
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 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. Como 
primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

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

escrita e falada. Venho a esta tribuna para defender um requerimento e uma indicação de 

súmula importância para a nossa cidade. O requerimento faz referência a uma passarela de 
pedestres na Rodovia SP 352, no final da Rua Santa Teresinha. Tenho observado no dia a 

dia que nos horários de pico muitas crianças que vem do bairro Jardim Guarujá, onde 

aproximadamente existem 60 casas, transitam pelo corte dessa rodovia. É uma rodovia 

onde transitam muitos caminhões, carros e motocicletas. Cabe ressaltar que vários 
acidentes nesta rodovia já foram registrados. Esse requerimento é indicado ao Sr. Deputado 

para que possamos alcançar, o mais rápido possível, a construção de uma passarela na 

localidade. Esse problema existe em nossa cidade há muitos anos, sendo que até a presente 

data não foi solucionado. Em relação a Indicação, gostaria de dizer que a mesma faz 
referência a revitalização dos ginásios esportivos de nossa cidade. Fui atleta de várias 

modalidades quando criança, sendo que passei por todos os ginásios de nossa cidade. 

Infelizmente, todos eles estão acabados. Estive visitando o ginásio Itapirão a pedido de 

alguns colegas e pude constatar as verdadeiras condições que os vestiários se encontram. 
No Itapirão, por exemplo, não existe escoamento de água na quadra, os vestiários não 

possuem chuveiro, além de outros fatores. São problemas que os ginásios Santo Breda 

Sobrinho, Corazza e outros também apresentam. Os ginásios poliesportivos de nossa cidade 

são muito importantes. Muitas crianças recebem educação através de vários professores que 
disponibilizam assistência no dia a dia. Cerca de 600 crianças passam por dia nesses 

ginásios, sem contar as pessoas de outros municípios que também passam pelos mesmos. 

Então, venho a esta tribuna para defender essas duas matérias de minha autoria. São 

situações que colaborarão para com a nossa querida Itapira. Estarei presente, juntamente 
com os professores responsáveis pelos ginásios, para acompanhar as revitalizações. Peço o 

apoio dos nobres colegas e ao prefeito para que veja essas duas matérias com muito 

carinho. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 

imprensa escrita e falada. Venho, nobre presidente, a esta tribuna para fazer uma retratação 

sobre um assunto falado na semana passada. Coloquei que o nobre vereador Zé Branco 

estaria percorrendo a nossa região na semana passada a fim de colher assinaturas para a 
construção de um Hospital Infantil. Como na semana passada foi feriado em Mogi Mirim, 

acredito que o nobre vereador não esteve no município. Quero deixar esse assunto muito 

bem esclarecido. O vereador estava na inauguração de uma igreja. Então, quero que essa 

retratação fique gravada, pois devemos fazer o que é justo. Obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Gostaria de cumprimentar 

a todos na pessoa do Sr. Hélio, companheiro de partido político. Se hoje estou presente 

nesta Casa de Leis, Sr. Hélio, pode ter certeza que a força também veio através do senhor. 
Com a união de todos acabamos conseguindo eleger dois vereadores para representar a 

população nesta Casa. O senhor colabora para o crescimento do PRB. Muito obrigado. Hoje 



ocorreu a nova composição da diretoria do CMDCA e gostaria de agradecer a presença do 

Tiago Fontolan nesta Casa. O mesmo realizou um grande trabalho perante o conselho. 
Gostaria de agradecer a todos os integrantes do grupo Os Quietinhos, pois neste ano 

promoveram o evento do carro antigo em nossa cidade. Em nome do Régis Cassiano, Mario 

Ferreira, Joel Almeida, Aline Lima, dentre outras pessoas, gostaria de agradecer a todos 

que participaram direta ou indiretamente da organização do evento. O evento superou todas 
as metas. Pela primeira vez constatamos a presença de vários vereadores pelo evento. A 

população pôde comtemplar vários carros antigos. Em relação ao projeto de lei que passará 

pela segunda votação na data de hoje, gostaria de solicitar o apoio dos colegas. Acredito 

que o projeto será aprovado pelos nobres edis. É uma situação muito importante para a 
nossa cidade. Muitas crianças e famílias serão beneficiadas no futuro, pois estamos 

trabalhando com a prevenção de doenças como a diabete, hipertensão, dentre outras. Com 

certeza o Executivo colocará esse projeto de lei em prática. Obrigado e boa noite a todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar o 

chefe de gabinete do vereador do município de Mogi Guaçu, Sr. Iris Quiarelli. Boa noite a 

todos. Gostaria de agradecer o nobre vereador Juliano pelas palavras. No dia 19, senhores 

vereadores, estive presenciando a finalização e inauguração de uma igreja em nosso bairro. 
Foi o dia do padroeiro. Desse modo, solicitei a liberação do presidente para representar esta 

Casa na solenidade ocorrida no dia 19. Então, como o Juliano já disse, gostaria de dizer que 

ontem estive passando pela Câmara de Mogi Mirim. Estamos fazendo um trabalho que 

envolve sete Câmaras Municipais de nossa região. O apoio dos vereadores de nossa região 
é muito importante. O chefe de gabinete de um vereador da região veio entregar a relação 

do abaixo assinado para a construção do Hospital. Vários vereadores já assinaram. Fico 

muito agradecido com o presidente da Câmara de Mogi Mirim, Sr. Benedito. Cabe ressaltar 

que também estamos contando com o apoio da imprensa. Tenho certeza que é o início de 
um grande trabalho. Na segunda feira estarei passando pela Câmara Municipal de Estiva 

Gerbi. Estamos buscando apoio para que uma reunião seja marcada com o nosso 

governador. Assim que colhermos todas as assinaturas, automaticamente a documentação 

será encaminhada. A outra ausência de minha pessoa nesta sessão é devido a uma viagem 
realizada até Brasília, juntamente com os vereadores Carlinhos Sartori e Carlos Jamarino. 

