
ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de março 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. Tendo 
em vista o deferimento do Requerimento solicitado pelos Srs. Luis Carlos Pedroso e/ou 

Rogério de Oliveira para fazer uso da palavra na Tribuna Livre deste Legislativo, esta 

presidência passa a palavra ao Sr. LUIS CARLOS PEDROSO: “Manifestações Sociais. 

Boa noite a todos, aos internautas e aos ouvintes da Rádio Clube. Primeiramente, gostaria 
de agradecer a Deus pelo fato de não ser orador, pois somente assim poderemos garantir 

que a verdade seja dita. Será que um dia teremos o direito de sermos chamados de seres 

humanos, principalmente por aqueles que, ao longo da história, através da força, tem 

escravizado os mais fracos? Há milhares de anos essa gente tem dominado e humilhado a 
grande maioria da população. No início da história desse país, sob as ordens da burguesia 

emergente, foi cometido um dos maiores crimes contra a humanidade. Foram ao continente 

Africano e sequestraram milhões de seres humanos que viviam em seu habitat na mais 

perfeita harmonia com a natureza, os quais, quando aqui chegaram, tiveram todos os seus 
direitos cerceados sob julgo das armas. Viviam humilhados e maltratados para assim 

servirem aos seus senhores na obtenção de lucros e ganância. Será que um dia 

conquistaremos o direito de sermos chamados de seres humanos? Então, com o passar dos 

tempos, um belo dia surge a liberdade. Você acredita em liberdade? Então, homens, 
mulheres e crianças, após a libertação, juntaram os seus farrapos e pegaram as trilhas e as 

ruas empoeiradas em busca de abrigos nas encostas dos morros ou as margens dos 

ribeirões, onde até hoje a nossa gente continua. Naquela época eles tinham que trabalhar 

por migalhas para não morrerem de fome. Tudo em nome do lucro. Isso é lamentável. Nos 
dias de hoje, a cada verão, a angústia invade a alma de milhões de pessoas que moram nas 

encostas dos morros ou as margens dos ribeirões sob a mais alta precariedade em um país 

com dimensões continentais. A cada ano que passa dezenas de vidas são perdidas em nome 

do lucro e da ganância. A cada verão a angústia se renova nesses locais. Hoje a escravidão 
sofreu uma metamorfose e as bases dos lucros estão alicerçadas nos moradores de rua, os 

quais servem de ameaça psicológica para os trabalhadores braçais se adequarem ao sistema. 

É como dizer: Se você não trabalhar por baixos salários, você irá morar nas ruas. Senhoras 
e senhores, segundo a imprensa, o município deve em torno de R$ 100 milhões de reais. 

São dívidas conseguidas através de sucessivos erros durante esses últimos 36 anos. 

Senhoras e senhores, é hora de doação. Será? O poder ilimitado dos políticos, a cada dia 

que passa, tem aumentado os custos operacionais do Estado, seja no Executivo, Legislativo 
ou Judiciário. Os pupilos dos líderes políticos cada vez mais tem se beneficiado desse poder 

concedido ao Legislativo. É lamentável que eles possam fazer os seus próprios salários. 

Vale a pena lembrar que no ano de 2012 o salário dos secretários ficou estabelecido em R$ 

6.400,00. Hoje, após a passagem meteórica do projeto de lei que aumentou os salários dos 
atuais secretários, eles se tornaram super secretários recebendo mais de R$ 8.000,00 por 

mês. Se tal projeto não tivesse passado teríamos uma economia de aproximadamente R$ 

35.000,00 que poderia ser investido em Promoção Social, Educação, Saúde e Preservação 

do Folclore Brasileiro em favor de nossas crianças. Mas nem tudo está perdido graças ao 
projeto popular que impediu os reajustes dos vereadores que passariam a ganhar R$ 

6.500,00. Então, haveria uma economia de aproximadamente R$ 15.000,00 por mês. A 



proposta direcionada a esta Casa seria a divisão dessa quantia em três partes: 1- A 

instalação imediata de uma casa de apoio aos moradores rua. 2- Mais subsídio para o 
transporte de alunos carentes. 3- A contratação de um cantador carismático para cantar a 

tabuada intensivamente por toda a rede pública de ensino. Pois, haja vista, que há 40 anos 

isso fazia a grande maioria dos alunos saírem do ensino fundamental sabendo a tabuada, 

fato que hoje não mais acontece. E ainda, senhoras e senhores, devido ao consumo 
desenfreado na economia, hoje os pais não tem tempo para sentar junto aos seus filhos para 

contar aquelas histórias que levam as nossas crianças a sonharem com um mundo melhor. 

