
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 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. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada, funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna a fim de chamar atenção de 

todos em relação a dois projetos de lei de súmula importância para esta cidade. Os projetos 
são de minha autoria e do nobre vereador Rafael. Um deles é relacionado ao Hospital 

Veterinário Público Municipal, onde o mesmo é direcionado aos cães e gatos. A nossa 

cidade possui um problema muito sério relacionado a saúde dos cães e gatos que estão 

abandonados em nossa cidade. Esse hospital traria consigo um benefício muito grande para 
as famílias carentes que não possuem condições financeiras de cuidar dos animais. Junto a 

esse hospital também regulamentaríamos o Conselho Municipal de Proteção dos Animais, 

o qual a nossa cidade não possui. Com a criação desse conselho, acredito que viríamos 

assegurar todos os direitos que são provenientes ao bem dos animais. Peço para que todos 
olhem com muita atenção esses dois projetos de lei, pois a nossa cidade possui uma 

deficiência grandiosa em relação a esses dois assuntos. Cabe ressaltar que a UIPA está 

abarrotada de animais, levando em consideração que a mesma está passando por muitas 

dificuldades. Acredito que esses dois projetos colaborariam com a UIPA e com as famílias 
carentes que não possuem condições financeiras de cuidar de seus animais. Muito 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários 

desta Casa, boa noite. Hoje será lido o projeto de lei relacionado a utilidade pública da Casa 
de Repouso Deus é Fiel. O parecer da Casa foi exarado favoravelmente ao projeto de lei. É 

um projeto de lei elaborado por mim e demais vereadores desta Casa de Leis. Gostaria de 

agradecer a colaboração da Eliana Sobrero, pois a mesma esteve, juntamente com a minha 

pessoa, visitando esta casa de recuperação a fim de verificar as condições e os trabalhos que 
a mesma proporciona. A casa de recuperação colabora para que muitos jovens saiam do 

consumo das drogas e álcool. O maior remédio seria relacionado a prevenção. Então, 

acredito que muitos jovens estarão seguros naquele local. Cabe ressaltar que a Casa Vida 
também proporciona um lindo trabalho em relação a esse tipo de problema. O projeto será 

colocado em votação na data de hoje e gostaria de solicitar dos demais colegas vereadores a 

aprovação do mesmo em primeira e segunda votações. Obrigado e boa noite a todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Vim a 

esta tribuna para falar sobre um projeto de lei. Estive visitando o município de Limeira para 

constatar como o projeto estava sendo implantado. É um projeto muito importante que visa 

o desenvolvimento de uma refeição equilibrada direcionada a todas as crianças que estudam 
no ensino fundamental. Peço o apoio de todos os vereadores. Caso tratarmos, o quanto 

antes possível, das crianças hipertensas, além de outros problemas de saúde, acredito que 

no futuro próximo iremos economizar em agulhas, insulinas, dentre outros fatores. Muitas 

pessoas diabéticas consomem cada vez mais a insulina. Em relação a uma indicação de 
minha autoria e do nobre vereador Joílson, gostaria de dizer que a mesma é relacionada a 

implantação de radares em diferentes pontos de nossa cidade, principalmente nas vias que 



dão acesso as escolas. É uma situação muito importante. Peço para que o líder do prefeito 

leve ao conhecimento do prefeito em relação a essas matérias. Em relação ao voto de 
congratulação direcionado a pessoa do Sr. Almir Carulla, gostaria de dizer que estou muito 

contente, pois suas poesias encantam a todos dessa cidade. Peço o apoio de todos os 

vereadores. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, boa noite. Agradeço imensamente a presença de todos. São pessoas vindas de 

diferentes segmentos e com opiniões formais, mas que merecem o respeito desta Casa de 

