
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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. Hoje será um dia onde vários projetos serão votados. Cada 

vereador votará de acordo com sua consciência, mas cabe ressaltar que cada projeto possui 

sua justificativa. Quero agradecer a presença de todos, assim como dos internautas, 
imprensa e funcionários desta Casa. O bairro Jardim Raquel é dos mais antigos de nossa 

cidade, sendo que o mesmo ficou esquecido por vários anos. Uma de minhas indicações 

será votada hoje e a mesma é relacionada ao PPA da localidade. Apenas dois PPAs 

atendem vários bairros. Isso colabora para a formação de uma imensa fila de espera, onde a 
população acaba sendo prejudicada. Com a construção de uma nova Unidade Básica de 

Saúde, acredito que a fila de espera será menor. Gostaria de aproveitar a oportunidade e 

solicitar dos nobres edis para que aprovem a referida indicação. Quanto mais rápido for a 

aprovação da indicação, mais rápido virá a solução do problema. Gostaria que o líder do 
prefeito levasse a matéria até o nosso prefeito. Gostaria de agradecer novamente a presença 

de todos. Devemos reivindicar, mas com muita coerência naquilo que é exigido. Em relação 

a reunião realizada ontem, gostaria de dizer que foi muito produtiva. É muito importante a 

participação da população. A população sempre deve comparecer nas sessões desta Casa. A 
porta deste Legislativo sempre estará aberta para o povo. Obrigado pela atenção de todos e 

boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, 

funcionários desta Casa, boa noite. Quero chamar atenção de todos em relação a fatalidade 
que houve no bairro Della Rocha, mais precisamente na Rua Eugênio Consorte. Aquilo que 

ocorreu realmente foi uma fatalidade. Estive conversando com vários moradores da 

localidade e os mesmos disseram que várias reivindicações já foram feitas. Mesmo 

ocorrendo uma morte há cerca de 10 anos na localidade o problema ainda não foi sanado. É 
lamentável um bairro daquele porte possuir um problema tão grave. Estive presente na 

localidade, juntamente com outros vereadores, para escutar a população a fim de resolver o 

problema. Realmente ocorreu uma morte. Gostaria de saber quem cuidará daquela mulher e 
daquele bairro. Venho a esta tribuna para chamar a atenção de todos os vereadores, assim 

como também de todos os órgãos públicos de nossa cidade, para que venham a ter uma 

visão direcionada para o Bairro Della Rocha. Deve haver mudanças no bairro desde a 

entrada até a saída. Saí muito indignado daquela localidade, pois é um bairro que existe há 
muito tempo e que carece de pintura asfáltica, sinalização, dentre outros fatores. Cabe 

ressaltar que o mato existente no bairro está muito alto e acaba colaborando para a 

proliferação de pernilongos e animais peçonhentos. Peço, encarecidamente, aos nobres 

vereadores e demais órgãos públicos para que analisem a situação a fim de que os 
problemas sejam sanados o mais rápido possível. Infelizmente é revoltante a situação que 

se encontra o Della Rocha. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, público presente, funcionários desta Casa, boa noite. Em função da reunião das 
comissões gostaria de dizer que foram abordados dois fatores. O primeiro deles seria 

relacionado a uma listagem de dívidas que foram apresentados pela Prefeitura Municipal. 



Expliquei que eram dívidas que poderiam ocorrer devido a processos trabalhistas. Além 

disso, comprometi-me a buscar na Prefeitura Municipal um posicionamento em função do 
decreto número 10 relacionado ao plano de contingência de gastos. Estive conversando 

com o Sr. João Bozzi e o mesmo me passou algumas informações em relação ao decreto. 

Houve uma redução no consumo de combustíveis de R$ 21.600,00 em janeiro. Manutenção 

de veículos e serviços houve uma redução de R$ 29.000,00. Material de expediente houve 
uma redução de R$ 8.000,00. Material de manutenção no geral houve uma redução de R$ 

7.500,00. Telefone fixo houve uma redução de R$ 8.500,00. Em relação ao abono de férias 

em pecúnia houve uma redução de R$ 66.000,00. Em comparação a admissões e demissões 

houve uma redução de R$ 149.000,00. Em função dessa situação as pessoas que deixaram a 
Prefeitura Municipal também deixaram de receber o ticket e houve uma redução de R$ 

5.520,00. Então, nesse primeiro momento houve uma redução de gastos totalizados em R$ 

295.120,00. São essas informações que a Secretaria da Fazenda me passou. Existe uma 

meta a ser alcançada relacionada a redução de gastos no valor de R$ R$ 2.800.000,00 até o 
final de 2013. Comprometi-me a passar todas as informações aos nobres vereadores. Todas 

as propostas serão encaminhadas e estudas. Cabe ressaltar que o prefeito esteve se reunindo 

com alguns empresários a fim de conquistar algumas outras verbas a fim de fazer frente a 

outras necessidades sem onerar os cofres públicos. Assim que obtiver as informações 
corretas, automaticamente virei a esta tribuna para explicar adequadamente esse assunto. 

