
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de abril 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. JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, funcionários 

desta Casa, imprensa escrita e falada. É motivo de muita alegria vir a esta tribuna para 

disponibilizar um requerimento de congratulação para o pessoal que integra o projeto 
Sopão. Esse pessoal está trabalhando há dois anos nas proximidades do bairro Tonolli. É 

um trabalho que não é visto, mas tem recebido grandes recompensas. Gostaria de 

parabenizar o meu irmão em Cristo chamado pastor Nelson. É uma pessoa que foi 

transformada pelo poder do evangelho. Muitos Itapirenses conhecem o pastor do passado e 
sabem do trabalho que o mesmo desenvolve nos dias atuais. Cerca de 120 crianças são 

atendidas nesse projeto. É um grande trabalho antidrogas. Cabe ressaltar que esse projeto 

está tomando grandes proporções na cidade e novos bairros serão atendidos. Gostaria de 

parabenizar o pastor Nelson, assim como sua grande equipe. São mãos que resgatam vidas. 
Outros bons caminhos devem ser seguidos. Quero parabenizar e agradecer a presença de 

todos. Deus abençoe. Estamos juntos nesse importante projeto antidrogas. Sempre 

trabalharemos em prol daqueles que mais precisam. Os que me elegeram me conhecem. 

Todos conhecem o meu trabalho. Sempre defenderei o evangelho de nosso Jesus Cristo. 
Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. Gostaria de falar 

sobre a 1ª Gincana Muzenza que ocorreu nesse final de semana no bairro Jardim Galego. O 

professor Régis Pitt Bull disponibilizou um dia de páscoa para muitas crianças. Muitas 
crianças não teriam um dia como aquele. O professor Régis conseguiu reunir muitas 

crianças para realizar brincadeiras folclóricas. Foi um ótimo trabalho. Gostaria de 

parabenizar o professor Régis, assim como também o mestre Menino. Como hoje é o dia da 

conscientização do Autismo, gostaria de dizer que muitos brasileiros possuem esse tipo de 
problema. Em relação ao requerimento do Joilson, gostaria de parabenizá-lo pela 

elaboração do mesmo. Não conhecia o pastor Nelson, mas na data de hoje tive a honra de 

conhecê-lo. O projeto de lei relacionado a Horta Comunitária é de grande valia para o nosso 
município. Vários municípios de nossa região aderiram a ideia. Vários agricultores de nossa 

cidade estão dispostos a ajudar. Cabe ressaltar que esse projeto de lei também empregará 

várias pessoas. É uma situação muito importante. A Horta Comunitária virá em um bom 

momento. Com certeza essa situação não ficará somente nos papeis. É uma importante 
ideia. Cidades como Artur Nogueira e Piracicaba já aderiam a ideia. Peço o apoio de todos 

os vereadores, assim como do senhor prefeito, para que analise o projeto com carinho. 

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

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa escrita e falada, público presente. É muito gratificante ver esse 

plenário lotado. Venho a esta tribuna para falar sobre o atendimento realizado pelo SAMU. 

Na quinta-feira passada uma família me ligou reclamando que por volta das 16:00 horas da 

tarde acionou o serviço de atendimento, mas nada foi feito. As horas foram passando e o 
SAMU não apareceu. Desse modo, acabei ligando para o SAMU, juntamente com o 

vereador Rafael, para saber o motivo pelo qual o atendimento não foi realizado. Cabe 



ressaltar que a pessoa estava passando mal e necessitava de atendimento profissional 

especializado. Fui informado pelo atendente do SAMU que eles informaram o setor de 
ambulância do Hospital Municipal. Somente depois de três horas o atendente ligou para o 

setor de ambulância do Hospital Municipal. Após algumas horas os familiares acabaram 

transportando a pessoa em um veículo comum para ser atendida no Hospital. É uma 

situação que deve ser revista. O serviço realizado pelo SAMU é pago. É notório que muitas 
vezes o médico não está presente com a equipe nas emergências. Como vereadores 

devemos fiscalizar. Estou falando sobre esse assunto porque acredito que é uma forma de 

corrigirmos os problemas. O serviço deve ser realizado com qualidade... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Na quinta-feira estava presente quando você ligou 
no SAMU. São episódios recorrentes. Eu, juntamente com outros vereadores, fomos 

pessoalmente ao SAMU e constatamos que muitas vezes a escala de plantão médica está 

encoberta. Quem tem prestado o serviço com competência são os funcionários, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Acredito que está na hora de revermos essa prestação de serviço. 
O SAMU e o consórcio municipal, da qual Itapira faz parte, estão passando por vários 

problemas. Existe um rombo de mais de R$ 3.000.000,00 que veio do último ano. 

Precisamos repensar em relação ao SAMU. O serviço deve funcionar de forma clara e 

responsável. Caso a convocação de nossa secretária seja necessária para que os problemas 
sejam explicados, tudo bem. O serviço deve funcionar de forma que a população mereça. 

