Feliciano DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 0063/2013.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua Arthur Miranda. Autoria. Marcos Paulo da 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 64º) Indicação nº. 0064/2013.- Sugere manutenção da iluminação, podas de 
árvores, limpeza, ajardinamento e outras melhorias que especifica na praça Bernardino de 

Campos. Autoria. Juliano Feliciano. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 65º) Indicação nº. 0065/2013.- Sugere execução de 
poda dos coqueiros existentes na entrada da Escola Joaquim Vieira, no Distrito de 

Eleutério. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 66º) Indicação nº. 0066/2013.- Sugere estudos para instalação 
de radar fixo nas Avenidas Lions Clube e Dos Italianos, limitando-se a 50 km/hora a 

velocidade máxima. Autoria. Juliano Feliciano. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) Indicação nº. 0067/2013.- Sugere 
execução de serviços de restauração no calçadão da rua José Bonifácio, via principal do 

centro da cidade. Autoria. Juliano Feliciano. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) Indicação nº. 0068/2013.- Sugere 
execução de recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Arthur Bernardes, no Jardim 

Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. Marcos Paulo Silva DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) Indicação nº. 0070/2013.- Sugere implantação de 
postos fixos da Guarda Municipal, em operação 24 horas por dia, em Eleutério, Barão 

Ataliba Nogueira, Ponte Nova e bairros da zona urbana que especifica. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 70º) 

Indicação nº. 0071/2013.- Sugere providências objetivando a construção de calçadas ao 

longo da avenida Mário Covas, até o conjunto habitacional Istor Luppi. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 71º) 

Indicação nº. 0072/2013.- Sugere execução de limpeza e roçamento do mato no pátio do 

prédio que abrigava a empresa Borbec. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 72º) Indicação nº. 0073/2013.- 

Sugere construção de canaleta ou boca de lobo nas Ruas Glicério Soares e Renne Boretti. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 73º) Indicação nº. 0074/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a concessão 



de transporte escolar gratuito destinado especialmente aos alunos que frequentam cursos 

técnicos no SENAI, na cidade de Mogi Guaçu. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 74º) Indicação nº. 

0075/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente os 

estudos necessários para a construção de um Centro Comunitário no bairro da Ponte Nova. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 75º) Indicação nº. 0076/2013.- Sugere criar eixos de circulação 
(Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 

o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 76º) Indicação nº. 0078/2013.- 
Sugere estudos junto à Secretaria de Planejamento, objetivando a construção de um Coreto 

com linhas arquitetônicas na praça Bernardino de Campos, para apresentações da Banda 

Lira Itapirense e outros eventos culturais. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 77º) Indicação nº. 0079/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito determinar ao departamento competente, realizar gestões junto de empresas de 

transporte, objetivando o transporte de alunos residentes nos bairros de Barão Ataliba 

Nogueira e Eleutério, matriculados em cursos noturnos, como na ETEC, de faculdades e 
demais cursos existentes em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 78º) Indicação nº. 

0083/2013.- Sugere revitalização, com a execução de limpeza e recolhimento de entulho, 

bem como serviços de jardinagens no complexo Betinho, no Jardim Raquel. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 79º) Indicação nº. 0084/2013.- Sugere que seja servido no Hospital Municipal 

para os pacientes internados água em copos embalados e descartáveis produzidos pelo 

SAAE. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 80º) Indicação nº. 00106/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal determinar ao departamento competente realizar obra para a canalização do 

córrego existente entre os Conjuntos Habitacionais Antonio Assad Alcici e Nosso Teto, 
assim como construir um calçadão em toda sua extensão. Autoria. Cesar Augusto da Silva.  

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

14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 81º) Indicação nº. 