Existem algumas situações que serão revistas a fim de atingir a meta desse plano até o final 

de 2013. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna 

para dizer que procurei no dicionário Aurélio o significado de duas palavras. São palavras 

importantes nos dias atuais e principalmente na política Itapirense. A primeira delas é 

Politicagem. Possui o significado de política mesquinha, estreita e de interesses pessoais. É 
o conjunto de políticos poucos escrupulosos, desonestos, sem prestar contas dos interesses 

da coletividade. A segunda palavra é Polêmica e possui o significado de questão 

controvérsia. Gostaria de ler um artigo que é de muito interesse a todos que estão me 

ouvindo. “Os guerreiros da maldade. O que explica a vingança dos políticos derrotados nas 
urnas contra o leitorado? Inicia-se o texto. Ao visitar a sagrada montanha de Taishan, 

Confúcio, o sábio chinês, deparou-se com uma mulher cujos parentes haviam sido 

devorados por tigres. Indagou: “Por que não se muda daqui?”. Ouviu como resposta o 

lamento: Porque os governantes são mais ferozes que os tigres.” A história é um libelo 
contra os políticos. A desilusão com os governos tem atravessado ciclos históricos, 

ganhando referências e pontuações que marcam caráter predador de mandatários que se 

valem da política como escada para a ascensão pessoal. Saint-Just, um dos jacobinos da 
Revolução Francesa, executado após a queda de Robespierre, costumava dizer: “Todas as 

artes produziram maravilhas, exceto, a arte de governar, que só produziu monstros.” Nessa 

mesma linha, registra-se uma lapidar frase de John Adams, o segundo presidente dos 

Estados Unidos: “Todas as ciências progrediram, menos a de governar, que não avançou, 
sendo hoje exercida apenas um pouquinho melhor do que há 4 mil anos”. Concorde-se ou 

não com a moldura expressiva, o fato é que, aqui e alhures, multiplicam-se exemplos da 

devastação que governantes e políticos provocam nas mais diferentes roças da res publica. 

Apesar dos avanços da democracia nos palcos contemporâneos, os atores políticos 
extrapolam seus papéis. Fixemos os olhos ao nosso redor. A par da bateria de denúncias 

que atingem os costados da administração federal, feitos de governantes municipais 

derrotados no último pleito têm chamado a atenção. Inconformados por não terem sido 

reeleitos ou pela derrota de seu candidato, os guerreiros da maldade espalhados pela 
Federação abrem um vasto arsenal de armas para atirar contra a população. A vingança se 

dá por meio de um leque de atos pérfidos: suspensão de serviços básicos (Saúde, 



Transporte, Limpeza Pública, por exemplo), demissões irregulares de funcionários, calote 

na folha de pagamentos, nomeações de última hora, realização improvisada de concursos 
públicos, desprezo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Em algumas localidades, a 

situação caótica ganhou intensidade com o fechamento de postos médicos, suspensão do 

transporte escolar a até dos serviços de abastecimento de água. Apesar da iniciativa 

saneadora do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, prefeitos conseguem driblar 
medidas impostas como Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), ações cautelares e 

preparatórias de ações civis públicas. Quem não se lembra do folclórico ex-presidente da 

Câmara dos Deputados Severino Cavalcanti, hoje prefeito de João Alfredo, em 

Pernambuco? Foi obrigado a se submeter a um TAC para regularizar o pagamento de 
servidores e restabelecer serviços públicos. E a prefeita de Fortaleza, hein? Luizianne Lins 

suspendeu o “Réveillon da Paz” por não se sentir “legitimada para conduzir uma festa que 

transcorrerá em meio a uma mudança de gestão.” Que cara de pau. O que explica a 

vingança contra o eleitorado? Reação ao exercício do voto consciente. Avançamos em 
matéria de cidadania ativa. Como se recorda, John Stuart Mill, em suas Considerações 

sobre o Governo Representativo, divide os cidadãos em ativos e passivos, arrematando que 

os primeiros fazem bem à democracia, enquanto os segundos são os preferidos dos 

governantes. O eleitorado racional se expande, e é este um dos fatores a explicar o 
estreitamento de currais eleitorais. Alarga-se a participação do eleitor no processo político, 

cujos eleitos se fazem ver na renovação dos quadros municipais. Essa nova realidade 

explica a ação vingativa de prefeitos que receberam o cartão vermelho nas urnas. O 

jussperneandi dos derrotados é uma tentativa de puxar para a atualidade traços do ciclo 
coronelista que Victor Nunes Leal tão bem descreveu coronelismo, Enxada e Voto, cujo 

lema era: “Para os amigos, pão; para os inimigos, pau.” Negar pão e água ao adversário e 

favorecer os amigos, máximas da República Velha, ainda inspiram a banda jurássica de 

nossa política. O fato é que os avanços do presente, por mais que se multipliquem, não 
apagaram as marcas do passado. Nos mais diversos campos, da política aos costumes, o 