Obrigado pela oportunidade... Continuando o orador: Acredito que problemas desse tipo 

não ocorreram somente uma vez. Chegou o momento de posicionarmos perante os 

problemas. Outro assunto que gostaria de falar é relacionado as chuvas dos últimos dias no 
bairro de Eleutério. Alguns moradores me ligaram reclamando das enchentes na localidade. 

Vale lembrar que em janeiro também ocorreram algumas enchentes. A água das chuvas 

passam em frente à empresa Solano. Parte da empresa ficou inundada. Existe certa urgência 

para que os problemas sejam sanados. A água deve ser canalizada. Quando chove muito a 
água inunda o escritório e parte da produção. É um problema sério... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Juliano Feliciano: Devido ao acontecimento de hoje, gostaria de dizer que 

estive visitando o bairro de Eleutério. Constatei a remoção de dois inquilinos. A família 

dessas pessoas solicitou a presença do senhor para que alguma coisa seja feita. A localidade 
não oferece condições de moradia. Foi esse o recado que os moradores pediram para que 

trouxesse até o senhor. Aproveitando o momento, gostaria de deixar registrada essa 

solicitação. Obrigado... Continuando o orador: Iremos correr atrás dos problemas para 

garantir a segurança dos moradores do bairro. Outro caso é relacionado a casa existente ao 
lado do PPA da Vila Ilze. Aquela residência tem trazido sérios problemas aos moradores da 

localidade. Atualmente a casa encontra-se em estado de abandono o que acaba gerando 

vários problemas. Usuários de drogas, dentre outras pessoas, acabam usufruindo da 
localidade. Alguma providência deve ser tomada. O imóvel não deve ser deixado em estado 

de abandono. A Poder Municipal deve rever essa situação. Vamos viabilizar o pedido da 

população. Outro assunto é relacionado a rodoviária de nossa cidade. Vale lembrar que uma 

indicação de minha autoria faz referência a reforma da localidade. Novamente estive 
presente na localidade e pude constatar algumas melhorias, mas acredito que outras 

situações também devem ser melhoradas na parte de iluminação. O pedido foi feito por 

mim e outros vereadores. Com certeza a Prefeitura Municipal viabilizará as demais 

melhorias. Muitas pessoas passam pela rodoviária. Devemos trabalhar no sentido de 
melhorar a vida dos cidadãos Itapirenses. É nossa função como vereadores. Outro 

requerimento de minha autoria faz referência a contratação de uma psicopedagoga para a 

rede municipal de ensino. Atualmente possuímos profissionais capacitados que poderão 

atender as crianças hiperativas da rede municipal de ensino. Muitas delas possuem 
dificuldades em aprender. Esse profissional ajudará as crianças que possuem dificuldades 

de aprendizado. É muito importante trabalharmos nesse sentido. 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. 
Primeiramente gostaria de falar um pouco sobre dois projetos de lei de minha autoria que 

serão lidos no Expediente. Um deles é o projeto de lei nº 64/2013. É o 17º projeto de minha 

autoria. O mesmo institui no município de Itapira a Semana do Artista Especial. Vejo a 

necessidade de divulgarmos e olharmos para os deficientes. Necessitamos estipular uma 
semana que coincida com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência que é 

comemorado no dia 03 de dezembro. Vejo que necessitamos, através de nossa Secretaria de 

Cultura, instituir uma lei em nosso município a fim de divulgar um evento artístico cultural 

denominado como a Semana do Artista Especial com a finalidade de possibilizar que a 
pessoa deficiente exiba suas manifestações artísticas, quer seja pintura, desenhos, 

artesanato ou outras situações. Então, necessitamos olhar por essas pessoas. Acredito que, 

desse modo, no dia 03 de dezembro o nosso calendário municipal terá a Semana do Artista 

Especial. É um artista que merece o nosso olhar e respeito. Automaticamente lutaremos 
para que pessoas com esse tipo de problema consigam seu lugar em nossa sociedade. O 

projeto de lei nº 65/2013, também de minha autoria, institui a semana de prevenção e 

controle da osteoporose em nosso município. Atualmente possuímos dados que provam que 

a população idosa acima dos 60 anos atinge índices percentuais na faixa de 14%. Então, 
acredito que a população Itapirense está envelhecendo. Temos um índice maior do que o 