Estivemos em Brasília para buscar recursos para a nossa cidade. Quando estávamos 

conversando em determinado restaurante percebi a presença do Ministro da Educação de 

nosso país. Disse aos vereadores que não poderia perder a oportunidade de solicitar 
recursos do Ministro. É muito difícil marcar reunião com esse tipo de pessoal. Conversei e 

apresentei a nossa comitiva ao Ministro, sendo que várias solicitações foram efetuadas. Ele 

foi muito atencioso conosco e nos atendeu da melhor forma possível. Ficamos muito felizes 
com essa situação. A secretária do Guilherme Campos enviou um comunicado dizendo que 

a torre estará sendo encaminhada ao bairro da Roseira situado em Mogi Guaçu. Levei 

alguns puxões de orelha de alguns deputados da região devido a essa solicitação e disse que 

a pessoa que enviar um ofício alegando que é o responsável pelo encaminhamento da torre, 
automaticamente registraremos em cartório. A nossa função é pedir. Em relação a uma 

indicação que faz referência a estrada que liga Itapira à Mogi Guaçu, gostaria de dizer que 

fiquei muito feliz em poder assiná-la. Realmente é uma situação muito importante. Vários 

recapeamentos foram realizados, mas a estrada continua um caos. Muitos buracos estão 
sendo formados a cada dia que passa. Vários acidentes foram registrados nesse local. 

Segundo a Prefeitura de nossa cidade os documentos já foram feitos, mas a cidade de Mogi 

Guaçu ainda não fez. Amanhã ligarei na Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e farei vários 

questionamentos sobre a situação. Os documentos devem ficar prontos dos dois lados para 
que o problema seja enviado ao governo do Estado. Muitas vidas estão sendo perdidas. 

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



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

imprensa escrita e falada, internautas, boa noite. Agradeço imensamente a presença de 
todos. Gostaria de falar sobre um tema muito importante, onde necessitamos fazer uma 

reflexão sobre o nosso país. Festival de besteiras que assolam o ENEM deixa transparecer o 

estado de ensino no Brasil. O Brasil ocupa hoje a 88ª posição entre 127 países no ranking 

da Educação da Unesco. Há seis anos ocupávamos a 102ª posição. Hoje o índice de 
desenvolvimento no Brasil está na 85ª posição. De cada dez alunos, quatro são analfabetos 

funcionais. São dados do Instituto Paulo Montenegro e da ONG Ação Educativa entre o 

período de 2001 a 2012. Temos 6 milhões de alunos no curso superior, entretanto, 38% não 

dominam habilidades básicas de leitura e de escrita. Se o número de analfabetos diminuiu 
nos últimos três anos, o percentual de analfabetos funcionais, que são aqueles que apenas 

escrevem o nome, leem e escrevem frases simples, mas são incapazes de usar a leitura e a 

escrita no dia a dia, tem permanecido o mesmo. O IBGE calcula haver cerca de 30 milhões 

de analfabetos funcionais em nosso país e a maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. É 
necessário fazer uma análise da moldura social que demonstra o contraste entre o avanço 

dos setores e o atraso e declínio de outros. Se o Governo Federal se gaba de ter tirado 30 

milhões de brasileiros da miséria absoluta, migrando para a classe C, deveria, nessas 

mesmas condições e no mesmo período, ter melhorado os padrões educacionais de nosso 
país. Não é um paradoxo constatar que quase 80% dos brasileiros são usuários da internet e 

quase 70% tem acesso ao celular, mas o Brasil com 401 pontos está nas últimas posições do 

PISA (Programa Internacional de Avaliação dos Alunos). É um programa que avalia o 

sistema educacional de 65 países e o desempenho dos alunos com até os 15 anos. Faltam 
mais recursos? Os programas de formação de nossos professores são precários e 

insuficientes? Como equacionar o imenso buraco causado pela expansão da evasão escolar? 

O que trava o sistema quando todas as áreas de ensino estão suficientemente 

diagnosticadas? Respostas difíceis. Hoje as políticas educacionais de ciclos governamentais 
inadequados para mudar a realidade são insuficientes para consertar as rachaduras do 

edifício educacional em todos seus andares. Da competição desvairada por vagas e escolas 

de baixa qualidade não é de surpreender o besteirol que sai desses polêmicos exames de 

avaliação. Somente para constar, nesse último exame do ENEM uma de duas redações 
constava a parte do hino do Palmeiras. É vergonhoso e deplorável. É com muito respeito ao 

meu time de coração, mas é uma vergonha para o país. Outra redação constava a receita  de 

um miojo. Para a surpresa de todos essas redações não tiraram zero. Uma delas tirou 5 e 

outra 5,5. Então, é difícil possuirmos um critério de análise na qual infelizmente deixa 
muito a desejar. Albert Einstein foi muito feliz em uma frase: “Temo o dia em que a 

tecnologia se sobreponha a humanidade e a educação porque o mundo terá uma geração de 

idiotas. Na política, com p minúsculo, é mais fácil ter um eleitorado e uma sociedade de 
idiotas do que ter cidadãos formados através de uma educação séria.” Então, se nós 

quisermos melhorar esse país, acredito que o princípio básico deve partir de nossa 

educação. Deixo registrada essa reflexão. É uma reflexão forte, mas alusiva a quem quer 

ver um país com melhor horizonte. Enquanto se pensa em copa do mundo e investimentos 
em grandes elefantes brancos que são os estádios, automaticamente o Brasil, infelizmente, 

ocupa uma posição desmerecedora em relação a Educação, ficando atrás muitos países que 

estão com sérios problemas. O nosso futuro está na Educação. Fica registrado o alerta e a 

reflexão. Gostaria de falar sobre uma indicação de minha autoria que faz referência aos 
cidadãos que estão passando pelo processo de renovação de CNH. Infelizmente, cerca de 

duas vezes por mês, uma média de 150 pessoas passam pelo processo de retirada da CNH 

em um espaço muito pequeno. Cabe ressaltar que o local onde são realizadas as provas não 

possui banheiros. A maioria das pessoas são mulheres. Infelizmente, conforme o colega 
Maurício disse, a maioria dessas pessoas utilizam o banheiro do campo. É notório que os 

sanitários não estão funcionando adequadamente. É uma indicação muito pertinente para 



essas pessoas. Acredito que com a aprovação da indicação, o prefeito atenda o nosso 

pedido. Com relação ao que o nobre vereador Décio disse, gostaria de dizer que pode 
acontecer uma enorme tragédia a qualquer momento na localidade. Vejo que a indicação de 

autoria de todos os vereadores colaborará para que os problemas sejam sanados e vidas 