Brasil dual se faz ver por meio de uma banda asséptica ao lado de uma banda suja. De um 

lado, o cabo de guerra é puxado pelas forças da moral e da ética, sob a bandeira de valores 

republicanos como o compromisso, a prevalência da coletividade sobre a individualidade, a 
transparência, a verdade e a justiça. De outro, as forças do atraso se esforçam para ganhar a 

peleja, usando, para tanto, as armas da emboscada e as curvas dos desvios e elícitos. Mas há 

motivos para comemorar. O Supremo Tribunal Federal chega ao final de um julgamento 

que, há cinco meses, parecia algo inalcançável. Enxergamos as instituições, malgrado 
vaidades e querelas entre grupos, funcionarem a contento. Num território afamado por 

impor barreiras quase instransponíveis ao acesso à justiça e onde se edificou gigantesco 

apartheid social, verificar que os poderosos também podem ingressar no xilindró constitui 
agradável sensação de que águas cristalinas voltam a banhar o corpo pátrio. Todos são 

iguais perante a lei. Essa é a luz que joga claridade sobre instituições e pessoas, pobres e 

ricos. Não podemos perder de vista os enclaves do atraso, as teias de maracutaias, as máfias 

que se incrustam nas malhas da administração nas instâncias federativas. Urge eliminar os 
focos de corrupção que conectam a burocracia à esfera dos negócios privados. Holofotes 

devem ser abertos sobre quadros venais, alguns habitando os mais altos tribunais, que agem 

sob suspeita camada de interesses escusos. É bem verdade que os mecanismos de 

investigação aguçam a percepção e aperfeiçoam as ferramentas de controle. Mas os donos 
do poder invisível multiplicam garras e escudos de proteção com inimaginável sofisticação. 

São trânsfugas morais. Sabem expressar o discurso da honestidade para confundir os 

incautos. Fazem da hipocrisia a arte de amordaçar a dignidade.” 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 MILITAÕ 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 Ordinária, realizada no dia 14 de Fevereiro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0021/2013.- Em que o Sr. Rafael 
Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre a instalação de banheiro químico nas feiras livres nos horários que menciona e dá 

outras providências. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Estive 
conversando com vários feirantes, além de vários consumidores, e pude constatar que não 

existe banheiro químico disponível nas feiras de nossa cidade. Salvo o Mercado Municipal, 

acredito que todas as feiras de nossa cidade não possuem local adequado para que as 

pessoas possam estar fazendo suas necessidades fisiológicas. Então, foi um pedido vindo de 
várias pessoas. É um projeto de muita importância para a nossa cidade. Espero que a 

matéria receba aval favorável e que, desse modo, possamos solucionar esse problema. É 

muito comum as pessoas do bairro Santa Cruz comprarem verduras e legumes na feira da 

localidade. Muitas delas acabam utilizando o banheiro do velório municipal. Então, por 
questões de higiene, acredito que o projeto somente viria a colaborar para com a nossa 

população. Espero contar com o apoio dos senhores vereadores. Esse projeto de lei foi 

elaborado a pedido da Verinha Zago, além de outras pessoas. Gostaria de reiterar as minhas 

homenagens à ela. Muito obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0022/2013.- 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$ 120.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0023/2013.- Em que o Sr. José Natalino 

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

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, recursos à Associação Down de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de 

Lei nº. 0024/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 
Auxilio, recursos à Associação Down de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0025/2013.- Em que o Sr. José Natalino 
Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Insere parágrafo 

única ao artigo 1º da Lei nº 5.002/13, que autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma 

de Subvenção Social, recursos à Casa Vida de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 07/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 06/2013.- 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 06/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal 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", 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. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 08/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 

08/2013.- 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 08/2013, de autoria do 

nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Proíbe a realização de show pirotécnico em 

ambientes fechados no âmbito do Município de Itapira.", 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 9º) 

PARECER nº. 09/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 09/2013.- 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 09/2013, de autoria do nobre 

Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre o desenvolvimento de política 

"antibullying" por instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo poder público municipal, extensivo às instituições de educação infantil 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos", são de parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa, 
objetivando dar um prazo ao Poder Executivo para regulamentar através de Decreto a 

propositura. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Altera o Art. 6º, que 

passará a constar com a seguinte redação: ...Art. 6º - O Poder Executivo 

regulamentará esta Lei no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 
sua publicação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 10º) 