Sugiro a esta Casa a contratação imediata de um contador de histórias em toda a rede 

pública de ensino e assim despertar sentimentos de humanidade aos nossos filhos e netos. 
Acredito que um dia a ganância será deixada de lado e não mais veremos pessoas jogadas 

pelas ruas como se fosse lixo. Acredito que todos os municípios desse país sejam obrigados 

a ter uma casa de apoio aos moradores de rua, pois só assim pais e mães poderão viver e 

morrer em paz, sabendo que os seus filhos serão tratados como seres humanos, estejam eles 
onde estiverem. Quero deixar aqui um desafio construtivo a todos os líderes religiosos de 

Itapira que acreditam nas palavras de Cristo: Amai ao próximo como a ti mesmo. Que 

venha a esta Casa e exijam a imediata construção de uma Casa de apoio aos moradores de 

rua, sob tutela do Estado. Há que se destacar que a legislação federal exige uma grande 
estrutura para cuidar dessas pessoas, as quais são muitas vezes incompatíveis com os 

orçamentos municipais. Não será para que essas pessoas continuem nas ruas servindo de 

ameaça psicológica para que os trabalhadores se adequem ao sistema e trabalhem por 

baixos salários. Vale a pena lembrar que há lideranças religiosas em Itapira que, com 
recursos próprios e doações, tentam amenizar o sofrimento dessas pessoas. A cada vereador 

aqui presente e ao prefeito compete refletir a realidade do nosso país e promoverem 

transformações sociais que visem o bem estar da sociedade. Espero que um dia esta Casa 

seja digna de ser chamada de Casa de Leis para a humanidade, independente das 
convicções ideológicas de cada um. Gostaria de agradecer a todos os vereadores e dizer 

para refletirem sobre a importância de possuirmos uma Casa de apoio aos moradores de rua 

em nossa cidade. Devemos dar exemplo, pois todas as cidades vizinhas dizem o seguinte: 

'Não vou construir uma casa de apoio porque virão outras moradores de rua vindos de 
outras cidades.' Devemos dar o exemplo e exigir das autoridades federais que cumpram o 

dever de preservar a vida. Por esse motivo vim a esta tribuna nesta noite, ou seja, para 

solicitar aos senhores para que, da melhor maneira possível, lutem a fim da concretização 

da construção de uma casa direcionada aos moradores de rua. Desse modo, acredito que um 
dia os moradores poderão ser vistos como seres humanos. Muito obrigado e boa noite a 

todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e 
falada, internautas. Com referência ao assunto “Moradores de Rua”, gostaria de dizer que 

atualmente existe um trabalho que é feito pela Igreja Presbiteriana. Essas pessoas oferecem 

alimentos e outros recursos aos moradores de rua. Preocupado com a situação, gostaria de 

dizer que estamos empenhados em localizar um imóvel para que o mesmo sirva como base 
de atendimento aos moradores de rua. Esse trabalho será realizado, pois já estamos 

trabalhando para que a situação se concretize. Vamos trabalhar e ajudar as pessoas que 

vivem nas ruas. Então, acredito que uma parceria feita com a Igreja Presbiteriana é muito 

plausível. É uma situação que vem de encontro com as necessidades do município. Como 
vereadores, acredito que devemos trabalhar em prol dos menos favorecidos. Com certeza 

será realizado um trabalho para que problemas como esse sejam sanados. O município tem 

condições para que seja elaborado um trabalho voltado aos moradores de rua. Boas notícias 

virão futuramente. Somente isso que gostaria de dizer. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de agradecer a Deus por fazer parte desta Casa de Leis. Vim a esta tribuna para 



parabenizar as mulheres. Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa um abraço 

direcionado a todas as mulheres, pois elas são muito especiais. Outro assunto que gostaria 
de abordar seria relacionado ao tema em que o Pedroso abordou. Uma casa direcionada ao 

atendimento dessas pessoas seria de grande valia para a nossa cidade. Cabe ressaltar que já 

existe um trabalho desse tipo que é desenvolvido pelas igrejas de nossa cidade. 