00107/2013.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Jacob 
Audi, defronte ao prédio da APAE. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 82º) Indicação nº. 00108/2013.- Sugere 

estudos junto à Secretaria de Trânsito do Município, objetivando disciplinar o tráfego e 
estacionamento de veículos na Avenida Pauletti, defronte ao Condomínio "Dayane 

Residence". Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 83º) Indicação nº. 00109/2013.- Sugere denominação de Sr. 

Airton Galizoni Filho a uma via ou logradouro público municipal. Autoria. Carlos 



Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 84º) 
Indicação nº. 00110/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, que determine a melhoria da 

estrada rural e reforma da ponte de acesso ao bairro dos Cardoso. Autoria. Carlos 

Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 85º) 
Indicação nº. 00111/2013.- Sugere reforma na pista de atletismo José de Oliveira Barreto 

Sobrinho, utilizando-se de verba destinada do Governo Estadual para este fim. Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 86º) Indicação nº. 00113/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a construção 

de um redutor de velocidade e pintura de faixas de pedestre na rua Santa Terezinha, 

defronte à Igreja Batista Renovada de Itapira, bairro dos Prados. Autoria. Carlos Aparecido 

Jamarino. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 87º) Indicação 

nº. 00114/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que determine a execução de reforma da 

ponte de pedestre existente na rua João Brandão Junior, que dá cesso ao bairro dos 

Macucos. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, pela ordem, o vereador autor 
solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 88º) Indicação nº. 00117/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos junto à Secretaria de Meio Ambiente, objetivando incrementar a produção de 
árvores nativas, fornecendo as mudas em quantidade limitadas aos pequenos proprietários 

rurais, para formação de reserva legal e para a composição da mata ciliar, também para uso 

na arborização urbana do Município. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 89º) Indicação nº. 00118/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, estudos junto ao setor competente, objetivando incrementar o programa 

educativo de entrega de materiais usados, não mais utilizados pela população, 

disponibilizando-se para tanto um galpão público para armazenagem e posteriormente 
destinação adequada da sucata. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 90º) Indicação nº. 00119/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, estudos junto à Secretaria da Saúde, utilizando-se de verbas do Governo do 
Estado através de convênio, objetivando a implantação de um Laboratório Municipal de 

Manipulação, para formular medicamentos simples de uso diário e ocasional às pessoas 

carentes e com problemas para em consegui-los através dos programas governamentais. 
Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 91º) Indicação nº. 00120/2013.- Sugere a instalação de alambrado na área de 

terreno existente na rua Silvio Galizoni, no trecho compreendido entre a creche Celencina 
Caldas Sarkis e a ponte sobre o Ribeirão da Penha, proporcionando maior segurança aos 

transeuntes. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 92º) Indicação nº. 00121/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 
desenvolver junto a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo Federal, a 

elaboração de um projeto objetivando a implantação de Bibliotecas nos bairros de nossa 

cidade. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha 

Carvalho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente 



suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 003/2013.- Reajusta montante anual a ser repassado à Banda Musical de Itapira, 

referente ao Projeto Casa das Artes. 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 003/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 004/2013.- Reajusta montante anual a ser repassado ao Coral Cidade de Itapira. 
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 004/2013. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 005/2013.- 

Reajusta montante anual a ser repassado à Banda Lira Itapirense. 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 005/2013. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 001/2013.- Oficiar ao deputado e 

Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, José Antonio Barros Munhoz, 
objetivando que o mesmo realize gestão junto ao Governo Estadual, trazendo para Itapira o 

Restaurante Bom Prato refeição a um real. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Elaborei esse 
requerimento direcionado ao nosso deputado porque realmente muitas cidades de nosso 