PARECER nº. 10/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 10/2013.- 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 10/2013, de autoria do nobre 

Vereador Juliano Feliciano, 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", 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. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Juliano Feliciano 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 

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 

11/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 12/2013.- 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 12/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 

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", 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. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Rafael Donizete Lopes 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 19 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 12/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 13/2013.- 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 13/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que 
"Institui no Município de Itapira o "Dia do Agente Municipal de Saúde", a ser comemorado 

anualmente no dia 05 de outubro", 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. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Rafael Donizete Lopes 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 19 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 13/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 14/2013.- 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 14/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que 
"Institui no Município de Itapira o "Dia Municipal da Capoeira, a ser comemorado 

anualmente no dia 3 de agosto", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, 

por apresentar uma Emenda Modificativa com o objetivo de incluir no teor da propositura 
outras Secretarias Municipais. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. Art. 1º - O Art. 3º 

passará a constar com a seguinte redação: ...Art. 3.º As atividades alusivas à efeméride, que 

consiste na realização de seminários, aulas, palestras, rodas de capoeira, concursos, dentre 

outras manifestações de uma mobilização e campanhas preventivas através da imprensa 
falada e escrita do Município, serão realizadas anualmente, em conjunto com as seguintes 

Secretarias: Secretaria Municipal de Cultura; Secretaria Municipal de Esporte; e Secretaria 

Municipal de Promoção Social. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 14/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de 

Lei nº 15/2013.- 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 15/2013, de 
autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Estabelece o Perímetro de 

Segurança Escolar como área de prioridade especial do Poder Público Municipal e dá 

outras providências", 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. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Rafael Donizete Lopes 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 19 de Fevereiro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 15/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº Ao Projeto de Lei nº 16/2013.- 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 16/2013, de autoria do nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima, que "Denomina 

vias públicas do Loteamento 'Roberta Barricatti', no bairro dos Macucos", são de parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois é justa e 
meritória a homenagem póstuma que o Poder Legislativo tributa à memória dos estimados 

cidadãos Arlindo Mendes e Maria das Dores, que foram em vida pessoas trabalhadoras, 

honestas e que contribuíram para o engrandecimento de nossa cidade. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) 

PARECER nº. 16/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 18/2013.- 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 18/2013, de autoria da Comissão 

de Finanças e Orçamento, 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", 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. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) 
PARECER nº. 17/2013.- Ao Projeto de Lei nº 20/2013.- 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 20/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe 
sobre denominação das ruas do Loteamento Residencial "CHÁCARAS DE RECREIO 

POMAR", 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. 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 19 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. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. João Rogatte. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0025/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Aparecido Antonelli. Autoria. Carlos 

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



Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0026/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo 
Sérgio Luiz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0027/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Jair Pinheiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0028/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jalmon Antonio Pacheco. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio 

Verício Izaias. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Antonio Scale. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0031/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Daniela Silva Ribeiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Cândido Sobrinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0033/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Soares da Silva. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0034/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Cândido Grilo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0035/2013.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ronaldo Marchioretto. Autoria. Cesar Augusto da 

Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Ozalinda Orsini Esteca. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 31º) Requerimento nº. 0019/2013.- 

Congratulação com o Diretor do Departamento Municipal de Cultura Marcelo Dragone 

Iamarino e demais funcionários daquela pasta, responsáveis pela organização do brilhante 

Carnaval de rua 2013, em Itapira. 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 19 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 

0020/2013.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo Itajaí, objetivando 
a fixação de placas informativas com itinerários e horários dos ônibus nos pontos de 

embarque e desembarque de passageiros. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 007/2013.- Sugere 
Execução de serviços de alargamento da estrada Córrego do Cocho até o bairro dos 

Cardosos, zona rural. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 008/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 
que determine ao departamento competente melhorias e cascalhamento nas estradas rurais 

do Município. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 009/2013.- Sugere execução de operação 
"tapa - buracos" em todas as ruas da cidade. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 

0015/2013.- Sugere obras de ampliação da Creche Municipal de Barão Ataliba Nogueira, 
usando o atual prédio que abriga o Velório, conforme sugestão dos moradores, construindo-

se em outro local um novo Velório. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

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

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 

0016/2013.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas ruas 

de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 0017/2013.- Sugere 
implantação de equipamento redutor de velocidade na rua Doroteia de Freitas, defronte a 

Igreja Brasil Para Cristo, imediações do prédio da Creche Municipal. Autoria. Joilson 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 39º) Indicação nº. 0018/2013.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento 

da Avenida São Paulo com Avenida Brasília. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