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

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, boa noite. Hoje tivemos ações direcionadas a Secretaria de Promoção Social. Uma 

delas se tornou realidade. É uma reivindicação antiga relacionada a independência dos 

conselhos vinculados a Secretaria de Promoção Social. Foi inaugurada na tarde de hoje a 

sala dos conselhos. Vários conselheiros marcaram presença nesse importante evento. 
Gostaria de parabenizar a todos pela concretização dessa solicitação. Estive representando a 

APAE durante dois anos e sei da importância de se possuir um local apropriado a fim de 

discutir as políticas e necessidades dos conselhos que integram a nossa municipalidade. 

Hoje também foi realizada a eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para o biênio 2013/2015. A eleição transcorreu de forma transparente e eficaz. 

A assistente social, Sr. Ana Mara Sanchez, esteve representando a entidade assistencial 

Sepin e foi eleita como presidenta do CMDCA. A Sra. Rosangela Martucci foi eleita como 

vice-presidenta. Na oportunidade a Sra., Marcia Regina Martins dos Santos foi eleita como 
a 1ª Secretária e o Sr. Marcos Gasparini Schmidt eleito como 2º Secretário. Eles tomam 

posse no início de abril. Desejamos a todos uma feliz administração. Quero parabenizar o 

Tiago Fontolan pelos trabalhos prestados como conselheiro. Desejo aos novos eleitos bons 

trabalhos perante a este importante conselho de nosso município. Desde já, gostaria de 
colocar a Câmara Municipal a disposição dos eleitos. Parabéns ao Tiago Fontolan pela 

condução dos trabalhos. Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico 

muito feliz pelo comunicado a respeito dos conselhos. É uma reivindicação muito antiga. É 

uma situação muito importante. Possuo em mãos o cronograma de todas as reuniões. 
Deixarei a disposição da Casa. O interesse desta Câmara Municipal é sempre possuir um 

representante. Esperamos que em cada reunião possa estar presente um vereador. 

Obrigado... Continuando orador: Obrigado e boa noite. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Primeiramente gostaria de 

parabenizar o Tiago Fontolan pelos trabalhos realizados à frente do conselho. Parabéns a 

todos. Foi muito dignificante, pois honrou o cargo que esteve ocupando. Com referência ao 

nosso deputado Barros Munhoz, gostaria de dizer que elaborei um voto de louvor e 
congratulação pelas duas eleições em que esteve como presidente da Assembleia 

Legislativa. O deputado permaneceu por quatro anos a frente da presidência da Assembleia 

Legislativa. É um fato histórico, pois poucos presidentes conseguiram se reeleger por duas 
vezes no cargo. Somente para informar, gostaria de dizer que o Barros Munhoz passará a 

ser o líder de governo na ALESP. Acredito que ele sempre estará a frente de importantes 

projetos para a nossa cidade. Gostaria de deixa registrado os meus parabéns em nome de 

todos os vereadores desta Casa. Em relação ao evento que o nobre colega Marquinhos 
disse, gostaria de também deixar registrado os meus parabéns. Muitas pessoas estiveram 

organizando o evento. Muitos carros antigos vieram abrilhantar o nossa cidade. O evento é 

melhorado a cada ano. Parabéns a todos. Gostaria de dizer a todos que alguns vereadores 

marcaram presença na reunião do bairro Della Rocha. Várias reivindicações foram ouvidas, 
sendo que importantes assuntos foram abordados. Alguns dizem que o Bairro Della Rocha 

está esquecido há muito tempo. Estivemos conversando e orientando alguns moradores da 

localidade. A reunião foi muito proveitosa. Estamos no caminho correto. Gostaria de 

agradecer a presença dos vereadores e de nosso amigo prefeito. Os vereadores se 
preocupam com as necessidades do bairro. Cabe ressaltar que fomos eleitos para tal feito, 

ou seja, representar com dignidade a população Itapirense. Outra indicação de minha 



autoria faz referência a reforma da escola Heitor Soares. Essa escola está localizada entre 

os bairros de Figueiredo e Dr. Aquiles Galdi. A referida escola necessita de reformas em 
sua parte física e elétrica. Inúmeros reparos devem ser realizados. A reforma é necessária, 

pois os alunos e professores merecem mais conforto e qualidade. Quando disponibilizamos 

condições adequadas aos funcionários, automaticamente o serviço é feito corretamente. 

Caso possuirmos condições de melhorarmos ainda mais as escolas de nossa cidade, acredito 
que o ensino será de maior qualidade. Outro assunto faz referência ao velório do cemitério 

da Paz. Estive passando pela localidade inúmeras vezes e pude constatar vários problemas. 