Estado já conseguiram esse benefício. É um belo projeto do governo. Será um benefício 

muito bem vindo às pessoas que necessitam. Esperamos que o nosso deputado nos ajude, 

pois muitas cidades já aderiram esse benefício. Peço o voto dos nobres companheiros, pois 
desse modo, acredito que o pedido será reforçado ainda mais. Caso esse benefício seja 

alcançado e concretizado, muitas pessoas poderão usufruir de uma comida muito boa. Meus 

amigos que residem na cidade de São Paulo disseram que a comida é muito boa. Então, 

com o apoio de nosso deputado e presidente da Assembleia Legislativa, acredito que esse 
benefício poderá ser concretizado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Esse projeto é muito interessante. Estamos juntos em relação a projetos como esse 

onde acabam levando melhorias para os cidadãos de nossa cidade, principalmente para os 
menos favorecidos. Posso afirmar que a refeição é muito boa, pois participo de uma 

comunidade chamada Aliança da Misericórdia, situada na grande São Paulo, que ajuda 

muitas pessoas carentes. Com a ajuda dessa comunidade e de outras igrejas católicas muitas 

pessoas são levadas à esses restaurantes. É muito importante esse tipo de projeto. Cabe 
ressaltar que pessoas usuárias de drogas também terão acesso a esse tipo de benefício... 

Continuando o orador: Agradeço a intervenção do vereador Marquinhos. Conto com o 

apoio dos senhores vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
001/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 007/2013.- 

Oficiar à alta direção das empresas de telefonia celular, TIM, OI, VIVO E CLARO, 
solicitando instalação de torres no Município de Itapira, para que os serviços de 

comunicação possam abranger os bairros do Brás Cavenaghi, Della Rocha III e adjacências. 



Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “É muito triste uma cidade de 70 mil habitantes possuir alguns 
bairros que não disponibilizam sinal para aparelho celular. Atualmente a cobrança das 

operadoras de telefonia celular é imensa. A alíquota de impostos onera muito o 

contribuinte. Então, alguns bairros como o Brás Cavenaghi e o Della Rocha possuem 

muitas reclamações, inclusive em alguns setores do próprio Poder Público. Nas imediações 
do PPA situado no bairro Brás Cavenaghi ocorre o mesmo problema. Caso determinada 

pessoa queira utilizar seu aparelho celular, automaticamente a mesma deverá sair na rua. É 

muito importante acionarmos as operadoras de telefonia celular porque o nosso contribuinte 

não pode ficar sem esse tipo de serviço. Acredito que é um pedido e uma necessidade vinda 
por parte da comunidade. Devemos cobrar dos órgãos competentes para que o problema 

seja sanado. É inadmissível ainda possuirmos alguns bairros que carecem desse tipo de 

prestação de serviço. Gostaria imensamente que os nobres colegas apoiassem esse 

requerimento para que, desse modo, possamos resolver o problema da população 
Itapirense... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Como estou 

nesta Casa há várias legislaturas posso afirmar que todos os anos vários vereadores 

solicitam a mesma situação das operadoras de telefonia celular. Somente para o nobre 

vereador ter uma ideia o meu bairro ainda carece desse tipo de serviço. Esse tipo de 
problema assola Itapira há muito tempo. Todo ano é a mesma situação. Até o presente 

momento não recebemos nenhum tipo de resposta. Cabe ressaltar que já solicitamos apoio 

do deputado e estamos aguardando novamente. Realmente devemos cobrar. Obrigado... 

Continuando o orador: Obrigado pela intervenção, nobre vereador. A população necessita 
do básico. Alguns profissionais do próprio PPA não possuem uma linha adequada para 

realizar uma ligação. Os próprios moradores do bairro quando necessitam de alguma 

informação acabam sendo afetados pelo mesmo problema. Então, é uma necessidade. 

Esperamos resolver esse tipo de problema em pouco tempo. Obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Requerimento nº. 007/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 003/2013.- 
Sugere estudo por parte do Poder Executivo, com as Secretarias competentes visando a 

criação de uma instituição de amparo ao idoso, nos mesmos moldes de uma creche. 

Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Atualmente muitas pessoas possuem parentes que 
necessitam de mais atenção. Cabe ressaltar que todos precisam trabalhar e automaticamente 

não encontram quem possa ficar responsável pelo idoso. Então, acredito que a criação de 

uma creche direcionada ao idoso seria essencial. A pessoa poderia trabalhar tranquilamente 
e no período da tarde estaria retirando o idoso da creche. É uma realidade... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Estivemos em São Paulo a fim de 

buscar esse tipo de projeto, pois o mesmo está sendo implantado pelo Governo Geraldo 

Alckmin. Itapira também necessita desse tipo de creche. Cabe ressaltar que o município de 
Piracicaba também está implantando esse tipo de projeto... Continuando o orador: 

Gostaria de parabenizar os vereadores que foram buscar esse tipo de trabalho na grande São 

Paulo. Esse tipo de serviço seria de fundamental importância para a nossa cidade. Agradeço 

a atenção de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Somente gostaria de comentar que cuidar de idosos é uma 

tarefa extremamente difícil e onerosa. Acredito que deveríamos aproveitar as instituições 

que já existem em nossa cidade para realizar convênios. Essa situação é baseada em um 

critério social. Muitas famílias não possuem pessoas que possam estar cuidando do idoso. 
A criação de uma creche é uma situação extremamente onerosa. Já existem instituições que 

prestam o mesmo tipo de serviço em nossa cidade. A realização de convênios seria mais 



plausível. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Vejo da seguinte forma, nobre vereador. Seria gloriosa a criação de uma creche 
municipal. Como ortopedista posso dizer a você que muitos idosos fraturam fêmur, além de 

outras regiões ósseas, quando estão sozinhos em suas residências. Vejo que a preocupação 

do Dr. Pedro é muito pertinente. Atualmente a maioria dos nossos asilos e de nossas 

entidades do terceiro setor passam por muitas dificuldades. Acredito que os cofres públicos 
serão menos onerados caso a situação venha através do Estado. Então, conforme os 

companheiros Carlos e Joilson nos informaram, acredito que seria louvável esse tipo de 

ideia. Desse modo, nossos idosos poderão usufruir de um serviço muito necessário em 

nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Cabe 
ressaltar que muitos idosos não querem morar nessas instituições. Então, o objetivo seria 

esse. A creche não funcionaria 24 horas por dia. Seria somente durante o dia... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Gostaria de esclarecer o segmento da 

verba. Atualmente existem vários projetos elaborados pelo Governo do Estado. É diferente 
a destinação de verbas para instituições de idosos de longa permanência. Existe um 

programa do Governo que é voltado para a creche do idoso. O idoso somente passa o dia na 

instituição. Por esse motivo a creche não é vinculada a instituições existentes em nossa 

cidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 003/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão a Indicação nº 0024/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito os estudos necessários 
para construção do Espaço Gospel Pastor João Pereira Pardim, com a construção de um 

tanque ou piscina para a prática de batismo, banheiros e vestuários, em local amplo e 

adequado. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos 
novamente. Elaborei a referida indicação pelo motivo da necessidade que os evangélicos 

possuem atualmente. Itapira não possui um espaço adequado onde os evangélicos possam 

realizar os batismos. Por esse motivo elaborei esse tipo de indicação. A criação de um 

espaço onde os evangélicos possam realizar batismos seria plausível. Peço o apoio de todos 
os nossos amigos vereadores para que a indicação seja aprovada. Obrigado... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Atualmente cerca de 40% de nossa 

população é evangélica. Esse tipo de solicitação é muito justa. Desse modo, a realização 

dos batismos será feita com segurança e higiene. Lembro-me, na época, que o Sr. João 
batizava muitas pessoas no rio. Caso o rio estivesse muito cheio o batismo era suspenso. 