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

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 

0019/2013.- Sugere execução de mutirão de limpeza em todos os bairros da cidade. 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 0020/2013.- Sugere a revitalização da 
Praça da Árvore e reativação do Observatório Municipal. Autoria. Joilson Batista Militão 

da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação 

nº. 0021/2013.- Sugere construção de quadra poliesportiva, campos de bocha e maia no 

Condomínio Jacir Cega, no bairro do Machadinho. Autoria. Joilson Batista Militão da 

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

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação 

nº. 0022/2013.- Sugere execução de mutirão de limpeza e remoção de lixo no final da rua 

Jacob Audi, onde existe uma nascente D'Água. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

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

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

0023/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente realizar uma 

revitalização e manutenção geral no Centro Hideraldo Luis Bellini, bem como reformas da 

piscina e organização de uso, com professor capacitado para atender aos usuários. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 45º) Indicação nº. 0025/2013.- Sugere elaboração de estudos que possibilitem a 



construção de uma nova Praça da Bíblia em nossa cidade, dotada das melhorias que 

especifica. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 0026/2013.- Sugere doação de área fora do 

perímetro urbano para a UIPA - União Protetora dos Animais. Autoria. Joilson Batista 

Militão da Silva. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 0027/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito enviar 

projeto de lei para essa Câmara visando firmar um convênio com as clínicas veterinárias da 
cidade para implantação de um programa de castração em massa a baixo custo ou gratuito, 

principalmente dos animais abandonados. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

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

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

0048/2013.- Sugere construção de rotatória no cruzamento das ruas Dalila Simões Galdi, 

Mauro Simões e Sebastião Jader Sarkis. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 

0049/2013.- Sugere implantação de mão única de direção na rua Padre Ferraz, no trecho 

compreendido da rua Francisco de Paula Moreira Barbosa até a rua da Penha. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 50º) Indicação nº. 0050/2013.- Sugere implantação de sistema sincronizado de 

funcionamento nos semáforos instalados na avenida Rio Branco. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) 

Indicação nº. 0051/2013.- Sugere colocação de semáforo no cruzamento da avenida Brasil 

com as ruas Santa Terezinha e Pombo, bairro dos Prados. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação 

nº. 0052/2013.- Sugere à Secretaria Defesa Civil, execução de serviços de averiguação dos 
hidrantes do Hospital Municipal, bem como demarcação de áreas de fuga em caso de 

incêndio ou qualquer outro tipo de emergência. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 

0056/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito celebrar convênio de cooperação técnica com o Estado 

de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, visando integrar o Município ao 
Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal, instituído 

pelo Decreto Estadual nº 52.052/07. 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 19 de 
Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 0057/2013.- 

Sugere ao Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Defesa Social reativar e 

aprimorar a atuação da patrulha rural em Itapira. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação 



nº. 0058/2013.- Sugere estudos objetivando a revitalização do Posto da Guarda Municipal 

no Vila de Barão Ataliba Nogueira, evitando desta forma a ocorrência de furtos e roubos na 
localidade. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 0059/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 

determinar ao setor competente a elaboração de projetos de revitalização para as áreas de 
lazer do bairro Braz Cavenaghi e Della Rocha III. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação 

nº. 0060/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, em conjunto com o Comando da Guarda Municipal 

de Itapira, destinar três fardas completas para os soldados que compõem a digna 

Corporação. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 0061/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos 

no sentido de substituir as placas denominativas das vias e logradouros públicos, por placas 

novas constando nome e o CEP - Código de Endereçamento Postal, de cada via pública. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista 
Militão da Silva manifesta interesse m discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 0069/2013.- Sugere execução de 

melhorias que especifica no playground da Vila de Eleutério. Autoria. Rafael Donizete 
Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação 

nº. 0077/2013.- Sugere a construção de uma Capela no Cemitério Municipal da Paz. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 61º) Indicação nº. 0080/2013.- Sugere recuperação e reativação da fonte 

luminosa e outras melhorias que especifica na praça Bernardino de Campos. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 62º) Indicação nº. 0081/2013.- Sugere construção de bueiro na praça Anna 

Vieira, em frente a empresa Solano, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 

0082/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Joaquim 

Vieira próximo à creche municipal existente na via. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Indicação nº. 

0085/2013.- Sugere melhorias na estrada rural que liga os bairros da Ponte Nova e Ponte 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 65º) Indicação nº. 0086/2013.- Sugere realização de limpeza, 

ajardinamento, iluminação e construção de uma pista de cooper ao redor do lago existente 

entre os bairros Figueiredo e Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) Indicação nº. 