Um deles seria a ausência de um carrinho para transportar os falecidos. Já reivindicamos 

nas funerárias, mas o problema ainda não foi sanado. Um vigia também seria de grande 
importância para o cemitério. Devemos atender as necessidades do povo. Muitas famílias 

passam por uma triste situação e acredito que devem ser respeitadas. É notório que já existe 

uma lei que solicita a presença de um guarda nos cemitérios de nossa cidade. A lei está em 

vigor, mas infelizmente não é eficaz. Com referência a Indicação do nobre vereador Rafael, 
gostaria de dizer que em anos anteriores várias reivindicações foram elaboradas, mas 

nenhuma delas atendidas. Acredito que a construção de uma cobertura no local seria 

plausível. Os exames são demorados. Acredito que a Indicação pode ser melhorada ainda 

mais. São fatores muito importantes para os cidadãos itapirenses. Outra indicação de minha 
autoria faz referência a solicitação de algumas mães no sentido de uma psicopedagoga. 

Muitas vezes o aprendizado se torna difícil devido a alguns problemas que a criança possui. 

Existe a necessidade da presença desse tipo de profissional. Faço esse pedido novamente 

devido ao não atendimento de minha solicitação no passado. Acredito que com a nova era 
política a Prefeitura Municipal encabece a ideia. Outra matéria faz referência a rodoviária 

de nossa cidade. Estive conversando com o prefeito e disse a ele que a rodoviária ficou 

esquecida por vários anos. Atualmente podemos constatar que a rodoviária está 

necessitando de reformas. Acredito que os setores competentes da Prefeitura Municipal 
realizarão os estudos necessários para que a reforma se concretize. Obrigado e boa noite a 

todos.” Esgotado o tempo regimental do 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 7ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 19 de Março de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 2º) ATO DO 

PRESIDENTE Nº 05/2013.- Designa membro desta Câmara para representá-la na 

Festividades de São José, no bairro do Rio Manso. O PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Artigo 1º) - 

Fica designado o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, para representar a 

Câmara Municipal de Itapira nas festividades de São José, e da Missa Solene, a realizar-se 

nesta data, no bairro do Rio Manso, nesta cidade. Artigo 2º) - Para efeito de remuneração, 
fica o Vereador licenciado, nos termos do inciso III, do artigo 39 da Lei Orgânica do 

Município de Itapira - LOMI, considerando-se, portanto, em exercício. GABINETE DA 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA “VEREADOR JOSÉ 

CASIMIRO RODRIGUES”, aos 19 de março de 2013. CARLOS ALBERTO SARTORI 

- PRESDIENTE. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício nº 

110/2013.- Relatório do Controle Interno da Casa referente às atividades orçamentárias, 

financeiras e patrimoniais e o apontamento das principais atividades e ações administrativas 
realizadas no exercício de 2012. Autor: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. 

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



Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2013.- Em que o Sr. 
Comissão de Finanças e Orçamento submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao 

Exercício financeiro-econômico de 2010. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 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. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 004/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Revoga as Leis nº 4.948/12 e 4.317/08. 

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

26 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. 6º) Projeto de Lei 

nº. 0056/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame 

denominado teste da linguinha, no Município de Itapira DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0057/2013.- Em que o Sr. José Natalino 

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

Executivo a firmar convênio com as Instituições Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Itapira - APAAE CAHEK Casa dos Amigos Helen Keller e Educandário 
Nossa Senhora Aparecida. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

8º) Projeto de Lei nº. 0058/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 1º da Lei 3.779, de 13 
de julho de 2005. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Projeto de Lei nº. 0059/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Isenta os idosos e Portadores de Necessidades 
Especiais do Pagamento de Zona Azul. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0060/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga 
as Leis nº 4.009/06 e nº 4.108/07. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

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

Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0061/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos do Município de Itapira como Regime Próprio de Previdência 

Social desta Municipalidade. 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 

26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 

0062/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

63.963,35. 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 26 de Março de 

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



Emendas. 13º) Emenda Aditiva de nº. 003/2013.- Acrescenta-se incisos ao Art. 1º e Art. 

2º ao Projeto de Lei nº 32/13, permitindo-se o desmembramento de lotes, no prazo e 
condições que especifica.. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 

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

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente 

passa à leitura dos Pareceres. 14º) PARECER nº. 56/2013.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 05/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 05/2013, de autoria do nobre vereador Carlos Alberto Sartori, que 
"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Dr. Antonio de 

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

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

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

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 57/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera alíquota 

do item 21.1 do artigo 71 da Lei Complementar nº 1.079/1972 (Código Tributário 

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. 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 26 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 58/2013.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei Complementar nº 03/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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)."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 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

17º) PARECER nº. 59/2013.- Ao Projeto de Lei nº 45/2013.- 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 45/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.000,00 no SAAE" 
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 26 de Março de 2013. a) 



Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 60/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

46/2013.- 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 46/2013, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

63.690,25 no SAAE" 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 26 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) PARECER nº. 61/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 50/2013.- 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 

50/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Denomina de "Lázaro 

Nunes de Mattos", a nova unidade da UBS a ser construída no Conjunto Habitacional 

Antonio Assad Alcici." são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

opinam pela sua provação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma que o Poder 

Legislativo presta à memória do saudoso Lázaro Nunes de Mattos, que em vida foi um 

cidadão trabalhador, honrado pai de família e de ilibada conduta. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) PARECER 

nº. 62/2013.- Ao Projeto de Lei nº 61/2013.- 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 61/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o parcelamento 

de débitos do Município de Itapira como Regime Próprio de Previdência Social desta 

Municipalidade.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 21º) PARECER nº. 63/2013.- Ao Projeto de Lei nº 62/2013.- 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 62/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 63.963,35", 

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

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

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Apenas a título de informação, os Requerimentos nºs 38 e 49/2013 e a Indicação de nº 

182/2013 constantes da pauta foram invertidos mediante solicitação desta presidência, pois 

a mesma possui muitas matérias para serem votadas, sendo que o tempo não será suficiente.  
22º) Requerimento nº. 0038/2013.- Voto de Congratulação e louvor com o Professor Sillas 

Bravo Nogueira pela solenidade comemorativa ao Jubileu de Ouro de ordenação e 

investidura, realizada no dia 11 de março de 2013, pela Igreja Presbiteriana Central de 

Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0049/2013.- Congratulação com o 



