
ATA DA 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO 

FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, 

PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. O Sr. Presidente, invocando a proteção 

de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 
PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Venho a esta tribuna para dizer a 

todos que o nosso amigo de trabalho, Sr. Zé Branco, esteve na cidade de Mogi Guaçu a fim 
de colher assinaturas de vereadores para solicitar a construção do Hospital do 

Coraçãozinho. A ausência do nobre colega Zé Branco neste plenário é devida a continuação 

do recolhimento das assinaturas em outros municípios da região. Ele passará pelas cidades 

de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Santo Antonio de Posse, Espírito Santo do 
Pinhal e Santo Antonio do Jardim. O que mais me impressionou é sua atitude e 

conhecimento para com alguns nobres vereadores desta região. A imprensa de alguns 

municípios esteve acompanhando os trabalhos do nobre colega Zé Branco. Ele foi muito 

bem explícito em sua explicação. O colega vereador Zé Branco não determinou onde o 
Hospital se instalará, mas deixou bem claro que o mesmo será solicitado para que a nossa 

região seja comtemplada. Gostaria de parabenizar o colega Zé Branco pela iniciativa e 

atitude. Cabe ressaltar que ele não se encontra presente neste plenário devido a sua jornada 

pela nossa região a fim de colher assinaturas de vários vereadores. A solicitação e as 
assinaturas serão entregues ao nosso governador. Agradeço o nosso amigo Zé Branco por 

me escolher para explicar sobre o seu trabalho perante a sociedade. Muito obrigado a todos 

os vereadores e público presente.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita 
e falada, internautas, público presente. Gostaria de falar sobre uma indicação de minha 

autoria. A mesma faz referência a instalação de painéis de avisos na região central. 

Acredito que, desse modo, a população ficará mais informada sobre os eventos que serão 

realizados em nossa cidade. Um painel simples colaborará muito para com as informações 
de nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar, aproveitando o tempo do Pequeno 

Expediente, faz referência a realização de um evento em nossa cidade neste final de 

semana. O evento é sobre o 4º Encontro de Carros Antigos da região. Atualmente não faço 
parte da organização, mas disponibilizei muito apoio e colaboração para com os integrantes 

da diretoria. O evento é muito importante. Gostaria de deixar o meu convite para todos 

aqueles que gostam de apreciar o antigo automobilismo. Outro assunto que gostaria de falar 

está relacionado as indicações do nobre colega Pedro. Peço para que o líder do prefeito leve 
as mesmas com carinho até o nosso prefeito municipal. São situações que a população 

necessita. Uma das indicações faz referência a solicitação de uma nutricionista em cada 

UBS de nossa cidade. Muitas famílias não possuem condições financeiras de possuir 

acompanhamento alimentar. Como o projeto da alimentação diferenciada será votado na 
data de hoje, gostaria que a indicação relacionada ao nutricionista também fosse aprovada. 

Cabe ressaltar que muitas mães não sabem realizar essa alimentação diferenciada para as 

crianças portadoras de diabetes, colesterol, dentre outras situações. O profissional orientará 

e fortalecerá o conhecimento das mães. É uma situação muito importante. Gostaria de 
agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor presidente, senhores vereadores, público 



presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Venho a esta tribuna para dizer que a nossa 

viagem até Brasília, juntamente com os nobres colegas Carlos Jamarino, Zé Branco, 
Paganini, além de alguns secretários, é no sentido de buscar recursos para a cidade. 

Passamos por gabinetes de vários deputados, sendo que inúmeros projetos foram 

apresentados. Foram dois dias de muito trabalho a fim de colher bons frutos para a nossa 

cidade. É claro que a busca desses recursos é feito através do prefeito e dos vereadores. Não 
podemos ficar esperando para que a coisas aconteçam. Devemos correr atrás daqueles que 

conseguiram se reeleger através da população. Como alguns receberam o voto de alguns 

itapirenses, acredito que o momento seria de retribuição. Escolas, creches, melhorias para a 

Saúde, Segurança, Esporte, dentre outros fatores, é muito bem vindo. A nossa cidade 
necessita de uma infinidade de melhorias. Os deputados federais também podem colaborar 

para com a nossa cidade. Foi uma viagem muito produtiva e proveitosa. Muitas solicitações 

foram encaminhadas. Cabe ressaltar que o deputado Marquizelli atendeu algumas 

solicitações. Disse a ele que Itapira necessita de muitas melhorias. Foi solicitado uma 
escola e uma creche. Ele disse que atenderia a solicitação. Ele nos garantiu que os recursos 

para a construção de uma creche e uma escola serão disponibilizados. O deputado Arnaldo 