Leis. Se estamos nesta Casa é pelo fato de que fomos eleitos pela população. Ninguém foi 

colocado por imposição ou autoritarismo. Na semana passada surgiram boatos, inclusive na 
própria imprensa, em relação a minha pessoa no sentido de que estava falando muito nesta 

tribuna. Cabe ressaltar que é meu direito falar nesta tribuna a fim de esclarecer os projetos 

de lei de minha autoria. Vim a esta tribuna para defender os meus projetos. Se possuo a 

hombridade de elaborar um projeto, acredito que também possuo a mesma hombridade para 
defendê-lo e esclarecê-lo. Desse modo, acredito que a população poderá usufruir dos 

benefícios impostos através dos projetos de lei. Posso numerar os sete projetos de lei, sendo 

que seis deles já foram aprovados. Cabe ressaltar que mais 4 projetos de minha autoria 

serão lidos nessa sessão. Estive conversando e participando de vários segmentos de nossa 
cidade para elaborar tais projetos de lei. O primeiro projeto está relacionado a política 

antibullying escolar. Essa política vem a atender os professores, pais e alunos em relação a 

esse tipo de problema. Acredito que vários problemas relacionados ao bullying serão 

sanados. Espero que nos próximos meses esse tipo de política escolar esteja concretizada. 
Em relação a política de humanização da mulher, gostaria de dizer que a mesma vem a 

coroar todas as gestantes que em idade fértil perderam seus filhos por algum motivo. Desse 

modo, acredito que essas mulheres possuirão um alento e uma mão a fim de diminuir todos 

os transtornos psicológicos causados por esse tipo de fatalidade. Não será somente a mulher 
que será comtemplada, mas todos aqueles que convivem próximos a ela. Agradeço muito a 

todos os vereadores pela aprovação unânime vinda deste plenário. Em relação a proibição 

dos shows pirotécnicos dentro de ambientes fechados, vejo que o fato ocorrido há alguns 

meses no sul de nosso país colaborou para a elaboração desse projeto. É um projeto de lei 
que vem atender uma necessidade de nossa cidade, pois a mesma possui muitos salões e 

ambientes fechados. Acredito que estaríamos dificultando, ainda mais, situações iguais 

como ocorreu há alguns dias em nosso país. É uma lei que deve ser colocada em prática 

para que situações desse tipo não ocorram novamente. Em relação ao dia municipal da 
Capoeira e do Agente Municipal de Saúde, gostaria que dizer que são pessoas que também 

merecem o respeito de nossa cidade como um todo. Na semana passada foi apresentado um 

projeto relacionado a implantação de banheiros químicos nas feiras livres de nossa cidade. 
O projeto ainda está em estudo nas comissões. Espero que o projeto receba parecer 

favorável para que possamos votá-lo e aprová-lo. Desse modo, os feirantes e as pessoas que 

frequentam as feiras livres poderão usufruir dos banheiros. Em relação aos projetos que 

serão lidos hoje, gostaria de dizer que estive participando da reunião do Conselho 
Municipal do Deficiente. Atualmente possuímos em nossa cidade cerca de 14 mil 

deficientes. É um número expressivo. É uma parcela de pessoas que está a mercê do Poder 

Público. São pessoas que estão camufladas em nossa cidade. Infelizmente a nossa cidade 

ainda possui uma parcela discriminatória para com o deficiente físico. Com o passar dos 
anos a parcela de deficientes vai aumentando. Existem as pessoas que nascem com 

deficiência física e as pessoas que adquirem a deficiência física através de acidentes de 

trabalho ou acidente. Infelizmente a violência urbana está presente em todos os bairros e 

ruas de nossa cidade. Através da participação da reunião do conselho pude elaborar um 
projeto em relação a criação do Fundo Municipal do Deficiente Físico. Atualmente 

necessitamos de políticas que possam trazer essas pessoas para mais perto da sociedade. 



Essas pessoas merecem estar junto da sociedade e não camufladas como estão nos dias 

atuais. São deficientes? Sim, mas são pessoas humanas e que merecem o respeito de todos. 
Como vereador e homem público, gostaria de dizer que estou empenhado a lutar por essas 

pessoas. Outro projeto de lei de minha autoria está relacionado a criação da política 

municipal de diagnóstico da inclusão voltada para as pessoas com deficiência física. 

Atualmente não possuímos informes e estatísticas porque o Poder Público ou talvez a 
própria sociedade, infelizmente, não vai atrás dessas pessoas. Possuímos a obrigação de 

levantar essas informações. Como vereador, venho a esta tribuna para defender essas 

propostas. Então, toda vez que for necessário virei a esta tribuna para defender os meus 

projetos de lei. Assumi a responsabilidade do cargo de vereador com o propósito das 
pessoas que acreditam em uma politica melhor. Graças a Deus estou fazendo meu trabalho 

como vereador. Conversei com várias pessoas de diferentes segmentos da sociedade e por 

aquelas pessoas que acreditaram em meu trabalho como vereador, além das pessoas que 

não votaram em mim, mas também tenho a obrigação de representá-las, vou vir a esta 
tribuna toda vez que for necessário. Vou defender os diferentes segmentos da sociedade. 

Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e que possamos lutar por essas pessoas de 

nossa sociedade. Conforme o vereador Maurício disse anteriormente, acredito que também 

devemos lutar por aquelas pessoas que compram briga em defesa dos animais. O animal 
também possui vida e não é um ser inerte. Então, também estamos nesta Casa de Leis para 

defender os direitos dos animais, assim como também defendê-los contra as pessoas que 

muitas vezes não compreendem o que é um ser animal. Agradeço a atenção de todos. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e fa lada, 

ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Com referência a solicitação do Pedroso, gostaria de 

dizer que o mesmo foi específico em seu requerimento dizendo que o assunto em pauta 

seria relacionado ao tema “Moradores de Rua.” Então, logo antes de iniciarmos a sessão, 
ele me procurou dizendo que o assunto não englobaria somente o tema “Moradores de 

Rua.” Quando é feita uma solicitação, seja ela no meio Legislativo, Executivo ou 

Judiciário, a mesma deve ser específica em relação ao tema que será abordado. Então, foi 

isso que disse à ele, ou seja, caso o tema fosse destorcido, automaticamente haveria a 
interceptação da fala vinda através desta presidência. Em comum acordo ele disse o 

seguinte: “Então, posso falar em uma próxima sessão mudando o tema?” Disse a ele que 

seria possível. Nenhuma solicitação será negada, tendo em vista o cumprimento das 

exigências. Cabe ressaltar que o artigo 76º diz o seguinte: 'Institui-se a tribuna livre na 
Câmara Municipal de Itapira no período entre 19:30 às 19:45.' Estivemos conversando e 

ficou acertado que ele falaria na próxima sessão. Logo em seguida ele se retirou do plenário 

e após determinado tempo retornou alegando que esta presidência estava correta. Por outro 
lado, ficou acertado que ele falaria na próxima sessão, trazendo consigo, o tema que 

realmente seria abordado. No Fórum são feitas as mesmas exigências. O pedido deve ser 

específico. Estamos convivendo em um país democrático. Acredito que não haverá nenhum 

tipo de impedimento caso as exigências forem cumpridas adequadamente. Você tem 
liberdade para fazer uso da palavra na próxima sessão. Sempre que a população julgar 

necessário o uso da palavra, tudo bem. Somente deve-se levar em consideração o 

cumprimento das normas legais. Cabe ressaltar que esta presidência possui 15 dias para 

deferir a solicitação, mas, de pronto, acabei autorizando o uso da palavra desde que o tema 
não fosse distorcido. Dando continuidade em minha fala, gostaria de dizer que na semana 

passada, mais especificamente na quarta-feira, estive em São Paulo, juntamente com a 

Secretária de Saúde, visitando o Hospital Albert Einstein. Foi solicitado uma doação de 

aparelhos para o Hospital Municipal de nossa cidade. Cabe ressaltar que foi verificado os 
possíveis aparelhos a serem doados para o Hospital Municipal de nossa cidade. Desse 

modo, o atendimento será melhorado e a população de Itapira será beneficiada. São 



aparelhos que comporão centros cirúrgicos, unidades de tratamento intensivo, dentre outros 

setores. São aparelhos de grande valia para a população Itapirense. Acredito que em breve 
essa solicitação será concretizada. Outro fato que gostaria de abordar seria relacionado a 

questão da rodoviária. A rodoviária está desgastada. Ela deve ser melhorada e modificada 

por completo. Estamos trabalhando para que o layout da rodoviária seja alterado e 

melhorado. As pessoas que usufruem da localidade devem ser bem atendidas. Outro 
assunto seria relacionado a visita realizada a um bairro chamado José Tonolli. Os terrenos 

da localidade estão sendo limpos e melhorados a fim de que no futuro próximo alguns 

investimentos possam ser concretizados pela administração municipal. Quem não conhecia 