Essa indicação é muito importante. Parabéns, nobre vereador.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 024/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 0033/2013.- Sugere 

estudos junto ao setor competente, no sentido de viabilizar uma área apropriada para a 
construção de quadra poliesportiva na Vila Boa Esperança, mantendo a denominação de 

Massakito Kashiba. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna para solicitar do senhor prefeito municipal para que olhe com bons olhos o bairro da 
Vila Boa Esperança. Há alguns anos foi destruída a única quadra que abrangia este bairro. 

Jovens da localidade sempre procuravam entretenimento esportivo na região. A localidade 

está desamparada em relação a quadra poliesportiva há muito tempo. Como o bairro é 

imenso, além de possuir muitos jovens, acredito que a localidade necessita, e muito, de uma 
quadra poliesportiva. Faço esse pedido encarecidamente ao nosso prefeito municipal. 

Também gostaria de ressaltar sobre a iluminação do campo, no qual o mesmo possui 



muitos problemas de pessoas que frequentam a localidade para realizar uso de drogas. 

Então, peço encarecidamente ao prefeito municipal para que esse tipo de problema seja 
sanado o mais breve possível. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 033/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0038/2013.- Sugere construção de 

lombada na rua Florianópolis, defronte à residência de nº 127, na Vila Dr. José Secchi. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Na condição de 
ortopedista vejo o grande número de acidentes que a cidade possui. É uma necessidade 

vinda dos moradores do bairro José Secchi. A implantação dos referidos redutores de 

velocidade viria a coibir a velocidade de pessoas que não respeitam as leis de trânsito. 

Então, é um pedido vindo da comunidade. Acredito que muitos acidentes seriam evitados 
com a implantação de redutores de velocidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 038/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 0039/2013.- Sugere 

construção de lombada na rua Manaus, anteriormente ao cruzamento com a rua Curitiba, na 

Vila Dr. José Secchi. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
039/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0040/2013.- Sugere 

execução de pintura de solo e colocação de placas de trânsito no cruzamento das ruas 
Curitiba e Manaus, na Vila Dr. José Secchi, diante dos riscos de acidentes graves ocorridos 

na localidade. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 040/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 0046/2013.- Sugere construção e 

implantação de uma UBS - Unidade Básica de Saúde no conjunto habitacional Assad 

Alcici, como forma de desafogar o atendimento na UBS do Brás Cavenaghi. Autoria: 
Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Caros colegas vereadores, boa noite novamente. Observamos que um dos PPAs 

que mais possui problemas em nosso município está situado no bairro Brás Cavenaghi. O 
estabelecimento de saúde atende uma imensa população. Essa massa popular deve ser 

diluída através da construção de novas Unidades Básicas de Saúde nas adjacências do 

Nosso Teto, Della Rocha e Assad Alcici. É inadmissível uma pessoa ter que passar por uma 

consulta e não possuir um meio de transporte para tal feito. Essa é a realidade do pessoal do 
Della Rocha. É um imenso percurso do Della Rocha até o PPA situado no Brás Cavenaghi. 

Então, acredito que devemos realizar estudos para que o problema seja sanado. Cabe 

ressaltar que os Bairros Assad Alcici e Nosso Teto possuem uma população que comporta a 

formação de uma Unidade Básica de Saúde. Acredito que a construção de Unidades 
Básicas de Saúde é possível. Desse modo, automaticamente o PPA do Brás Cavenaghi será 

desafogado e a população dos bairros vizinhos possuirá uma Unidade Básica de Saúde mais 

próxima de suas residências. Já existe um estudo por parte da Secretaria de Saúde nesse 

sentido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Muitas pessoas 
reclamaram desse problema na época de campanha. Você está de parabéns pela elaboração 

dessa matéria, nobre vereador. Vamos solicitar ao líder de governo para que leve essa 



solicitação ao nosso prefeito. Obrigado e boa noite... Continuando o orador: É uma 

necessidade. Vejo que muitas pessoas possuem problemas de saúde. Então, essas 
comunidades devem ser beneficiadas com a construção de novas Unidades Básicas de 

Saúde. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 046/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 