Pastor Jessé Orcini, com a Coordenadora Joana Modesto Orcini, e membros da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus - Ministério Belém, pela realização do Congresso do 
Círculo de Oração. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADO 

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Indicação nº. 00182/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que proceda os necessários reparos na camada asfáltica da estrada vicinal 
Comendador Virgolino de Oliveira, até a divisa de Mogi Guaçu. Autoria. Todos Os 

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

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

002/2013.- Altera alíquota do item 21.1 do artigo 71 da Lei Complementar nº 1.079/1972 

(Código Tributário Municipal). Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 002/2013. 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 
Complementar nº 002/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 003/2013.- 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). Autoria: 

José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 003/2013. 
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 Complementar nº 003/2013. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 006/2013.- Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal 

relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2010. Autoria: Comissão de Finanças e 

Orçamento. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Estive lendo o relatório e constatei todas as citações que foram 

realizadas pelo Tribunal de Contas da União. O documento está a disposição do público. É 

um bem público que pode ser vistoriado por qualquer pessoa. Peço aos colegas que votem a 

favor da não aprovação do Tribunal de Contas, vistas que somos uma equipe diferenciada, 
na qual não estamos aceitando determinadas situações que ocorreram na última legislatura. 

Observamos, por exemplo, a contratação de uma advogada por R$ 60.000,00, onde feriu a 

lei 8.666 relacionada a licitações. Sabemos que possuímos um corpo jurídico muito 

competente dentro da Prefeitura, na qual prestam todos os serviços jurídicos. Fica uma 
coisa obscura contratar um advogado para prestar um serviço que já existe dentro da 

municipalidade. Temos dentro desses autos a realização de compra de pneus em diferentes 



momentos pelos mesmos produtos, ao qual caracteriza fraude. O Executivo tentou burlar o 

sistema. É um erro. Devemos vistoriar essas situações. A terceirização dos serviços da 
Saúde é outro ponto. Observamos que dividindo o montante gasto pelo número de pacientes 

per capta resulta-se em R$ 147,00. Na região é gasto R$ 58,00 por cabeça. É três vezes 

mais o valor aplicado na região. Alguma coisa está incoerente. A merenda escolar está em 

torno de R$ 263,00 per capta, sendo que na região está em torno de R$ 235,00. Parece ser 
uma pequena diferença, mas caso multiplicarmos o número de alunos individualmente 

resulta-se em um valor muito alto. Aonde foram parar essas contas? Devemos trabalhar de 

maneira diferenciada. Devemos trabalhar junto ao Tribunal. Como ele apontou esses erros, 

acredito que devemos vistoriá-los. Chegamos a conclusão que o parecer deve ser revisto. 
Solicito a todos vocês para que votem favoravelmente ao nosso relatório. Desse modo, as 

constas serão revistas e observadas. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

público presente, boa noite. Como membro participante da comissão de finanças desta Casa 
de Leis, juntamente com o nosso presidente, Dr. Maurício, e demais colegas, venho a esta 

tribuna para fazer algumas considerações levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Não estamos neste plenário e nesta tribuna fazendo ou divulgando números e 

pareceres de uma comissão formada. Nós estamos analisando e interpretando aquilo que o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com sub-sede em Campinas, exarou. Estamos 

elencando aquilo que observamos como erro. São erros cruciais que comprometem o bem 

público. Vou fazer uma análise daquilo que estive observando com muita pertinência e com 

interpretação de um Itapirense. Como membro da comissão, acredito que tenho a obrigação 
de zelar pela lisura e transparência do dinheiro público. Vou fazer alguns levantamentos, no 

qual o Tribunal de Contas exarou. “Analisando a conta da Prefeitura Municipal de Itapira, 

ano base 2010, não houve compatibilidade das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Não houve atendimento a ordem cronológica 
de pagamentos no controle simultâneo, contrariando as disposições contidas no artigo 5º da 

Lei Federal nº 8.666/93. Impugnações efetuadas pela fiscalização. Repasses efetuados a 

ONG Bola Pra Frente escolinha de basquete Karina no valor de R$ 135.000,00. Repasses 

efetuados a Banda Musical de Itapira no valor de R$ 89.068,00. Justificativa do Tribunal: 
As despesas somatórias no valor dos dois contratos somam R$ 224.068,00 não se 

coadunam com aquelas autorizadas na aplicação do convênio. Adiantamentos. Constatado, 

de forma generalizada, a não formalização do processo para abrigar a documentação de 

despesas, a qual não foi apresentada, compreendendo folhas sem numeração grampeadas 
umas as outras e condicionadas em capa sem o necessário balancete consolidando os 

valores. A situação mais delicada foi verificada na documentação relativa aos repasses a 

Saúde, especialmente no setor de ambulância, cuja comprovação de gastos também foi 
apresentada sem qualquer formalização e incompleta, haja vista a ausência de solicitação de 

adiantamentos devidamente justificada, bem como a nota de empenho. Inclusive houve 

adiantamento em 30/12/2010, cujos gastos foram realizados em 2011, ultrapassando o 

exercício em análise. Como forma de proceder contraria as disposições contidas nos artigos 
3º, 4º e 8º do decreto nº 17/12/2008 e artigo 6º da Lei 3237 de 30/06/2000. Destacado 

também que as prestações de contas não eram submetidas ao departamento de finanças 

municipal para exame e pareceres, conforme estabelecido no artigo 8º do decreto municipal 

nº 135/2008. Há tempos a administração municipal vem reincidindo nessa prática em adotar 
qualquer providência visando sua correção e observância às recomendações exaradas por 

ocasião dos julgamentos de contas de 2007, 2008 e 2009.” Então, já havia o alerta vindo do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entretanto, esse termo de ajuste não foi 

seguido a risca, na qual é bem categórico em dizer que continuavam as falhas da mesma 
forma. Em relação as despesas existem dois contratos que foram questionados pelo 