Primeiramente devemos conhecer a realidade das pessoas e não simplesmente pegar os 
moradores de rua e levá-los até a casa de atendimento. É notório que muitos moradores de 

rua não querem morar nessas casas. Itapira possui um alto número de moradores de rua. É 

uma situação muito triste. Acredito que em breve o nosso prefeito resolverá esse tipo de 

problema. Muito obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor presidente, senhores vereadores, nobres 

colegas vereadores, imprensa escrita e falada, boa noite. Em relação a questão do subsídio 

de transporte escolar, gostaria de dizer que trouxemos a esta Casa a Secretária de Educação, 

juntamente com o Secretário Jurídico, a fim de esclarecer alguns pontos. Após os 
esclarecimentos ficou combinado de exararmos um parecer sobre as análises e 

documentações relacionados ao assunto. No sábado anterior, mais exatamente no dia 02, 

recebemos a primeira análise do grupo que compõe os estudantes das faculdades de Araras, 

Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Mirim e São João da Boa Vista. Nos próximos 
finais de semana a análise envolverá os estudantes que fazem faculdade nos demais 

municípios de nossa região. Em primeiro momento foram chamados 297 estudantes. Houve 

comparecimento de 267 alunos. Desse grupo composto de 267 alunos tivemos 33 alunos, 

onde correspondem em 11,11%, que atingiram, dentro dos critérios, a faixa de 100% do 
subsídio escolar. Tivemos, ainda, 180 alunos, onde correspondem a 60,61% do total de 

estudantes, que atingiram a faixa de 75% do subsídio escolar. Quarenta e oito alunos, que 

correspondem a 16,18% dos estudantes, passarão a receber 50% do subsídio. 

Resumidamente a maior parte dos alunos receberão, pelo menos, a metade do valor do 
subsídio. Tivemos, ainda, 4 alunos que receberão 25% do valor do subsídio. Dos 297 

estudantes, somente 2 alunos não se enquadraram dentro dos critérios estabelecidos. Isso 

representa 0,67% do total de inscritos que não receberão o subsídio nesse primeiro 

momento. Outras avaliações serão realizadas com outros grupos. Estamos crendo que os 
critérios serão estabelecidos, ou seja, a grande maioria receberá, no mínimo, 50% do 

subsídio escolar. Então, estamos comprometidos com os alunos em estar repassando mais 

informações sobre o subsídio escolar. O fechamento final será realizado nas próximas 

semanas. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários 

desta Casa, imprensa escrita e falada, público presente, boa noite. Venho a esta tribuna para 

divulgar um projeto de lei de minha autoria. O projeto de lei faz referência a criação do 
programa municipal de qualidade de vida do servidor público. Estive conversando com 

várias pessoas de diferentes segmentos de nossa cidade e fiquei muito preocupado com as 

condições de saúde dos servidores municipais e o número de afastamentos. Através desse 

programa, acredito que conseguiremos dinamizar e possibilitar uma melhor qualidade de 
vida para quem trabalha na Prefeitura Municipal. Outro projeto de minha autoria faz 

referência ao teste do coração. É um exame realizado nos recém nascidos. Espero que o 

Hospital Municipal e a Santa Casa tenham o bom gosto de implantar essa situação. É um 

exame simples chamado oximetria de pulso. O aparelho já está disponível. Somente é 
necessário a criação de uma lei para que regulamente a situação. É um teste muito 

importante. Alguns recém nascidos possuem algumas patologias comprometedoras e que 

podem acarretar a morte. A cada mil recém nascidos, dois chegam a falecer. Cerca de 30% 

dessas cardiopatias congênitas são diagnosticadas somente depois da alta hospitalar. Essa 
patologia possui alto nível de mortalidade. Então, estamos criando um projeto que vem a 

diminuir essa possibilidade. Esse diagnóstico deve ser realizado o mais precocemente 



possível. Desse modo, acredito que possibilitaremos que os recém nascidos tenham 

condições de diagnosticar o problema e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Muitos 
recém nascidos poderão ter suas vidas salvas através da realização desse exame. É um 

projeto de lei que não trará consigo nenhum tipo de ônus para a municipalidade. Isso é 

muito importante. Deve-se levar em consideração que o aparelho já está disponível. 

Somente é necessária a criação de uma norma para regulamentar a situação. Estive no 
município de Presidente Prudente a fim de verificar a implantação do projeto. Em 

comparação o município é maior do que a nossa cidade, mas vale lembrar que Itapira 

obteve três casos no ano passado. Alguns pensam que é uma incidência pequena, mas 

acredito que devemos trabalhar com a prevenção. Espero contar com o apoio dos demais 
vereadores. São procedimentos simples que podem beneficiar muitas crianças de nossa 

cidade. Gostaria de deixar registrado e tecer alguns elogios e as maiores considerações em 

relação àquilo que observamos no domingo a tarde. Fiquei muito feliz e pude ver in loco a 