Em única discussão a Indicação nº 0072/2013.- Sugere execução de limpeza e roçamento 

do mato no pátio do prédio que abrigava a empresa Borbec. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 072/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 

0075/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente os 
estudos necessários para a construção de um Centro Comunitário no bairro da Ponte Nova. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos mais uma vez. Essa indicação faz referência a 

construção de um Centro Comunitário no bairro da Ponte Nova. Cabe ressaltar que a 
localidade já possui um salão da igreja, mas é notório que muitas vezes o próprio salão não 

comporta as pessoas em grandes festividades religiosas. Estudos foram realizados e 

encaminhados ao nosso deputado para que haja a viabilização da construção de um Centro 

Comunitário adequado. Com a construção desse Centro Comunitário vários cursos 
profissionalizantes também poderão ser realizados. É muito importante esse tipo de serviço. 

São esses os fundamentos no qual requeiro a aprovação da referida indicação. Se Deus 

quiser essa situação se tornará realidade. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 075/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 0076/2013.- Sugere 

criar eixos de circulação (Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 0079/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar ao departamento competente, realizar gestões junto de empresas de 
transporte, objetivando o transporte de alunos residentes nos bairros de Barão Ataliba 

Nogueira e Eleutério, matriculados em cursos noturnos, como na ETEC, de faculdades e 

demais cursos existentes em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Elaborei a mesma 

indicação na legislatura passada, mas não obtive êxito na concretização desse tipo de 

serviço. Então, novamente estou elaborando a mesma indicação e peço encarecidamente 

para que o prefeito estude essa proposta. Cabe ressaltar que vários jovens me procuraram, 
assim como procuraram o vereador Marquinhos, entre outros vereadores. Atualmente a 

oportunidade é muito grande de se frequentar uma faculdade, mas é notório que ainda 

existem alguns empecilhos. Para os alunos que residem no Barão e Eleutério a dificuldade é 

ainda maior, pois muitos não possuem transporte para que possam se locomover até a zona 
urbana da cidade. Acredito que é importante buscarmos melhorias e alternativas para que 

esses alunos possam estudar e crescer na vida. A nossa cidade somente tem a ganhar com 

essa situação. Deixo registrado o meu pedido e com certeza o prefeito o receberá de bom 

grado para que esse tipo de problema seja sanado. Obrigado e boa noite.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Indicação nº. 079/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 



APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 

00121/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito desenvolver junto a Secretaria Municipal de Cultura, 

em parceria com o Governo Federal, a elaboração de um projeto objetivando a implantação 

de Bibliotecas nos bairros de nossa cidade. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, 
nobres vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de parabenizar o nobre vereador 

pela elaboração da referida indicação. Sugeri ao nobre companheiro para retirá-la a fim de 

melhores estudos. É muito complicado cada bairro possuir uma biblioteca. Um ônibus 

preparado a fim de percorrer toda cidade seria plausível. Acredito que seria mais viável, 
além de o atendimento ser mais rápido. A cidade é enorme. A transformação de um ônibus 

em uma biblioteca móvel é plausível. Gostaria que o doutor retirasse a matéria para 

melhores estudos. Desse modo, constataremos a melhor situação para a nossa 

municipalidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. O que o vereador Décio disse é muito bom, mas 

a indicação de autoria do Dr. Pedro veio em uma ótima hora. Existe um determinado 

convênio que indica cerca de 27 pontos de possíveis bibliotecas direcionadas à vários 

municípios. Para que essa situação seja possível é necessário que o município disponibilize 
10% do valor. Acredito que com a elaboração dessa indicação o processo será mais rápido. 

Fico muito contente com essa situação. A população será beneficiada futuramente. A 

matéria não pode ser retirada. Existe um determinado prazo para que a liberação da verba 

seja possível. Peço a todos os nobres edis para que votem favoravelmente a matéria. 
Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 

 

 

 

 