0087/2013.- Sugere melhorias na estrada rural da Carlotinha, que dá acesso às propriedades 

de Aparecido Borges, Sítios Santo Antonio, Coraça e Queluz. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) Indicação 

nº. 0088/2013.- Sugere estudos objetivando a implantação de um Posto da Guarda 
Municipal, com vigilância de 24 horas, na Praça Bernardino de Campos e Parque Juca 

Mulato, evitando desta forma a ocorrência de badernas, furtos e roubos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) 
Indicação nº. 0089/2013.- Sugere doação de área fora do perímetro urbano para a UIPA - 

União Protetora dos Animais. 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 19 de 
Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) Indicação nº. 0090/2013.- 

Sugere cessão em comodato do prédio da rua Mauro Simões, que era cedido para a 

indústria BORBEC, para a ASCORSI - Associação de Catadores de Reciclagem de Itapira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 70º) Indicação nº. 0091/2013.- Sugere rebaixamento de guia e sarjetas em 

todos os acessos ao calçadão da Avenida dos Italianos, para facilitar o trânsito de 

cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos 
Paulo da Silva. 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 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 71º) Indicação nº. 0092/2013.- Sugere instalação de um redutor de velocidade 
tipo lombada na avenida Mauro Simões nas proximidades da Igreja Adventista. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 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 006/2013.- 

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. 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 006/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 008/2013.- Proíbe a realização de show pirotécnico em 
ambientes fechados no âmbito do Município de Itapira. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor 

presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa, boa 

noite. Todos constataram, através dos noticiários, sobre a fatalidade que poderia ser evitada 
na boate Kiss situada no Estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas saíram para se 

divertir, mas muitos pais foram buscar seus filhos em caixões. Infelizmente é um tipo de 

tragédia que já ocorreu em outros países como Estados Unidos e Austrália, mas o Poder 

Público, não somente do Estado do Rio Grande do Sul, não fez o básico e o essencial para 
evitar uma tragédia de tamanha repercussão. Vejo que uma lei deve ser elaborada e 

cumprida. Não adianta criarmos normas e acabarmos não cumprindo as mesmas. A ordem 

deve ser cumprida por todos. Estamos muito preocupados que uma tragédia desse porte 

venha ocorrer com a população Itapirense. O nosso município possui danceterias e clubes 
sociais, além de vários ambientes fechados. Então, possuímos a obrigação, como 

representantes do Poder Público, de elaborar normas que sejam colocadas em atividade a 



fim de evitar esse tipo de tragédia. Gostaria, imensamente, que o projeto de lei fosse 

aprovado pelos nobres edis. Conto com o apoio de todos os vereadores, pois é um clamor 
vindo da sociedade. As tragédias podem ser evitadas. Somente não conseguimos evitar as 

tragédias relacionadas aos desastres naturais. Esse tipo de situação está acima de qualquer 

ser humano. Desejo que o referido projeto de lei seja aclamado pelos vereadores. Desse 

modo, todos os ambientes de nosso município serão fiscalizados. Espero que os demais 
municípios da Federação também se empenhem nesse sentido. Os cidadãos que saem para 

se divertir também devem retornar para as suas residências. Obrigado.” Não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 008/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 008/2013. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o nobre colega pela 

elaboração do referido projeto de lei. Realmente esse projeto de lei veio a ser elaborado em 

um momento oportuno. Parabéns, doutor, pela iniciativa. Espero que o prefeito acate esse 
projeto para que, desse modo, tragédias sejam evitadas em nosso município. Obrigado e 

boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 009/2013.- Dispõe sobre o desenvolvimento de política "antibullying" por 

instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder 

público municipal, extensivo às instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, 

ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Esse é um projeto de lei relacionado ao antibullying. 

Acredito que todos possuem conhecimento em relação a esse tipo de problema. É uma 

situação que gera muita preocupação. É um projeto social, educacional e preventivo. 
Estudei muito o projeto quando o mesmo foi apresentado no plenário pela primeira vez. A 

grande maioria das tragédias que tem sido manchete nos últimos meses nos telejornais está 

relacionada ao bullying. Foi realizado um estudo psiquiátrico e psicológico em relação às 

pessoas que estudaram nas escolas situadas nos Estados Unidos e ficou constatado que são 
pessoas que sofreram bullying enquanto ainda eram estudantes. É uma situação muito 

grave. Com uma proposta desse tipo, esperamos que a grade de ensino, juntamente com 

uma equipe multidisciplinar, seja alterada. É uma questão social. Desse modo, acredito que 
conseguiremos passar aos pais dos alunos mais condições de Segurança. Infelizmente não 

podemos dizer que situações como as que ocorreram nos Estados Unidos podem ser 

evitadas, pois a mente humana está bem acima de algumas situações. Espero que os 

vereadores aprovem o projeto de lei para que a grade de ensino dos estudantes contenha a 
disciplina relacionada ao antibullying. É um projeto educativo e construtivo direcionado às 

nossas crianças itapirenses. É um alento a mais para que futuras tragédias sejam evitadas. 