Jardim também se comprometeu a ajudar a nossa cidade. A reforma de todas as praças 

esportivas de nossa cidade também foi solicitada. O centro de lazer Hideraldo Luis Bellini 
era um local bonito e atrativo. Atualmente é notório o desgaste do lazer, pois o mesmo não 

possui aquela beleza de quando foi construído. O centro de lazer deve passar por uma 

imensa reforma. Para que isso ocorra viajamos até Brasília em busca de recursos. A parte 

de Segurança e Saúde foram muito mencionadas. Acredito que em breve os recursos serão 
disponibilizados. Não podemos depender somente dos recursos municipais. Não é possível 

atender todas as necessidades de nossa cidade somente com os recursos municipais. Com 

certeza Itapira receberá boas notícias. Estamos no caminho correto. Fomos atrás de pessoas 

que estão comprometidas em ajudar a nossa cidade. Os cidadãos devem possuir qualidade 
de vida. Devemos unir nossas forças, pois somos eleitos através dos votos dos cidadãos. 

Devemos honrar os votos recebidos e respeitar os eleitores que confiaram em nós. É muito 

importante buscarmos o que é de melhor para a nossa cidade. Inúmeras solicitações foram 

encaminhadas. Sempre estaremos buscando recursos nas diferentes esferas de nosso país. É 
muito importante possuirmos um deputado estadual. O deputado Barros Munhoz ajudou 

muito Itapira. É o momento da retribuição. Gostaria de agradecer a presença da diretoria da 

ADI (Associação Down de Itapira). É com imensa alegria que recebemos todos vocês nesta 

Casa de Leis. O trabalho que vocês fazem é muito importante para a nossa cidade. É uma 
entidade que desenvolve um trabalho exemplar. São profissionais que amam o próximo. 

Fico muito feliz de vê-los nesta Casa. Vocês receberão uma homenagem logo após o 

Pequeno Expediente. Agradeço a presença de vocês e que Deus ilumine a todos. Devemos 
sempre estender a mão ao próximo. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, público presente. Hoje, 

sem sombra de dúvidas, é um dos dias mais felizes. Posso falar de coração por homenagear, 
juntamente com os nove vereadores, toda diretoria e, principalmente, todas as pessoas 

portadoras da Síndrome de Down da Associação Down de Itapira. Estou imensamente 

emocionado. Homenageio a todos de coração. Essa homenagem não partiu somente de 

minha pessoa. Vejo que a nossa cidade tem a obrigação de estender a mão para as pessoas 
com Síndrome de Down. Vejo, em nome de toda a Câmara Municipal, que essa 

homenagem é justa e de coração. Partiu de todos os companheiros que se fazem presentes 

na Câmara Municipal de Itapira. Então, obrigado na pessoa do Sr. Antônio Pelizari e a 

todos vocês. Muito obrigado de coração. Aproveitando o ensejo, acredito que não poderia 
deixar passar em branco três questionamentos, onde vejo que são pertinentes. Na última 

semana tivemos um caso de dengue tipo 4. É o primeiro caso em nosso município, mas isso 



é um alerta e uma grande preocupação. Temos vários tipos de dengue e o tipo 4 foi 

diagnosticado na semana passada. É uma situação muito preocupante porque é mais uma 
cepa viral em nosso meio. Através de nossa representante chamada Josi, sendo que a 

mesma realiza um grande trabalho na vigilância, acredito que devemos ficar de olhos 

abertos e atentos. Precisamos nos mobilizarmos ainda mais porque através dessa nova cepa 

viral outros casos virão. Então, isso é muito preocupante. Inclusive, as pessoas que já 
tiveram dengue podem vir a contrair mais essa cepa viral. Fica registrado o alerta. Cabe 

ressaltar que amanhã participaremos de mais uma reunião sobre essa questão. Precisamos 

alertar o público em geral. As pessoas devem se conscientizarem sobre o problema. Outra 

preocupação muito grande está relacionada ao aumento de gestantes na idade abaixo de18 
anos. Estive fazendo um levantamento em nosso Hospital Municipal e cheguei a um 

número, baseado nos últimos 12 meses, de 82 casos de gravidez em gestantes menores de 