Tribunal de Contas. Um deles é o SEM 018/2010, aquisição de ovos de chocolate no valor 



de R$ 45.500,00 e também a realização de um curso através do empenho nº 4710 de 

31/03/2010 no valor de R$ 462,00. Isso também está registrado. “Entendido que as 
despesas acima não se coadunam com aquelas destinadas ao atendimento da finalidade 

pública, sendo, portanto, passíveis de devolução ao erário devidamente atualizados.” São 

questões que estão presentes no parecer do Tribunal de Contas. “Despesas com órgãos e 

outras esferas do governo. Despesas efetuadas com locação de imóveis para a instalação do 
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no valor de R$ 7.327,38 apresentava-se 

irregulares, haja vista, contrariar as disposições contidas no inciso 2º, artigo 62º da Lei 

Complementar nº 101 de 24/05/2010. A irregularidade se estende as sessões de servidores 

sem amparo de convênio devidamente firmado entre a Prefeitura Municipal e os entes 
envolvidos, sendo Ciretran, Agência de Correios Satélite, Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento e Lar São Vicente de Paulo. Todos esses convênios burlam a lei de 

concurso público. Despesas inexigibilidades. Processo SNJ nº 108/2010 e o processo nº 

152/2010. Contrato com a Metro 6 Cenografia LTDA, valor de R$ 120.000,00 na data de 
10/06/2010. Contrato com a Metro 6 Coreografia LTDA, valor de R$ 60.000,00. Contrato 

com a advogada Dra. Daniela Campos Liborno de Sarno, valor de R$ 60.000,00. O valor 

objeto contratado repercute a necessidade de certame licitatório na modalidade Carta 

Convite, tendo a Prefeitura, portanto, infringido os dispostos do artigo 23º, inciso 2º, alínea 
a, da lei federal 8.666 de 1993 e o artigo 37º, inciso 21º, da Constituição Federal.”... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: O senhor disse que a região fica em 

torno de R$ 50,00 em relação ao transporte de pacientes, sendo que em nosso município 

fica em torno de R$ 150,00. Será que os pacientes foram transportados de avião? Não estou 
entendendo... Continuando o orador: É uma discrepância muito alta. “Ausência de 

procedimento licitatório ou dispensa e pagamentos com a aquisição de pneus no valor de 

R$ 13.137,20 durante o período de 15/03 a 25/03. Para o mesmo mês foi caracterizado 

fracionamento de despesas, cuja soma apurada em um mês demonstrou a necessidade de 
instauração de um processo licitatório. Contratos. Na terceirização de serviços de Saúde o 

município teve uma despesa unitária de R$ 147,19. Isso é o custo total dividido pelo 

número de pacientes atendidos no exercício de 2010. Enquanto isso na região desta unidade 

de fiscalização, a regional 3 de Campinas, a despesa unitária foi de 58,98, valor esse 150% 
a mais por cada paciente atendido.” São números do Tribunal do Estado de São Paulo. 

Estou apenas passando os números. “Na terceirização da merenda escolar o município teve 

uma despesa unitária de R$ 263,41. É o custo total dividido pelo número de alunos 

atendidos no exercício. Enquanto isso na região desta unidade de fiscalização a despesa 
unitária foi de R$ 235,27. É uma diferença de 11% a mais.” Esses 11% a mais parece ser 

um número pouco significativo, mas possuímos mais de 13 mil alunos. “Repasses enviados 

inloco. Irregularidade nos repasses para a ONG Bola Pra Frente, através do termo de 
parceria, projeto socioeducativo, assunto tratado no Tribunal de Contas 3203003/11. 

Repasses efetuados a entes e entidades com características do terceiro setor para os quais 

não houve a observância dessa formalização com autuação do processo específico e 

prestação de contas.” Como membro da comissão posso dizer que são considerações 
levantadas pelo Tribunal de Contas. Como vereadores do município de Itapira, acredito que 

não podemos nos compactar com essas irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. Então, como membro das comissões estou apenas transmitindo os 

dados contidos no relatório. São valores que devem ser levados em consideração... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Outro ponto que deve ser levado 

em consideração é que todos esses assuntos, depois de analisados pelas comissões, foram 

analisados por todos os colegas dentro da reunião. Todos os colegas vereadores estão 

cientes da situação. Isso é muito importante salientar, pois não é uma decisão exclusiva dos 
integrantes das comissões, mas sim do Tribunal de Contas da União. Outro dado que não 

foi levantado é relacionado a ineficácia da cobrança da Dívida Ativa. O município cobrou 



apenas 5% da Dívida Ativa enquanto a região cobrou em torno de 10%. Isso mostra o 

descaso das autoridades para com os cofres públicos. Além de gerar problemas de ordem 
financeira, acredito que não existe eficácia na cobrança da Dívida Ativa. Obrigado... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Em relação a contratação da advogada, 

acredito que a municipalidade possui profissionais competentes para desenvolverem tais 

funções. Já existe um grupo jurídico para esse fim. Existe alguma situação errada. É muito 
dinheiro. Devemos aprofundar na análise das contas. Cabe ressaltar que no passado 

ocorreram situações obscuras envolvendo a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. 

Obrigado... Continuando o orador: Como integrantes das comissões, acredito que temos a 

obrigação de fiscalizar cada centavo dos cofres públicos. O parecer foi elaborado baseado 
nos números contidos no relatório do Tribunal de Contas. Devemos transmitir os números 

para a população para que a sociedade fique ciente do assunto. Possuímos a obrigação de 

sermos transparentes. O relatório está a disposição de todos. Obrigado e boa noite a todos.” 

Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Projeto de Decreto legislativo nº 006/2013. Aprovado por unanimidade. 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria 

de parabenizar os integrantes desta comissão. Acredito que o assunto ficou claro. 