Também espero contar com o apoio de nosso Executivo e de nossa Secretaria de Educação. 

Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 009/2013. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio 

da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 009/2013. Aprovado em segunda votação por 



unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0010/2013.- 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. Autoria: Juliano Água Suco. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 010/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei nº 010/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0012/2013.- 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. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, boa noite. Esse projeto é de extrema importância para as 

mulheres Itapirenses. A ordem natural das coisas é que durante um determinado período 

gestacional a mãe saia do Hospital Municipal levando seu filho em perfeitas condições de 
saúde para a sua casa, mas muitas vezes, por força maior, existem intercorrências. 

Possuímos muitas mulheres em período gestacional. Caber ressaltar que possuímos um 

público feminino bastante expressivo. Muitas mulheres fazem um planejamento desde o 

início de suas gestações. Para muitas famílias significa um preparativo para o nascimento 
de uma criança saudável. Quando ocorre alguma fatalidade, automaticamente nossas 

gestantes ficam sem orientação para os seguintes dias, meses ou até mesmo anos. Acredito 

que não conseguiremos resolver toda a angústia da gestante, mas o projeto vem a trazer 

determinado apoio a mesma. O sofrimento será diminuído. Como profissional da área da 
Saúde vejo que o projeto de lei é essencial. O dano psicológico e a depressão pós-parto não 

envolvem somente a mulher e sim todos aqueles que estão próximos. Caso não exista um 

preparo adequado a fim de orientar essa pessoa, acredito que o problema pode tomar 

grandes proporções. A gestante não pode ser esquecida pela sociedade. É um sofrimento 
que pode ser diminuído. Então, esse projeto de lei é direcionado a todas as gestantes de 

nossa cidade. Graças a Deus possuímos uma incidência muito pequena de mortalidade 

infantil, mas acredito que sempre devemos trabalhar com a prevenção. Espero que o projeto 
seja aprovado pelos nobres edis e, desse modo, possa atender as nossas gestantes. Obrigado 

e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 012/2013. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha 
Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 012/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0013/2013.- 

Institui no Município de Itapira o "Dia do Agente Municipal de Saúde", a ser comemorado 
anualmente no dia 05 de outubro. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Os Agentes Comunitários de 



Saúde são aquelas pessoas que fazem visitas domiciliares. São pessoas responsáveis pelo 

levantamento epidemiológico e sanitário, a fim de que a política de Saúde de nossa possa 
agir. Então, é de extrema importância os Agentes Comunitários de Saúde dentro da política 

de Saúde de nossa cidade. É com muita honra que apresento esse projeto de lei. Espero que 

os nobres vereadores aprovem essa matéria. Um dia direcionado ao Agente Comunitário de 

Saúde, dentro do calendário municipal, seria uma forma de gratidão da sociedade para com 
esses profissionais da área da Saúde. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 013/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 
unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 013/2013. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0014/2013.- Institui no Município de Itapira o "Dia 

Municipal da Capoeira, a ser comemorado anualmente no dia 3 de agosto. Autoria: Rafael 
Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos novamente. Possuímos em nosso município vários professores 

dessa área. É um trabalho social, educativo, criativo e esportivo. Então, nada mais justo 

homenagear esse trabalho educativo através de uma data específica em nosso calendário 
municipal. Essa arte chegou a nosso país por volta do século XIV e mais tarde foi 

desenvolvida pelos escravos. Eram pessoas perseguidas pelos seus patrões. A capoeira é 

vista como uma forma de autodefesa desenvolvida pelos escravos. Nada mais justo 

homenagearmos as pessoas que cultivam esse tipo de cultura. É um trabalho que dignifica e 
enobrece a nossa comunidade. Gostaria que os professores de capoeira se sentissem 

representados através desse projeto de lei. O Décio é uma pessoa que defende com unhas e 

dentes o nosso esporte amador. Gostaria de pedir apoio de todos os nobres edis. Obrigado e 

boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 014/2013. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha 

Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 014/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0015/2013.- 

Estabelece o Perímetro de Segurança Escolar como área de prioridade especial do Poder 

Público Municipal e dá outras providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Durante a campanha 

estive conversando com muitos pais de alunos de nossa rede educacional municipal. Uma 

questão levantada está relacionada a preocupação desses pais no ponto de vista da 

segurança dos alunos. É comprovado que a grande maioria dos delitos e problemas que 
nossos alunos da rede de ensino possuem se encontram nas proximidades das escolas. 