18 anos. Enquanto o Estado apresenta números que estão em declínio, infelizmente esse 

número em nosso município se apresentou muito alto. É uma situação muito grave em se 
tratando de Saúde Pública. O mais grave, além da gravidez na adolescência, é constatarmos 

que muitas dessas gestantes são dependentes de drogas. Então, são dois problemas 

gravíssimos que devemos nos ater. Precisamos partir para novas medidas políticas em 

relação a esse gravíssimo problema. Um dos meus projetos, lembrando que é o 16º projeto 
de minha autoria, está relacionado a esse problema. O projeto faz referência a política 

preventiva da gravidez na adolescência. Agradeço imensamente a atenção de todos. 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, imprensa escrita e falada. Primeiramente gostaria de parabenizar os colegas que 

foram até Brasília a fim de buscar recursos para a nossa cidade. É um ato muito difícil e de 

extremo desgaste. Então, deixo registrado os meus parabéns direcionado aos vereadores 

Carlinhos, Carlos Jamarino e Zé Branco, além de nosso prefeito e alguns secretários. Outro 
assunto que gostaria de abordar seria que nessa semana recebi o convite do Deputado 

Barros Munhoz para representá-lo no aniversário do Batalhão da Polícia Militar da cidade 

de Mogi Guaçu. Fiquei muito feliz pelo convite, principalmente por realizar grandes 

contatos com altas autoridades em nome desta Casa de Leis. Desse modo, acredito que 
conseguiremos estabelecer alguns contatos com as mais altas autoridades de nossa região. 

Tenho certeza que esse convite do deputado foi para aumentarmos esse elo com a 

Segurança Pública, onde se encontra muito afetada em nossa cidade nos dias atuais. O 

presidente do Conseg, Sr. José Carlos, o subcomandante da Guarda Municipal, Sr. Alauk, o 
capitão Peixoto de nossa Companhia, além de outras grandes autoridades, estiveram 

presentes no evento. Esse evento foi muito satisfatório e os contatos serão muito bem 

vindos para a nossa cidade. Tenho certeza de que toda a Polícia Militar foi muito bem 
representada por todos os integrantes de nossa cidade que ali estiveram presentes. Gostaria 

de parabenizar a todos que estão representando a Associação Down de Itapira. Cabe 

ressaltar que o dia 21 é o dia da Síndrome de Down. Outras instituições, como a APAE, 

também cuidam de muitas pessoas portadoras da Síndrome de Down. Não é fácil cuidar das 
pessoas com Síndrome de Down, mas o amor que eles nos passa é maravilhoso. Portanto, 

deixo registrado o meu carinho a todos os integrantes da Associação Down de Itapira e de 

outras entidades. Muito 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 JULIANO 

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

discussão e votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Março de 2013. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 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 Ofícios: 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário os 

balancetes dos recursos recebidos e das despesas realizadas do meses de janeiro e fevereiro. 
Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. 

Presidente passa a leitura do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 003/2013.- Prestação de 

contas apresentada em Audiência Pública no dia 27 de fevereiro de 2013, no Plenário da 
Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 

2012. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Parecer ao Projeto de 
Decreto Legislativo. 4º) PARECER nº. 48/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

005//2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de 

opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Dr. Antonio de Lima, empresário nesta 

cidade e aposentado do INSS, onde exerceu o cargo de Procurador Federal, apresentado 
nesta Comissão pelo nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de 

apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2013, 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 Dr. Antonio de Lima, 

nasceu na cidade de Bragança Paulista. Casado com a Sra. Marilete Rosário de Lima, com 

quem tem dois filhos; Fábio Rosário de Lima e Eduardo Rosário de Lima. Sua vasta 

experiência profissional e os benefícios realizados em favor do nosso Município como 
empresário, o credência a receber a homenagem indicada.  Seu Curriculum 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 05/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2013. 5º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

005/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo Dr. Antonio de Lima. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março 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. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 

002/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Altera alíquota do item 21.1 do artigo 71 da Lei Complementar nº 

1.079/1972 (Código Tributário Municipal). DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei Complementar nº. 003/2013.- Em que o 