o bairro acreditava que a localidade era uma mata. Possíveis casas podem ser construídas 
naquele bairro, disponibilizando, dessa forma, residências próprias direcionadas a pessoas 

com baixa renda. Estamos em busca do que é bom para a nossa cidade e população. Outro 

fato seria relacionado as imediações do Bar do Juca. Foram realizados alguns estudos e 

acredito que em breve será instalado um semáforo na localidade. Havia uma rotatória na 
localidade, mas muitos motoristas vieram a colidir com a mesma. Então, foram analisadas 

as necessidades da via e chegou-se a conclusão da implantação de semáforos no 

entroncamento com a Avenida São Paulo. O semáforo estará organizando, de forma 

correta, o tráfego de veículos e pedestres. Para finalizar, gostaria de explanar sobre um 
projeto de minha autoria que faz referência ao apoio aos genitores das famílias que 

possuem dependentes químicos. Atualmente o dependente químico é tratado, mas deve-se 

levar em consideração que pais e mães ficam fragilizados com a situação. Então, é de 

súmula importância estarmos trabalhando com os familiares dos dependentes químicos. 
Essa equipe de apoio será composta por psicólogos, assistentes sociais e até mesmo por um 

médico psiquiatra. Como já possuímos esses profissionais na rede básica, acredito que a 

situação poderá se tornar realidade em pouco tempo. Agradeço a presença de todos. 

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 JULIANO 

FELICIANO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de Fevereiro de 

2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 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 Pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo. 2º) 
PARECER nº. 18/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013.- A Comissão de 

Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 

Biografia do ilustríssimo soldado veterano de guerra José Mango, apresentado nesta 
Comissão por todos os senhores Vereadores, com a finalidade de apresentação do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/2013, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 

responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 

propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo Estado de São Paulo pelo homenageado, que atuou 

na Guerra Constitucionalista de 1932. Nascido na cidade paulista de Altinópolis se alistou 

como voluntário aos 19 anos, para lutar por São Paulo. Seguiu para a capital com os demais 

amigos. Lá uniu-se ao famoso Batalhão "9" de Julho. Seguiu depois para Campinas, onde 
seu destacamento aguardou ordens de seguir para a frente de batalha. Pela Mogiana chegou 

a cidade de Mogi Mirim, de onde partiu rumo ao Gravi, onde o exército Constitucionalista 

já se encontrava entrincheirado, resistindo aos ataques partidos flancos esquerdo e da 

cidade de Itapira. Teve seu "batismo de fogo" no histórico Morro do Gravi, onde ainda um 
jovem inexperiente na Arte da Guerra viu companheiros de batalhão e amigos de outros 

batalhões serem mortos a tiro de fuzil a estilhaços de granada e a bombardeiros aéreos. 



Lutou em nossa querida terra por um ideal, como um grande soldado valoroso, é justo que 

esta Casa lhe conceda o título de Cidadão Itapirense, como forma de agradecimento pela 
sua coragem em lutar por nossa terra e nossa gente. Seu currículum que fica fazendo parte 

do presente processo, o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do 

homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2013. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

001/2013.- Em que o Sr. Todos Os Senhores Vereadores submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo soldado veterano de guerra José Mango. Autor: Todos os Senhores Vereadores. 

A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) PARECER nº. 19/2013.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 

encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Sr. Clodoaldo Pelissioni, 
Superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem DER - São Paulo, apresentado 

nesta Comissão por todos os senhores Vereadores, com a finalidade de apresentação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2013, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. 

Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação 
da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 

prestados ao Município de Itapira. Sua vasta experiência profissional, tendo em vista que 

trabalhou na Imprensa Oficial de São Paulo, como Diretor Financeiro de 2007 a 2010; 

Agência de Desenvolvimento do Município de São Paulo - 2005/2006; PRODAM - Cia de 
Processamento de Dados do Município de São Paulo - Assessor administrativo/financeiro - 

2005; UNIFEO - Osasco - SP., Professor de Gestão Pública; SEBRAE - SÃO PAULO - 

Professor de Empreendedorismo Social - 2001/2002 e tantas outras funções importantes. É 

o atual Superintendente do DER - Departamento de Estradas e Rodagem - São Paulo, desde 
janeiro de 2011. Seu currículum que fica fazendo parte do presente processo, o credência a 

receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de 

Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina 

pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2013. É este o Parecer. A seguir, o 
1º Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2013. 5º) Projeto 

de Decreto Legislativo nº. 002/2013.- Em que o Sr. Todos Os Senhores Vereadores 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão 
de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. Clodoaldo Pelissioni. Autor: Todos os 

Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e 

a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões 

e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) PARECER nº. 20/2013.- Ao Projeto 

de Decreto Legislativo nº 03/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 

nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Sr. Cleiton Luiz 
de Souza, Diretor Regional do Departamento de Estradas e Rodagem -DER - Campinas, 

apresentado nesta Comissão por todos os senhores Vereadores, com a finalidade de 

apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2013, outorgando-lhe o Titulo de 

Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a 
viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 

pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira. O Sr. Cleiton Luiz de Souza, 



nasceu na cidade de Socorro, em 05 de Junho de 1957. Filho de José Dionísio de Souza 

Filho e Wanda Aparecida Falconi de Souza. Casado com a Sra. Maria Raquel Freitas 
Teixeira Souza, com quem tem três filhos, Thiago, Pedro e Matheus. Sua vasta experiência 

profissional, o credência a recebe a homenagem indicada. Exerceu a função de Engenheiro 

Fiscal do Departamento de Edifícios e Obras Públicas - 1982/1992; Engenheiro de Projetos 

do DER - 1992/1996; Engenheiro Chefe da Residência de Conservação de Estradas RC 14 - 
2004 em diante; Engenheiro projetista, calculista, administrador e responsável por mais de 

20.000 m2 de obras registradas no CREA; Inspetor do CREA 2001/2002; Um dos 

engenheiros que elaborou o primeiro Plano Diretor da cidade de Socorro - SP. É o atual 

Diretor Regional do DER - Regional Campinas, desde 2004. Seu currículum que fica 
fazendo parte do presente processo, o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense 

pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da 

Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 02/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2013. 7º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

003/2013.- Em que o Sr. Todos Os Senhores Vereadores submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

ilustríssimo Sr. Cleiton Luiz de Souza. Autor: Todos os Senhores Vereadores. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade 

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do 

Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 8º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 001/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta número de cargos no quadro de 
Pessoal do Magistério Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 9º) Projeto de Lei nº. 0026/2013.- Em que o 
Sr. Mauricio Cassimiro de Lima e Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui o Serviço de Hospital Veterinário Público Municipal 

para Cães e Gatos e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0027/2013.- Em que o Sr. Marcos 

Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Dispõe 

sobre o fornecimento de alimentação diferenciada em escolas municipais e demais órgãos 
públicos do Município de Itapira, para portadores de diabetes, hipertensão ou anemias, e dá 

outras providências". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) 

Projeto de Lei nº. 0028/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes e Maurício Cassimiro 
de Lima submetem à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Fica criado o 

Conselho Municipal de Proteção aos Animais, órgão consultivo e deliberativo, com o 

objetivo de desenvolver medidas de proteção dos animais, quer sejam eles de grande ou 

pequeno porte. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 

Projeto de Lei nº. 0029/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação da política municipal de 

diagnóstico da inclusão voltada para as pessoas com deficiência física. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 0030/2013.- Em que o 



Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre a implantação do Programa de Humanização Permanente de Apoio 
Psicológico aos genitores de pessoas portadoras de dependências químicas, no âmbito 

hospitalar da Rede Municipal de Saúde. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 0031/2013.- Em que o Sr. Rafael 
Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Cria o 

Fundo Municipal do Deficiente Físico". DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 0032/2013.- Em que o Sr. Décio Da 
Rocha Carvalho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 0033/2013.- Em que o 
Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Altera a denominação das unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Educação. 

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

26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Projeto de Lei nº. 