Esperamos que vocês continuem do mesmo modo. Esse é o verdadeiro papel do vereador. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : 

“Os integrantes trabalharam muito bem. Acredito que todos estão de parabéns. O relatório 

foi muito bem analisado. Os documentos estão a disposição de todos. Fomos eleitos para 

fiscalizar o dinheiro público. Não é pelo fato de que às vezes o Tribunal de Contas aprova 
uma conta que também devemos aprová-la. Somos legisladores e também devemos expor o 

nosso parecer. Parabéns a todos. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: 

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

Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em segunda 
discussão o Projeto de Lei nº 0011/2013.- Disciplina a entrega de medicamentos pela rede 

municipal de saúde do Município de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz 

uso da palavra o vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Esse projeto disciplina a 

entrega de medicamentos pela Rede Municipal de Saúde de nosso município. Uma emenda 
foi elaborada, onde deverá constar no receituário médico o princípio ativo da medicação. Já 

está sendo encaminhado pela Secretaria de Saúde do Município uma lista de medicamentos 

dos quais fazem parte de nossa farmácia. Todos os cidadãos têm direito independente se 

possuem condições ou não. A Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a 
lei. Muitas vezes os filhos de idosos possuem convênio médico. Desse modo, eles são 

atendidos em médicos particulares, mas cabe ressaltar que não possuem condições 

financeiras de comprarem os medicamentos. Com a aprovação desse projeto, acredito que 
os problemas em relação a esse assunto serão sanados. É um projeto que vem de encontro 

aos anseios de toda população. Devemos prezar pelos diretos dos cidadãos. O referido 

projeto somente vem a regularizar a situação. Estamos nesta Casa de Leis para defender os 

direitos da população Itapirense... Aparte concedido ao vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: Vejo a importância do projeto de vossa excelência. Estive observando e constatei 

que muitas pessoas tem dificuldades em marcar uma consulta com determinados 

profissionais médicos. Acredito que a pessoa tem o livre arbítrio de passar com o médico 

particular. Várias pessoas eram penalizadas pelo fato do receituário médico ser expedido 
por um profissional de saúde particular. Automaticamente o indivíduo não conseguia retirar 

o medicamente da Rede Municipal de Saúde. Venho a esta tribuna para enaltecer o projeto 

de autoria do nobre colega Carlinhos. Acredito que vários benefícios serão alcançados para 

quem necessita. Assino embaixo o projeto do nobre vereador. Uma nova disciplina na 
retirada de medicamentos será acatada. Obrigado e boa noite... Continuando o orador: 

Também gostaria de salientar que o número de consultas na rede municipal de saúde será 



desafogada. É uma importante situação... Aparte concedido ao vereador Sr. Pedro Tadeu 

Stringuetti: Gostaria de salientar que o ônus já existe para o município. Acredito que o 
projeto colaborará para a retirada da sobrecarga sobre o Sistema Único de Saúde. Quero 

lembrar que o Sistema Único de Saúde é mais sobrecarregado do que vocês imaginam. Essa 

troca de receita não é feita em uma consulta e sim entre uma consulta e outra. É um projeto 

de muita valia prática, principalmente para retirada da sobrecarga sobre o Sistema Único de 
Saúde. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 011/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 02/2013. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Carlinhos. Cabe ressaltar que 

nos últimos quatro anos você defendeu a aprovação do projeto, mas sem sucesso. Hoje o 

plenário deu a resposta que você necessitava. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI Nº 11/2013 E A 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em segunda discussão o Projeto de Lei 

nº 0027/2013.- "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. A 

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

todos. Peço o apoio aos nobre vereadores. O projeto é de grande valia para a nossa cidade. 
É um projeto que deve ser implantado em todas as cidades de nossa região. Acredito que 

um nutricionista somente vem a engrandecer ainda mais o projeto. É uma solicitação feita 

pelo colega Pedro. O projeto somente visa a alimentação adequada para as crianças, pois o 

índice de crianças diabéticas, obesas, dentre outros fatores, é muito alto. Acredito que com 
a alimentação adequada diminuiremos o uso contínuo de insulinas e outros fatores. O 

município economizará muito a longo prazo... Aparte concedido ao vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Vejo que o interesse do nobre vereador vem de encontro com a medicina 

preventiva. É um projeto que será desempenhado nos dias atuais e que refletirá no futuro 
próximo. Quando se fala em obesidade, gostaria de dizer que cada três crianças entre dez 

delas está acima do peso. É uma situação grave. A obesidade é uma patologia muito grave. 

Estaremos fazendo uma política preventiva em nossa cidade. Uma coisa é você trabalhar 

com a prevenção e outra é tratar a patologia. O projeto também colaborará para a redução 
de custos na Saúde Pública. Gostaria de parabenizá-lo pela elaboração do projeto. 

Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Gostaria de 

parabenizar o vereador pela sua iniciativa. Cabe ressaltar que a qualidade de vida do 
habitante também será melhorada. Sabemos que o diabético também possui vários outros 

problemas de saúde devido a doença. São as famosas doenças oportunistas. Parabéns pela 

elaboração do projeto. Com certeza a população Itapirense terá uma melhor qualidade de 

vida. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado pelo aparte. Peço aos nobres 
vereadores para que apoiem a ideia. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 027/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES O PROJETO DE LEI Nº 27/2013 E A EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 6º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0030/2013.- 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. As pessoas que possuem 
dependentes químicos na família sofrem. É uma situação que desestrutura toda a família. 