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

Insere os incisos XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX no artigo 97 e os §§ 1º e 2º no artigo 114 
da Lei Complementar nº 1079/1972 (Código Tributário Municipal). DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 

0050/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina de "Lázaro Nunes de Matos", a nova unidade da 

UBS a ser construída no Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0051/2013.- Em que o 

Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 



Dispõe sobre criação do Programa Saúde na Adolescência e dá outras providências. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 

0052/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante repasse 

efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. 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 19 de Março de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0053/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.400.000,00. A seguir, 

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

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

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

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0054/2013.- 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 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Projeto de 

Lei nº. 0055/2013.- 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 à Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais - APAE 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 19 de Março de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Apenas a título de informação, o 

Requerimento nº 41/2013 constante da pauta foi invertido mediante solicitação desta 
presidência, pois a mesma possui muitas matérias para serem votadas, sendo que o tempo 

não será suficiente. 14º) Requerimento nº. 0041/2013.- Voto de congratulação e aplausos 

com a Associação Down de Itapira, na pessoa do Presidente Antonio Donizete Pelizari, 
diretores e funcionários, pela data de 21 de Março, Dia Internacional da Síndrome de 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, em especial a diretoria e alunos da ADI, imprensa escrita e falada, 
internautas, ouvintes da rádio Clube de Itapira. O dia internacional da Síndrome de Down 

foi proposto pela Down Syndrome International como o dia 21 de março porque essa data 

se escreve como 21/03 ou 03/21, o que faz alusão à trissomia do cromossomo 21. O dia 

internacional da Síndrome de Down foi instituído no ano de 2006. No Brasil foi 
reconhecido no ano de 2007 com o objetivo de contribuir para a conscientização e 

incentivar a formação de cidadãos com síndrome de down. A cada 800 bebês que nascem 

no Brasil 01 tem síndrome de down, sendo que o nosso país possui mais ou menos 300 mil 

pessoas portadoras de síndrome de down. Existe um ditado alemão que diz: “De tanta 
árvore, é impossível ver o bosque.” No mundo de hoje, com o alto fluxo de informações, a 

frase soa como alerta àquelas pessoas que se julgam normais e não enxergam as pessoas 



com a deficiência, hoje não mais consideradas doentes. É necessário e imperioso derrubar 

os conceitos insuficientes para definir as complexidades das relações humanas. É 
necessário priorizarmos a socialização (tornar-se independente em todas as horas do dia) e 

não a sua institucionalização (relação com familiares isoladamente). No conceito dos 

profissionais que trabalham com as pessoas portadoras de síndrome de down, a principal 

dificuldade no atendimento a essas pessoas está nos mitos em torno de suas habilidades e 
personalidades. É preciso olhar o ser humano que vem antes de sua deficiência. Como 

qualquer um de nós, quem tem síndrome de down não deixa de ter seus gostos pessoais, 

baseados em suas influências e seu histórico. Portanto, para entender a pessoa com 

síndrome de down é necessário “adentrar aos bosques” (busca de conhecimentos) e não se 
limitar com a poluição visual de “tantas árvores” (representação da ignorância que resulta 

em preconceito). Para finalizar, palavras do Deputado Federal Romário em um discurso no 

Congresso Nacional: “Os pais que tem um dom de ter um filho com síndrome de down 

podem se considerar especiais. Pessoas leigas, como eu era, as vêem como anormais. Mas, 
nós somos mais anormais que eles, porque o mundo delas somente tem carinho e amor.” 

Quero estender meus sinceros cumprimentos a toda diretoria da ADI (Associação Down de 

Itapira) e a todos seus atores principais nesta presente data e em nome de todos vocês 

reconhecer o belo trabalho realizado pelo Diretor Marcelo Galvão no filme “Colegas” e os 
três protagonistas principais que são pessoas com síndrome de down com as premiações no 

festival de Gramado, Itália e Rússia. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. 