0034/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Revoga os artigos 5º e 6º da Lei Municipal 4.990/12 e 

concede o efeito repristinatório do artigo 28 e capítulo X, ambos da Lei Municipal 

2.761/96, alterados pelas Leis Municipais 3.129/99 e 3.876/06 DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às 

Emendas. 18º) Emenda Modificativa de nº. 001/2013 Ao Projeto de Lei nº 11/2013 .- 

Acrescenta o § 2º ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 11/2013, que Disciplina a entrega de 
medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de Itapira, passando o atual 

parágrafo único a denominar-se § 1º. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Pareceres. 19º) PARECER nº. 21/2013.- Ao Projeto de Lei 

nº 17/2013.- 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 17/2013, de autoria do 
nobre Vereador Juliano Feliciano, que "Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação 

Deus é Fiel", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. O Estatuto da entidade, 
devidamente registrado no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas de Itapira, o tempo mínimo 

da Instituição da Entidade, Diretoria e finalidades atendem os preceitos da Lei 1942 de 30 

de setembro de 1987 e Lei 2.116, de 29 de setembro de 1989. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Décio da Rocha Carvalho 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 26 de Fevereiro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) PARECER nº. 22/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº 21/2013.- 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 21/2013, de 

autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre a instalação de 
banheiros químicos nas feiras livres nos horários que menciona 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 21º) PARECER nº. 23/2013.- Ao Projeto de Lei nº 22/2013.- 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 22/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 120.000,00", 

são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 22º) PARECER nº. 24/2013.- Ao Projeto de Lei nº 23/2013.- 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 23/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, recursos à Associação Down 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 23º) PARECER 

nº. 25/2013.- Ao Projeto de Lei nº 24/2013.- 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 24/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 
a repassar, sob forma de Subvenção Social, recursos à Associação Down 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 24º) PARECER nº. 26/2013.- Ao Projeto de Lei nº 25/2013.- 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 25/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, 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", são 
de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2013.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sr. Valdiva Nunes de Barros. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2013.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Consorti Galli. Autoria. Juliano Feliciano. 

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



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

de Pesar nº. 0039/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Celina Robles Lopes Moura. 
Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0040/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Luiza Marquezine Boretti. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0041/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Adão Figueiredo. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0042/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Peres Maniezzo. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Carlota Bacchim. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

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

0044/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Brazilina Jeronymo Capelette. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0045/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce 
Aparecida Soares Catarina. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0046/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Olinto Silvério do Nascimento. Autoria. Juliano Feliciano. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0047/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Terezinha Custódio da Silva. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Pinheiro Valentim. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0049/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Semogim. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Beraniza Daniel da Silva. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0051/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Décio Boretti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

Gloria de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Maria de Souza Faraco. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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



26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0054/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Aparecido Bueno. 
Autoria. Carlos Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 43º) Requerimento nº. 0021/2013.- Requer oficiar a Direção 

da empresa de transporte coletivo urbano e semiurbano Itajaí, objetivando a construção de 

um ponto de ônibus, dotado de cobertura e bancos na Avenida Com. Virgolino de Oliveira, 
na Praça Pública ao lado da escola municipal. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Requerimento nº. 0022/2013.- 

Oficiar à alta direção das empresas de telefonia celular, TIM, OI, VIVO E CLARO, 
solicitando instalação de torres no Município de Itapira, objetivando melhorias do sinal de 

telefonia celular no bairro do Istor Luppi e adjacências. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

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

26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Requerimento nº. 

0023/2013.- Oficiar à direção da empresa de Telefonia VIVO, para que viabilize a 

instalação de telefone fixo ou Telefone Comunitário (tipo orelhão) no bairro dos Lima. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 46º) Requerimento nº. 0024/2013.- Oficiar ao deputado José Antonio Barros 

Munhoz e aos órgãos competentes do Governo do Estado solicitando construção de trevo 

na SP-352, no ponto de acesso a Vila de Barão Ataliba Nogueira que especifica Autoria. 

Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 47º) Requerimento nº. 0026/2013.- Voto de Congratulação com o poeta, 

escritor e ambientalista Almir Carulla, pela comemoração de uma década como membro 

titular efetivo e Primeiro Secretário da AILA - Academia Itapirense de Letras e Artes, 
extensivo a todos os membros da Diretoria. Autoria. Joílson Batista Militão da Silva. 

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

26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Requerimento nº. 

0027/2013.- Congratulação com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube, pela 
comemoração dos 108 anos de fundação da instituição, comemorado no dia 23 de fevereiro 

de 2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes 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 26 de 

Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Requerimento nº. 