implantação de um projeto de lei de autoria do vereador Juliano. Parabéns, Juliano. Faço 
jus ao seu empenho e dedicação. São coisas simples, mas de grande valia para muitas 

pessoas. Sei o tanto que você trabalha por essas pessoas. Sua história é muito grande e de 

um verdadeiro vencedor. Continue assim. Através de sua simplicidade você conseguiu 

conquistar diferentes segmentos de nossa comunidade. Deixo o meu registro. Parabéns pela 
iniciativa. Pude observar a felicidade e o choro de muitas pessoas que estão tentando sair de 

um mundo difícil. Esse projeto de utilidade pública trará muitos frutos. Parabéns pela 

iniciativa. Em consideração ao que o colega Pedroso disse, gostaria de dizer que a nossa 

colega Eliana Sobrero, da Promoção Social, tem realizado alguns estudos nesse sentido. 
Existe a possibilidade da criação de um albergue municipal. Estamos correndo atrás. 

Esperamos, com bom senso, disponibilizar um alento a essas pessoas que muito necessitam 

de uma colaboração do próximo. Boa noite a todos e obrigado.” Não havendo mais nenhum 

Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

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

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março 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 Relatórios. 

2º) RELATÓRIO Nº 001/2013.- Relatório referente as atividades do Legislativo ano de 
2012. Autor: Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 

002/2013.- Prestação de contas pelo Poder Executivo, referente ao 3º quadrimestre do 
exercício de 2012, apresentada em audiência pública no dia 21 de fevereiro de 2013, no 

plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

004/2013.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão da Medalha Carmen Ruete de Oliveira, a 

ser outorgada às mulheres de destaque e ação do Município durante o biênio 2012/2013. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projeto de 

Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei 

nº. 0035/2013.- Em que o Sr. Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Institui o direito a transporte gratuito aos professores da rede 

municipal de Ensino. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0036/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação do Programa Municipal 

de qualidade de vida do servidor público. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0037/2013.- Em que o Sr. Rafael 
Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Estabelece a realização do “Teste do Coraçãozinho” (exame de oximetria de pulso) em 

todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do município de Itapira. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0038/2013.- 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 às entidades do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
9º) Projeto de Lei nº. 0039/2013.- 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, valores às entidades do Município de Itapira. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

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

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

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0040/2013.- 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, valores às 

entidades do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido 

Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de 

Lei nº. 0041/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

com o Serviço Social da indústria - SESI. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 
seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 12º) Emenda Aditiva de nº. 001/2013 

Ao Projeto de Lei nº 32/2013.- Acrescenta-se Art. 2º ao Projeto de Lei nº 32/13, 

permitindo-se o desmembramento de lotes, no prazo e condições que especifica. Autoria: 

Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 
13º) Emenda Aditiva de nº. 002/2013 Ao Projeto de Lei nº 32/2013.- Acrescenta-se 

inciso V ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 32/13, que excepciona desdobros em condições e 

prazos que menciona. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 14º) PARECER nº. 30/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar 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 Lei Complementar nº 

01/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta números de cargos no 

quadro de Pessoal do Magistério Municipal", 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER 

nº. 31/2013.- Ao Projeto de Lei nº 19/2013.- 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 19/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga os artigos 25 (caput 

e parágrafo único) e 38 da Lei Complementar municipal nº 4.091/07.", 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 
16º) PARECER nº. 32/2013.- Ao Projeto de Lei nº 28/2013.- 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 28/2013, de autoria dos nobres Vereadores Maurício Cassimiro 
de Lima e Rafael Donizete Lopes, 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.", 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

17º) PARECER nº. 33/2013.- Ao Projeto de Lei nº 29/2013.- 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 29/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 

que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO 
DA INCLUSÃO VOLTADA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.", 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 seguinte termo: EMENDA MODIFICTIVA Nº 01/2013. Art. 1º - 

Suprime-se da ementa do Projeto de Lei e de todos os artigos, onde consta "deficiência 

física" a expressão "física". 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 18º) PARECER nº. 34/2013.- Ao Projeto de Lei nº 31/2013.- 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 31/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael 

Donizete Lopes, que "Cria o Fundo Municipal do Deficiente Físico", 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 seguinte termo: EMENDA MODIFICTIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Suprime-se da ementa 

do Projeto de Lei e de todos os artigos, onde consta "deficiência física" a expressão "física 



e físicos". 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) 

PARECER nº. 35/2013.- Ao Projeto de Lei nº 33/2013.- 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 33/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

a denominação das unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Educação.", 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 20º) PARECER nº. 36/2013.- Ao Projeto de Lei nº 34/2013.- 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 34/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, 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", 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 05 de Março 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. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0055/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Antonio Canella. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Sebastiana Ribeiro de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0057/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Natal Aparecido Marchioretto. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0058/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deise 

Inácio Ripari. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Pinto. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

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

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0060/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Sebastiana Bagini Soliani. Autoria. 
Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis 

Ribeiro Ramos. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2013.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sr. Francisco Osvaldo Momesso. Autoria. Juliano Feliciano. 