Devemos pensar no sofrimento dessas pessoas, pois é uma situação muito ruim. Muitas 

famílias ficam abaladas e acabam não sendo tratadas. Vejo que muitos amigos estão com 

esse tipo de problema. Acredito que a equipe formada de psicólogos e assistentes sociais 
prestará apoio aos familiares dos dependentes químicos. O serviço da rede municipal de 

saúde já dispõe de psicólogos e assistentes sociais. É uma situação que somente vem a 

colaborar para com os cidadãos itapirenses. Cabe ressaltar que o projeto não está criando 

despesa. Somente basta organizar a situação para que o atendimento seja iniciado. Estamos 
nesta Casa para melhorar a vida das pessoas. É um projeto que vem de encontro com a 

necessidade das famílias que passam por esse sério problema. Conto com o apoio dos 

demais vereadores... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Primeiramente, nobre vereador, gostaria de parabenizá-lo. Esse apoio psicológico aos 
familiares de dependentes é muito importante. Reforço seu projeto, pois todas as pessoas 

envolvidas com usuários de drogas acabam sofrendo. Existem pais de familiares médicos, 

policiais, dentre outras profissões. Todos sabem que o íntimo dos familiares acaba sendo 

abalados pelo problema. Peço para que o prefeito olhe com muito carinho o referido projeto 
de lei. É um projeto que mexe com a utilidade pública de todos os setores e segmentos da 

sociedade. Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Também 

gostaria de reforçar as palavras do companheiro Maurício. A dependência química é uma 

questão de saúde pública. A situação virou uma epidemia nacional. Atualmente possuímos 
a internação compulsória e com mandato. É um problema que afeta as várias classes sociais 

de nosso país. É notório que é um problema que também acaba dizendo famílias inteiras. 

Portanto, é louvável a iniciativa do nobre vereador. Tenho certeza que todos os vereadores 

possuem o mesmo pensamento. Acredito que o projeto disponibilizará um alento aos 
familiares. Obrigado e boa noite... Continuando o orador: Conto com o apoio dos nobres 

vereadores. Devemos colocar em prática as boas propostas... Aparte concedido ao vereador 

Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: É um projeto muito louvável. Somente gostaria de solicitar 

para que não seja esquecido o esforço de algumas pessoas que trabalham nesse meio. Na 
rede básica existe um psicólogo que já está tentando alguma coisa por si próprio. Então, 

gostaria que vocês também pensassem no entrosamento com o serviço das pessoas que já 

desenvolvem esse tipo de trabalho. Obrigado e boa noite... Continuando o orador: 

Obrigado pelas informações, nobre vereador. Já que esse profissional já vem 
desenvolvendo algum trabalho nesse sentido, acredito que seria a pessoa indicada para 

compor essa comissão em relação a humanização dos familiares. Obrigado.” Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei nº 030/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “É com enorme prazer que gostaria de parabenizar o nobre vereador 
Carlinhos. Acredito que a população está sendo presenteada com mais um importante 

projeto. A nossa cidade ganha mais uma força em relação ao combate da dependência 

química. Infelizmente os familiares acabam se transformando dependentes dos dependentes 

químicos. O senhor está de parabéns pela elaboração do projeto. Obrigado e boa noite.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES O 

PROJETO DE LEI Nº 30/2013 E A EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. 

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

7º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0032/2013.- 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 segunda 



votação o Projeto de Lei nº 032/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2013. 
Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a 

Emenda Aditiva nº 02/2013. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma o Sr. presidente 

coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 03/2013. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES O 
PROJETO DE LEI Nº 32/2013 E EMENDAS ADITIVAS NºS 01, 02 E 03/2013. SS. 

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

8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0045/2013.- Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 70.000,00 no SAAE. 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 045/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0046/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 63.690,25 no SAAE. 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 046/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0050/2013.- Denomina de "Lázaro Nunes de Mattos", a nova unidade da 

UBS a ser construída no Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici. Autoria: Rafael 
Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Peço a todos os companheiros vereadores para que analisem o 

projeto de lei. O Sr. Lazinho foi uma pessoa muito importante para a comunidade 

Itapirense. É uma pessoa que sempre foi respeitada por todos. Quando vamos denominar 
algum bem público, no caso a Unidade Básica de Saúde, acredito que deve haver o 

consenso de todos. Todos os vereadores das comissões foram favoráveis ao projeto. Foi 

uma pessoa decente e de convívio comum. Estive conversando com o nosso prefeito e o 

mesmo também acatou a ideia. Gostaria imensamente que o nome fosse comtemplado. 
Deixaremos o nome de uma importante pessoa gravado ao longo do tempo. Obrigado e boa 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 050/2013. 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 
050/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

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

única discussão o Projeto de Lei nº 0061/2013.- Dispõe sobre o parcelamento de débitos 
do Município de Itapira como Regime Próprio de Previdência Social desta Municipalidade. 

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 061/2013. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0062/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 63.963,35. 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 062/2013. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 



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

13º) Em única discussão a Indicação nº. 00182/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que proceda os necessários reparos na camada asfáltica da estrada vicinal Comendador 

Virgolino de Oliveira, até a divisa de Mogi Guaçu. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “É uma indicação de extrema urgência assinada por todos os nobres 
vereadores. A situação da Prefeitura do município de Mogi Guaçu deve ser revista. O 

pessoal da Prefeitura de nossa cidade disse que somente falta a documentação da Prefeitura 

de Mogi Guaçu. Devemos saber a real situação dos problemas. Gostaria que o líder do 

prefeito, Sr. Carlos Jamarino, verificasse se a documentação da Prefeitura Municipal de 
nossa cidade está correta. Devemos verificar quem está dizendo a verdade para tomarmos 

inciativa. A Prefeitura Municipal gastou muito dinheiro para resolver o problema por pouco 

tempo. As chuvas pioram a situação da estrada. Alguma providência deve ser tomada para 

que acidentes sejam evitados. É notório que transitam muitas pessoas pela localidade. 
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. 182/2013. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 26 de Março de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 
havendo mais Indicações, esta presidência solicita do 1º Secretário para que faça a leitura 

do Ofício. 14º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a realização da Sessão de 

outorga da "Medalha Carmen Ruette de Oliveira" às mulheres de destaque e ação do 

Município de Itapira, a realizar-se no dia 27 de Março de 2013, às 19:30 horas, nas 
dependência do Clube da Saudade de Itapira, situado à Rua Carlos Chagas, 169. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 

 