0028/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Doralice Zanete da Silva, pelo transcurso de 

seu 78º aniversário de nascimento celebrado no dia 14 de fevereiro de 2013. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 50º) Requerimento nº. 0029/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Anjula 

Levatti Cintra Araújo, pelo transcurso de seu centésimo aniversário de nascimento 
celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 

minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer aos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 01, 02 e 03/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação 

de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos 



Pareceres:” 51º) PARECER nº. 27/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

01/2013.- 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 Decreto Legislativo nº 

01/2013, de autoria de todos os senhores Vereadores , que "Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo soldado veterano de guerra José Mango", são 
de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 52º) PARECER nº. 28/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2013.- 

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 Decreto Legislativo nº 
02/2013, de autoria de todos os senhores Vereadores , que "Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. Clodoaldo Pelissioni", são de parecer 

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

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 
este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 53º) PARECER 

nº. 29/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo nº 03/2013, de autoria de todos os senhores 

Vereadores , que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo 

Sr. Cleiton Luiz de Souza", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Pareceres, o Sr. Presidente passa 
de imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2013.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

ilustríssimo soldado veterano de guerra José Mango. Autoria: Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta e que seja aclamado 

aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 

requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2013. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

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

Decreto Legislativo nº 002/2013.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao ilustríssimo Sr. Clodoaldo Pelissioni. Autoria: Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta e que seja aclamado 

aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 02/2013. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 02/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 

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

Decreto Legislativo nº 003/2013.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao ilustríssimo Sr. Cleiton Luiz de Souza. Autoria: Todos Os Senhores 



Vereadores. A seguir, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta e que seja aclamado 
aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 

requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 03/2013. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 03/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0017/2013.- Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Deus é Fiel. 

Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 017/2013. 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 017/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em segunda 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. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Caro presidente Carlinhos, caros 
vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa, público presente, boa noite. 

Gostaria de fazer alguns esclarecimentos, mas, desde já, constatamos ao longo dos meses o 

que tem ocorrido em nossa cidade. No ano passado, nessa mesma Casa, foi aprovado, no 

apagar das luzes, o projeto relacionado ao aumento salarial dos vereadores. Esse aumento, 
através da iniciativa popular, na qual muitos se fazem presentes, foi alterado. Podem ter 

certeza que cada vereador possui imenso respeito por vocês. Vocês chegaram pela porta da 

frente e desta forma se fazem presentes nesta sessão de hoje. Infelizmente no ano passado 

vocês chegaram a esta Casa e encontram as portas fechadas, além de seguranças nas portas. 
Esse projeto relacionado ao aumento salarial dos vereadores foi engavetado para que, desse 

modo, retornasse no final do ano. Nesse intervalo ocorreram as eleições, onde trouxe 

mudanças neste Legislativo e mudanças não favoráveis a quem se beneficiaria com esse 

reajuste. Isso é verdade, pois estava presente em todas as sessões deste Legislativo após as 
eleições. Esses mesmos vereadores, infelizmente fazendo politicagem, não estavam 

pensando no povo Itapirense. Eles abaixaram o valor, votaram os mesmos R$ 4.930,00, 

amarraram uma corda na população e acabaram jogando a mesma do precipício. Quando 
perderam as eleições também acabaram amarrando o nosso prefeito Paganini. Disseram o 

seguinte: “Já que não voltaremos aqui, vamos atrelar o valor do secretariado.” Isso é fazer 

politicagem. Digo a cada vereador presente nesta Casa que o presidente desta Casa, que era 

vereador na época, votou somente para a diminuição da remuneração dos vereadores. A 
nobre vereadora da época foi bem categórica, pois ela disse que o Carlinhos deixaria de ser 

vereador para ser secretário. Faço justo a sua palavra, Carlinhos, pois nos dias atuais você 

está mantendo a sua palavra. Por esse motivo você está sentado nesta cadeira como 

presidente desta Casa. Então, essas palavras são somente a fim de trazer o foco para o 
presente. Pedi voto para o nosso prefeito e para mim, pois não tenho rabo preso com 

ninguém. Então, não vim a esta tribuna em nome do prefeito, pois possuímos o nosso 

representante chamado Carlos Jamarino. Devemos agir com bom senso. Sou médico e 

estive conversando com muitos funcionários da rede pública. Devemos trabalhar para que 
tudo melhore. Para que isso se concretize é necessária a colaboração de pessoas 