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

Pesar nº. 0063/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edson Bagini. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Odete 

Clelia de Souza. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. Cesar Augusto da Silva 

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

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

Pesar nº. 0065/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Bernardes. Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. Cesar Augusto da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0066/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sergio Gonçalves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 05 de Março 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. 33º) Requerimento nº. 0030/2013.- Oficiar empresa CPFL Paulista, 

objetivando a substituição do atual poste de madeira, existente defronte ao nº 69 da rua 
Nhambiguara de Tupã, por poste de concreto e se possível transferi-lo para o outro lado da 

via pública. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 0031/2013.- Requer oficiar a Direção 
da empresa de transporte coletivo urbano e semiurbano Itajaí, objetivando a instalação de 

iluminação em todos os pontos de embarque e desembarque de passageiros cobertos do 

Município de Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 0033/2013.- Moção de 

Congratulação e Louvor com as mulheres pela data de 08 de Março, Dia Internacional da 

Mulher, na pessoa da Sra. Antonia Rodrigues dos Santos, Presidente da ASCORSI. 

Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada. Essa semana não poderia passar em branco, 

pois no próximo dia 08 de março é o Dia Internacional da Mulher. Como representantes e 
legisladores da comunidade Itapirense estamos muito felizes pela aceitação e presença 

neste recinto de uma pessoa guerreira, batalhadora e representativa de nossa comunidade. É 

uma pessoa que merece as nossas considerações pela integridade e pelos anos vividos. 

Então, Dona Antônia, muito obrigado por aceitar o convite em nome de todas as mulheres 
itapirenses, inclusive nossas esposas e namoradas, além do público feminino que se faz 

presente nesta Casa. Em nome da senhora gostaria de homenagear todas as mulheres 

itapirenses. É uma data direcionada as mulheres batalhadoras e dedicadas que vem 

ganhando, cada vez mais, espaço em nossa sociedade. Cabe ressaltar que ainda vivemos em 
uma sociedade machista, onde existe uma discrepância salarial maior do que imaginamos. 

As mulheres estão chegando cada vez mais forte. A partir desse momento constatamos que 

a sociedade está cada vez mais forte. Esperamos que nas próximas legislaturas estejam 

presentes neste recinto algumas mulheres. Atualmente são dez vereadores, mas espero que 
na próxima legislatura esse número possa mudar. Deixo registrado, em nome dos 

vereadores, as minhas homenagens por esse dia. Foi uma iniciativa vinda de todos os 



vereadores. Agradeço a atenção de todos, em especial da Dona Antônia. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento nº. 

0034/2013.- Voto de Congratulação com o Sr. Genarino Jaria, pelo transcurso de seu 80º 

aniversário de nascimento, ocorrido em 03 de março de 2013. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 0035/2013.- Oficiar a Dirigente de Ensino de Mogi Mirim, Sra. Ellin 

Monte Claro Vasconcellos, pleiteando a alteração do portão para entrada e saída de alunos 

na EE. Cândido Moura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 0036/2013.- Oficiar à direção 

da Viação Itajaí, responsável pelo transporte coletivo de Itapira, solicitando ampliação de 

horário na linha que atende o bairro da Ponte Preta e Ponte Nova. Autoria. Rafael Donizete 
Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 

0093/2013.- Sugere melhorias na estrada rural de acesso às fazendas Santa Terezinha, Santa 

Joana e Fazenda Aliança, em Eleutério, Município de 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Indicação nº. 0094/2013.- Sugere execução de obra de revitalização na escada ao lado da 
Casa do Pão. 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 05 de Março de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 0095/2013.- Sugere a instalação de 
dois pontos de ônibus, com cobertura, no bairro do Tanquinho, sendo um próximo da 

propriedade dos Leme e o outro, próximo a Igreja Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 

0096/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Defesa Social, 

designar a presença de um guarda municipal 24 horas nas dependências do Hospital 

Municipal. 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 05 de Março de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 0098/2013.- Sugere construção de 

lombada na Rua Luis Fiordomo, defronte ao número 64. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