Muitas pessoas do mau aproveitam dessa situação. A segurança nas escolas é essencial para 

que os pais dos alunos possam se sentir mais seguros. Infelizmente, nos dias atuais, não 

estamos completamente seguros, mas acredito que o projeto de lei somente vem a somar 
com a Segurança de nossa cidade. É um projeto já existente na Constituição Federativa do 

Brasil e qualquer delito que ocorra nessa área de segurança escolar o responsável por tal 



feito poderá ter a sua pena aumentada. É essencial e extremamente importante para que 

possamos ficar cientes dessa situação. A grande maioria das pessoas não sabem dessa 
situação. Esperamos que esse projeto determine a área de segurança das escolas. Não 

resolverá o problema da Segurança nas escolas, mas acredito que os problemas 

relacionados a abordagens serão diminuídos. Cabe ressaltar que grande parte das 

abordagens ocorre nesse perímetro de Segurança Escolar. Essa situação pode ser melhor 
representada pelo serviço público. Gostaria de solicitar o apoio de todos os vereadores para 

que, desde modo, todas as escolas venham a possuir esse perímetro de segurança. Obrigado 

e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 015/2013. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha 

Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei nº 015/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0016/2013.- 
"Denomina vias públicas do Loteamento 'Roberta Barricatti', no bairro dos Macucos". 

Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 016/2013. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio 
da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 016/2013. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0018/2013.- “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.” Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 018/2013. Aprovado em primeira votação menos um voto do 
Vereador Sr. César Augusto da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0020/2013.- Dispõe sobre denominação das ruas do Loteamento Residencial "CHÁCARAS 

DE RECREIO POMAR". 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 

020/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0019/2013.- Congratulação com o Diretor do Departamento Municipal de Cultura 

Marcelo Dragone Iamarino e demais funcionários daquela pasta, responsáveis pela 
organização do brilhante Carnaval de rua 2013, em Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0026/2013.- Sugere doação de área 
fora do perímetro urbano para a UIPA - União Protetora dos Animais. Autoria: Joilson 

Batista Militão da Silva. Rafael Donizete Lopes Não havendo nenhum vereador querendo 



fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 026/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0048/2013.- Sugere construção de 

rotatória no cruzamento das ruas Dalila Simões Galdi, Mauro Simões e Sebastião Jader 

Sarkis. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 048/2013. Aprovada 

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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 

Em única discussão a Indicação nº 0050/2013.- Sugere implantação de sistema 
sincronizado de funcionamento nos semáforos instalados na avenida Rio Branco. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 050/2013. Aprovada por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a 

Indicação nº 0051/2013.- Sugere colocação de semáforo no cruzamento da avenida Brasil 

com as ruas Santa Terezinha e Pombo, bairro dos Prados. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 051/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

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

0052/2013.- Sugere à Secretaria Defesa Civil, execução de serviços de averiguação dos 
hidrantes do Hospital Municipal, bem como demarcação de áreas de fuga em caso de 

incêndio ou qualquer outro tipo de emergência. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Indicação nº. 052/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 

0056/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito celebrar convênio de cooperação técnica com o Estado 

de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, visando integrar o Município ao 
Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal, instituído 

pelo Decreto Estadual nº 52.052/07. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Gostaria de informá-los que esse convênio já foi celebrado, 

sendo que já existem três condomínios que estão regularizados através dessa lei. É um 
serviço prestado pelo setor de Engenharia e Habitação de nosso município. Obrigado.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação a Indicação nº. 056/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 

0057/2013.- Sugere ao Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Defesa Social 

reativar e aprimorar a atuação da patrulha rural em Itapira. Autoria: Décio Da Rocha 
Carvalho. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “É bom dizer que já foram conseguidas 

duas caminhonetes Ranger através da colaboração de alguns empresários de nosso 

município, onde a patrulha rural será beneficiada. Obrigado e boa noite a todos.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 057/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 

0059/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente a elaboração de projetos 
de revitalização para as áreas de lazer do bairro Braz Cavenaghi e Della Rocha III. Autoria: 

Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 059/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Em única discussão a Indicação nº 0061/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos no sentido 

de substituir as placas denominativas das vias e logradouros públicos, por placas novas 

constando nome e o CEP - Código de Endereçamento Postal, de cada via pública. Autoria: 
Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 061/2013. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 
Em única discussão a 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 requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Em única discussão a 

Indicação nº 0089/2013.- Sugere doação de área fora do perímetro urbano para a UIPA - 

União Protetora dos Animais. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 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 19 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em única discussão a Indicação nº 0091/2013.- 

Sugere rebaixamento de guia e sarjetas em todos os acessos ao calçadão da Avenida dos 
Italianos, para facilitar o trânsito de cadeirantes e portadores de necessidades especiais. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva. 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 19 de Fevereiro de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 121/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 

 

 

 

 

 