empenhadas para tal feito. Foi falado em relação aos funcionários públicos. No ano passado 



ocorreu a votação do orçamento 2013, no qual o Secretário de Finanças da época esteve 

nesta Casa a fim de explanar sobre o assunto. Lembro-me que perguntei ao mesmo sobre o 
reajuste salarial dos funcionários públicos e ele foi bem sensato e criterioso dizendo que 

baseado no orçamento de 2013 o reajuste ficaria em 5,3%. Disse ao Secretário da época que 

o valor estaria abaixo da inflação. No mínimo, por lei, o aumento deveria ficar igualado a 

inflação. Então, digo a todos os funcionários públicos que estamos empenhados em lutar 
por vocês. Não entrei pela porta dos fundos. Estive conversando com muitas pessoas, 

inclusive com algumas pessoas que se fazem presentes nesta sessão. Espero, de coração 

aberto, que possamos ter, nos próximos meses, um padrão de cidade que possa estar melhor 

do que o patamar atual. Infelizmente, é uma situação que envolve todos os segmentos. 
Atualmente a economia de nosso município está bem longe do que gostaríamos que fosse. 

Então, são vários segmentos. Estou nesta Casa como vereador e não deixei meu cargo como 

médico. Os secretários deixaram o setor privado para assumirem no Poder Público. 

Estamos empenhados a cobrar essas pessoas. Essa situação pode ser encontrada na Lei 
Orgânica de nosso município. O artigo 72º da Lei Orgânica diz o seguinte: 'Parágrafo 

único: Os Secretários de Saúde são de livre nomeação e demissão do prefeito.' O artigo 73º 

diz o seguinte: 'A lei municipal estabelecerá as atribuições dos secretários do prefeito, 

definindo competência, deveres e responsabilidades.' Artigo 75º: 'Além das atribuições 
fixadas em lei compete ao secretário: I - Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus 

órgãos; II – Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; III – 

Apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições; IV – 

Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado, para prestação de 
esclarecimentos oficiais sob as penas da lei.' Parágrafo 2º: 'A infringência do inciso IV, sem 

justificativa, importará em crime de responsabilidade.' Artigo 76º: 'O secretários são 

solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou 

praticarem.' Artigo 79º: 'Os secretários, auxiliares diretos do prefeito, farão declaração de 
bens no ato da posse e no término do exercício do cargo.' Então, somente descobri sobre 

essas atribuições lendo a Lei Orgânica. Muitos não sabem e não compreendem sobre essas 

competências. Gostaria de deixar bem claro, conforme o nosso prefeito municipal disse na 

imprensa local, que a responsabilidade é dele. Como vereador e representante do povo, 
acredito que posso deixar registrado a minha opinião. O nosso prefeito obteve mais de 70% 

da votação. Não foi em vão. Infelizmente possuímos uma cidade com mais problemas do 

que benefícios. Tenho certeza que como vereador estarei cobrando e fazendo a minha parte. 

Como cidadãos do bem, acredito que vocês também podem cobrar cada secretário de sua 
competência. Isso é fazer política. Não estou votando, conforme disseram, para reajustar o 

meu salário. Não estou votando para isso. Caso fosse dessa forma, acredito que deveríamos 

fazer outra análise. É mentira quando falaram que os vereadores teriam assessores. É 
mentira. Gostaria de dizer a todos os servidores municipais que no final do mês de abril 

estaremos conversando com os integrantes do sindicato. Lutarei com unhas e dentes para 

que os servidores municipais tenham um salário mais digno. Como sou membro das 

comissões, acredito que devo agir com responsabilidade. Devemos agir com 
responsabilidade e cada um fazer sua parte. Espero que possamos melhorar a nossa cidade. 

O Paganini tem que trabalhar com seus representantes. É dessa forma que ele nomeou os 

membros de seu secretariado. Tenho certeza que esses secretários vão mudar a cidade. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 018/2013. Aprovado em primeira 

votação menos um voto do Vereador Sr. César Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 019/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

0027/2013.- Congratulação com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube, pela 
comemoração dos 108 anos de fundação da instituição, comemorado no dia 23 de fevereiro 

de 2013. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única 
discussão a Indicação nº 0076/2013.- Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na 

cidade como um todo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

076/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 

 