0099/2013.- Sugere contratação de Psicopedagoga pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. 45º) Indicação nº. 00101/2013.- Sugere construção de 
passarela para pedestres na lateral da ponte ora existente na rua Geraldo Guerra, no bairro 

da Ponte Nova. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 00102/2013.- Sugere estudo objetivando 
implantar redutores de velocidade tipo lombada na rua Geraldo Guerra, defronte a casa da 

Dona Nêga. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00112/2013.- Sugere a construção de uma 
cancha de Bochas e malha no Conjunto Habitacional Istor Luppi. Autoria. Rafael Donizete 

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



Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00115/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito celebrar convênio com Instituições Educacionais, 
públicas e privadas, visando a obtenção de descontos de mensalidades para os servidores 

públicos municipais de seu Quadro de Pessoal, matriculados nos cursos de nível médio, 

técnico, graduação ou pós-graduação das referidas instituições de ensino. 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 49º) Indicação nº. 00122/2013.- Sugere aquisição e instalação de aparelhos 

LASER DERMATOLÓGICO para uso exclusivo do Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal e dos procedimentos médicos das UBSs - Unidades Básicas de Saúde. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADA POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00126/2013.- Sugere construção de 
Unidade Básica de Saúde- UBS - no bairro Jardim Raquel. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação nº. 

00128/2013.- Sugere construção de redutores de velocidade tipo lombadas na rua Eugênio 

Consorti, nas proximidades do imóvel nº 14, 27, 34, 154 e também próxima a rotatória de 

acesso ao bairro Della Rocha III, com construção de calçadas em toda a extensão da via 

pública e iluminação pública. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Juliano Feliciano, Maurício 
Cassimiro Rodrigues, Carlos Alberto Sartori e Marcos Paulo da Silva DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para que as Comissões se reúnam para 
exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 38, 39, 40 e 41/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os 

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

proceda a leitura dos Pareceres: 52º) PARECER nº. 37/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

38/2013.- 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 38/2013, de autoria do 

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

Subvenção Social, recursos às entidades 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 53º) PARECER 

nº. 38/2013.- Ao Projeto de Lei nº 39/2013.- 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 39/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a repassar, sob forma de Subvenção Social, recursos às entidades 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

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

54º) PARECER nº. 39/2013.- Ao Projeto de Lei nº 40/2013.- 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 40/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 



"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades 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. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 55º) PARECER nº. 40/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

41/2013.- 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 41/2013, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Serviço Social da indústria - SESI.", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer.  

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Pareceres, o Sr. 

Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de 

"quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA 

= 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0021/2013.- Dispõe sobre a instalação de 
banheiro químico nas feiras livres nos horários que menciona e dá outras providências. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 021/2013. 

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 021/2013. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0022/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 120.000,00. Autoria: 
José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 022/2013. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido 

Jamarino 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 022/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0023/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, recursos à 
Associação Down de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

de Lei nº 023/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0024/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxilio, 

recursos à Associação Down de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 
o Projeto de Lei nº 024/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 



de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0025/2013.- 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. 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 025/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, recursos às 

entidades do Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Lei nº 038/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

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

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0039/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores às entidades do Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 039/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0040/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores às entidades do Município de Itapira. Autoria: José 
Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 040/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0041/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Serviço Social da 

indústria - SESI. 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 
041/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

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

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 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 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 05 de Março 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 

0093/2013.- Sugere melhorias na estrada rural de acesso às fazendas Santa Terezinha, Santa 
Joana e Fazenda Aliança, em Eleutério, Município de Itapira. 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 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única 
discussão a Indicação nº 0094/2013.- Sugere execução de obra de revitalização na escada 

ao lado da Casa do Pão. 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 05 de Março de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0096/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Defesa Social, designar a 



presença de um guarda municipal 24 horas nas dependências do Hospital Municipal. 

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

DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa 

noite. Vejo que todos os companheiros vereadores frequentam ou já frequentaram as 

dependências do Hospital Municipal. Trabalho no Hospital Municipal há nove anos. Venho 

a esta tribuna para defender uma causa em que os funcionários estão solicitando. É um 
prédio público. Acredito que temos a obrigação de zelar pelo patrimônio público de nossa 

cidade. A presença da Guarda Municipal é fundamental. Vejo a necessidade dessa situação 

pelo imenso número de pessoas que transitam pela localidade. São pacientes e funcionários. 