Vocês enaltecem a sessão de hoje. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 15º) 

PARECER nº. 49/2013.- Ao Projeto de Lei nº 42/2013.- 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 42/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Casa das Artes de Itapira 

para a implantação do Projeto Batutinha.", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) 

PARECER nº. 50/2013.- Ao Projeto de Lei nº 47/2013.- 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 47/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe 

sobre a criação do PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ESCOLAR que visa à 

transferência de recursos financeiros para as Associações de Pais e Professores ou similares 
das Escolas da Rede Municipal de Educação de Itapira.", são de parecer favorável, eis que 

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

tramitação. Acordaram no entanto, por apresentar uma emenda modificativa objetivando o 

encaminhamento da prestação de Contas ao Poder Legislativo. EMENDA MODIFICTIVA 
Nº 01/2013. Art. 1º - Altera a redação do § 1º do Art. 9º) do Projeto de Lei nº 47/2013, que 

passará a constar com a seguinte redação: Ar.t 9º) - ...... § 1º - A prestação de contas de 

que trata o "caput" deste artigo deverá ser feita à Secretaria Municipal de Educação 

no 20º dia útil do primeiro mês do trimestre cada trimestre seguinte e uma cópia fiel 
das contas deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 



Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 51/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 49/2013.- 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 49/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a alteração da 

Lei de criação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, revoga a Lei nº 

2.698/95, e dá outras providências.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 
de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 52/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 52/2013.- 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 52/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Prefeitura 

Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, 

recursos financeiros a fundo perdido.", 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 19 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) PARECER nº. 53/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 53/2013.- 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 

53/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 2.400.000,00.", são de parecer favorável, eis que 

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

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

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) PARECER nº. 

54/2013.- Ao Projeto de Lei nº 54/2013.- 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 54/2013, 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 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

21º) PARECER nº. 55/2013.- Ao Projeto de Lei nº 55/2013.- 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 55/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à 
Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais - APAE 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 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotado o 

tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2013.- 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. 

Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0011/2013 e 

Emenda Modificativa nº 02/2013.- Disciplina a entrega de medicamentos pela rede 

municipal de saúde do Município de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 011/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 02/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 11/2013 E A EMENDA MODIFICATIVA Nº 

02/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0027/2013 e Emenda 

Modificativa nº 01/2013.- "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". Autoria: Marcos Paulo da 
Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 027/2013. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 

DA PRÓXIMA SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 27/2013 E A EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0030/2013 e Emenda Modificativa nº 01/2013.- 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. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 030/2013. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a 

Emenda Modificativa nº 01/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 30/2013 E A EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0032/2013 e Emendas Aditivas nºs 01 e 02/2013.- Excepciona desdobros em condições e 

prazos que menciona. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 032/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2013. Aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 02/2013. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 32/2013 E AS EMENDAS ADITIVAS NºS 01 E 



02/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0037/2013.- 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. 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 037/2013. Aprovado em primeira votação 
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 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 037/2013. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

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

única discussão o Projeto de Lei nº 0042/2013.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar convênio com a Casa das Artes de Itapira para a implantação do Projeto Batutinha. 

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 042/2013. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0047/2013 e 

Emenda Modificativa nº 01/2013.- Dispõe sobre a criação do PROGRAMA DE APOIO 

FINANCEIRO ESCOLAR que visa à transferência de recursos financeiros para as 
Associações de Pais e Professores ou similares das Escolas da Rede Municipal de Educação 

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 047/2013. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 47/2013 E 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0049/2013.- Dispõe sobre a alteração da Lei de criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS, revoga a Lei nº 2.698/95, e dá outras providências. 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 049/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0052/2013.- 
Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do 

Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. 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 052/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0053/2013.- Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 2.400.000,00. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Projeto de Lei nº 053/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0054/2013.- 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 054/2013. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

13º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0055/2013.- Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Associação de Amigos e Pais dos 
Excepcionais - APAE 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 055/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 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 Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 027/2013. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, 
o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que faça a Leitura dos Ofícios: 15º) 

Organização: Os Quietinhos: Convite para a realização do 4º encontro de Carros Antigos 

a realizar-se nos dias 23 e 24 de Março, nas dependências do Parque Juca Mulato, Centro, 

Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Março de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a 

realização da Sessão Solene de Outorga da "Medalha Carmen Ruette de Oliveira" às 

mulheres de destaque e ação do Município de Itapira, a realizar-se o dia 27 de Março, às 

19:30, no Clube da Saudade de Itapira, situado a Rua Carlos Chagas, 169, Largo São 
Benedito, Itapira, SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) Igreja Batista Esperança: 

Convite para a realização da comemoração do 1º aniversário de organização nos dias 23 e 

24 de Março, às 19:30, no templo situado a Rua Manoel da Nóbrega, 244, Vila Boa 
Esperança, Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Março 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. 

 

 

 

 

 