Precisamos disponibilizar segurança para quem trabalha na localidade... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Realmente essa indicação veio de encontro 

com a solicitação do pessoal que trabalha no Hospital Municipal. Acredito que o nosso 

prefeito atenderá a solicitação, pois inúmeras pessoas frequentam a localidade. Em 

determinados horários muitas pessoas aguardam o atendimento, sendo que algumas pessoas 
acabam perdendo a paciência. É preciso mais segurança na localidade. Votarei favorável a 

indicação. A presença de um guarda municipal gerará mais respaldo para com os 

funcionários que trabalham no Hospital e para com os pacientes que também frequentam a 

localidade... Continuando o orador: Agradeço a intervenção do nobre vereador. Cabe 
ressaltar que o Hospital Municipal possui estacionamento e que muitos funcionários... 

Continuação da Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de Março de 

2013...somente vão embora no período da noite. Será uma segurança a mais. É uma 

solicitação vinda dos funcionários e pacientes. Muitas vezes alguns presos e drogados 
também passam por atendimento na localidade. Muitos funcionários possuem dificuldades 

para contê-los. A presença de um guarda municipal gerará mais respeito. Observo que é um 

bem necessário. Vejo a preocupação de quem trabalha no Hospital. Mais de 200 pessoas 

passam por atendimento somente no período da manhã. Estamos preocupados com os 
acompanhantes, pacientes e com o profissional da Saúde. Possuímos uma recepção aberta 

ao público. Sem sombras de dúvidas teremos um local mais seguro com a presença de um 

guarda municipal na localidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Joilson Batista 

Militão da Silva: Boa noite a todos. Estivemos passando várias vezes pelo Hospital 
Municipal. Realmente há uma necessidade muito grande dessa segurança. Os funcionários 

tem feito essa solicitação. Peço ao senhor prefeito para que atenda essa importante 

solicitação. Estamos todos juntos a fim de aprovar essa reivindicação. Obrigado... 

Continuando o orador: Obrigado Joilson. Vejo sua sensibilidade e atenção para com a 
situação. Cabe ressaltar que já houve uma tentativa de roubo de caixa eletrônico. É um 

local que deve ser preservado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima: Gostaria de deixar bem claro que essa é uma das instituições públicas que tem o 
maior número de circulação de pessoas. Essa indicação é realmente necessária e muito bem 

colocada pelo doutor. Creio que a população também solicite essa reivindicação. Peço para 

que o senhor prefeito veja essa solicitação com carinho. Obrigado... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: Acredito que a presença de um guarda na 
localidade está muito relacionada ao sucateamento da Saúde pública. Existem muitas 

situações dramáticas que ocorrem em um local daquele porte. É muito necessária a 

presença ostensiva de um guarda municipal. Trabalhei muito tempo nesse local, sendo que 

muitas vezes passamos por situações constrangedoras. É uma indicação muito necessária. 
Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Trabalhei no 

Hospital Municipal por dez anos, sendo que no passado existia a presença de um guarda 

municipal. Já ocorreram roubos de motos dentro do estacionamento do Hospital Municipal. 

Muitas pessoas já foram agredidas. Então, é uma indicação de grande valia para a 
sociedade. Devemos prezar pela segurança do cidadão. Devemos trabalhar com a 

prevenção. Já possuímos estatísticas relacionadas ao passado. Seria plausível a presença de 



guardas municipais na localidade 24 horas por dia. Obrigado... Continuando o orador: 

Como é um ambiente hospitalar, acredito que já existe a geração de muita ansiedade. Já 
presenciei alguns acompanhantes que já ficaram sem o carro no Hospital Municipal. É uma 

situação grave. Esse profissional da área de Segurança estará presente na localidade para 

defender quem quer que seja. Em respeito as pessoas que trabalham diuturnamente no 

Hospital e aos pacientes, gostaria de pedir o apoio dos vereadores. 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. 096/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a 
Indicação nº 00115/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito celebrar convênio com Instituições 

Educacionais, públicas e privadas, visando a obtenção de descontos de mensalidades para 

os servidores públicos municipais de seu Quadro de Pessoal, matriculados nos cursos de 

nível médio, técnico, graduação ou pós-graduação das referidas instituições de ensino. 
Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 115/2013. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em 
única discussão a Indicação nº 00126/2013.- Sugere construção de Unidade Básica de 

Saúde- UBS - no bairro Jardim Raquel. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. O prefeito já possui 
conhecimento dessa solicitação, pois o mesmo conversou com muitas pessoas a respeito da 

Unidade Básica de Saúde. Muitos saem do bairro Jardim Raquel para serem atendidos no 

Cubatão. Uma parcela da população é atendida no Cubatão e outra no bairro Vila Izaura. 

Vários bairros estão sendo concentrados em apenas duas Unidades Básicas de Saúde. A 
necessidade veio através do crescimento de vários bairros, inclusive do Tanquinho e 

Machadinho. Várias famílias residem nessas localidades devido ao loteamento de algumas 

chácaras. É de extrema urgência essa solicitação. Será de grande valia os estudos 

direcionados nesse sentido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: 

Faço votos para que não ocorra no Jardim Raquel o que ocorreu no bairro dos Prados, ou 

seja, enviaram uma equipe dos Prados para o Istor Luppi. Caso seja direcionado recurso 

para a construção de novas Unidades Básicas de Saúde, gostaria que uma nova equipe 

também fosse formada e não retirada do bairro Vila Ilze. O posto de Saúde já está com o 
atendimento precário. Imaginem se a equipe for deslocada para outro local. Obrigado... 

Continuando o orador: É muito bom deixar frisado essa situação, ou seja, a criação de 

novas equipes é muito plausível. Peço para que o nosso prefeito faça uma análise sobre a 
questão. A gestão passada construiu uma creche maravilhosa no Jardim Raquel, mas cabe 

ressaltar que a mesma não possuía profissionais para trabalhar na área. Isso não pode 

ocorrer. Foi muito bom a intervenção do Dr. Pedro... Aparte concedido ao Vereador Rafael 

Donizete Lopes: Estive passando por vários bairros e pude constatar que a dificuldade das 
pessoas se locomoverem até a Unidade Básica de Saúde situada no Brás Cavenaghi é muito 

maior do que imaginávamos. Encontra-se registrado um pedido de minha autoria para que 

possamos contemplar a solicitação da população. Espero que em curto espaço de tempo 

possamos resolver o problema. A secretária de Saúde está dedicada na ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde. Vale lembrar que também existem estudos para a construção 

de mais 4 novas Unidades Básicas de Saúde. Fico muito feliz em relação a sua preocupação 

para com o bairro. Precisamos agir com bom senso, pois é uma comunidade muito extensa. 

Esperamos que com bom senso possamos trazer benefícios para quem quer que seja. 
Necessita-se de estudos e a realização de novos cadastros. Acredito que a UBS do Brás 

Cavenaghi será desafogado. Cada bairro deve ser comtemplado com aquilo que necessita. 



A nossa secretária de Saúde, desde a primeira semana de janeiro, já tem feito vários 

estudos. Vejo a serenidade e a sensibilidade da Secretária de Saúde. Deixo o meu registro. 
Digo que essa solicitação possui o meu apoio total. Devemos traçar um mapa municipal 

para que as solicitações se concretizem no futuro próximo. Quando forma-se uma Unidade 

Básica de Saúde, a mesma deve possuir estrutura e não deixar a desejar no atendimento ao 

público. É uma situação que envolve equipes multidisciplinares. O maior pedido vindo da 
Vila Secchi é relacionado ao local de atendimento. Os prontuários se encontravam nos 

Prados e de forma repentina transferiram para o Istor Luppi. Deve-se elaborar uma análise 

muito criteriosa. A nossa secretária está realizando o mapeamento da Saúde Pública 

Itapirense. Fico feliz pela iniciativa do vereador. Obrigado e boa noite... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Como passamos por vários bairros de nossa 

cidade acabamos constatando as necessidades do povo. Deve existir novas Unidades 

Básicas de Saúde, mas também deve-se levar em consideração a criação de novas equipes 

de trabalho. É muito importante essa situação. Caso algumas equipes forem transferidas 
para outros bairros, acredito que o problema não será solucionado. A construção de novas 

Unidades Básicas de Saúde e a criação de novas equipes de trabalho é muito plausível. A 

inclusão de novas famílias no Programa Social da Família é de extrema importância. 

Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 126/2013. Aprovada por 

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

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

o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 16º) Câmara Municipal de Itapira: Convite 
para a realização do Curso de Formação Política - Vereança Paulista, Funções da Câmara 

Municipal/Vereador, com carga horária de 4 horas a realizar-se no dia 09 de Março de 

2013, das 14:00 às 18:00 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal de Itapira, situado 

a rua João de Moraes , 404, Centro, Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 

Unesp: Convite para a realização do Lançamento da Pedra Fundamental do Campus da 

Unesp em São João da Boa Vista, em 06 de Março de 2013, às 16:00 horas, no Futuro 

Campus da Unesp, Av. Izette Correa Fontão, s/nº - altura do Km 225 da Rodovia SP 342 ( 
Rodovia São João da Boa Vista/ Espírito Santo do Pinhal - São João da Boa Vista/SP). 

(Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra).  

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 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. 

 

 

 