Estado. Essa parcela de idosos de nosso município merece atenção especial com relação a 

uma das patologias que afeta grande maioria dessa parcela populacional. Hoje a 

osteoporose está relacionada a uma grande parcela de idosos. Existem várias formas de 
prevenção e políticas de conscientização. Vejo com olhar bastante clínico. A minha 

especialidade é a ortopedia. Gostaria que os nobres pares analisassem o projeto de lei com 

bons olhos. Acredito que o projeto de lei refletirá na diminuição de fraturas e complicações 

decorrentes da osteoporose. Outro assunto que gostaria de lembrar é que hoje é uma data 
muito importante, na qual pude, juntamente com a Secretária de Promoção Social, verificar 

o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Fico muito feliz por estar apresentando um 

voto de congratulação devido a esse dia muito especial. Desde já, gostaria de deixar 

registrado as minhas considerações, juntamente com os demais companheiros desta Casa de 
Leis. É notório que cada vereador está usando um broche para lembrar esse dia. Terei a 

oportunidade de falar um pouco sobre o tema no momento pertinente, mas, desde já, 

gostaria de deixar registrado as minhas considerações nos anais desta Casa. Cabe ressaltar 

que todos os vereadores foram unanimes em disponibilizar apoio na conscientização desse 
dia. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado ao voto de congratulação, no 

qual faz referência a PEC das domésticas. Ela foi aprovada em segunda votação no Senado 

Federal. Congratulo-me, em especial, a essas profissionais. O nosso país possui mais de 8 
milhões de empregadas domésticas que conseguiram igualdade de direito trabalhista. É uma 

reparação histórica que vem desde a época da escravatura. Gostaria de congratular-me a 

esta classe respeitada de nossa população brasileira. Parabéns a todas. Na semana passada 

fui atrás da questão de um Hospital Municipal. Muitas mães se recordam que tínhamos a 
brinquedoteca em nosso Hospital Municipal. É uma ala que fica ao lado da pediatria, onde 

era desenvolvido um bom trabalho social. Crianças que ficavam vários dias internadas 

acabavam ficando brincando na brinquedoteca. Era um passatempo. Brinquedos e vídeos 

educativos eram disponibilizados no local. Muitas crianças se reuniam no local. Est ive 
conversando com a Rosa, Diretora do Hospital Municipal, juntamente com a nossa 

Secretária de Saúde, e esperamos que nos próximos dias a ala seja reativada. A 

brinquedoteca é embasada em uma lei federal. Temos o dever e a obrigação de aplicar uma 

lei que já está em vigor. Espero que através dessa brinquedoteca possamos dar o respaldo e 
o respeito para com as nossas crianças. Deixo registrado a minha solicitação. Estou 

batalhando e espero que nos próximos dias possamos reinaugurar a brinquedoteca 



municipal. Gostaria, Joilson, de deixar registrado o meu apoio e respeito pelo seu trabalho 

social. Não pude estar presente no último final de semana, mas deixo registrado as minhas 
considerações em relação ao seu trabalho. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, público presente, boa noite. 

Possuo em mãos algumas informações da Prefeitura Municipal. São alguns projetos e 
algumas conquistas que gostaria de passar ao público. Com referência a redução de custo 

da merenda, gostaria de dizer que desde o início do ano a Prefeitura vem adotando medidas 

de controle de gastos. Segundo informações que colhemos da Secretaria de Educação, a 

economia, apenas no controle e fiscalização, ultrapassa de R$ 130.000,00. Em anos 
anteriores a média de gasto ficava em torno de R$ 445.000,00 mensais. Na média do 1º 

trimestre a economia chega a R$ 312.000,00. Na realidade não houve alteração de 

ingredientes na alimentação e na qualidade da merenda. O que houve foi a proibição das 

sobras, ou seja, está sendo feita uma fiscalização mais rigorosa. A merenda não pode faltar 
ou sobrar, ou seja, através da fiscalização estamos economizando muito. Outra situação 

muito favorável a cidade é a economia referente aos exames na área da Saúde. Houve um 

choque de gestão que resultou na economia de R$ 200.000,00 somente em exames. Está 

previsto a realização de 3.065 exames dos mais diversos tipos realizados em nossa cidade. 
São tomografias, mamografias, dentre outros importantes exames. Dentro desse período de 

janeiro a julho está previsto a realização de 3.065 exames. O mais importante é que teremos 

uma economia envolvendo 12 especialidades a um custo total de R$ 207.155,00. Fizemos 

um levantamento e se fossemos manter os mesmos valores praticados até o ano passado 
teríamos, nesses mesmos 3.065 exames, um custo de R$ 419.000,00. São valores pagos e 

não projetados. Resulta-se em uma economia de aproximadamente 103%. Existe uma 

diferença de R$ 212.000,00 na realização desses exames. Além da realização de 3.065 

exames ainda existe uma economia significativa em valores financeiros. Outra situação que 
a Prefeitura Municipal lançará nesse mês de abril é relacionada a intensificação da 

fiscalização que envolvem os passeios públicos a fim de garantir uma melhor paisagem 

urbana e maior sensibilidade das pessoas. A própria Prefeitura iniciará esse projeto que 

envolverá a Praça Bernardino de Campos, Parque Juca Mulato e Mercado Municipal. 
Então, as pessoas proprietárias dos terrenos e das calçadas receberão um prazo de 30 dias 

para que o trabalho seja realizado. Após esse prazo a situação será revista e os que não se 

adequarem ao projeto, automaticamente a Prefeitura realizará os trabalhos que logo em 

seguida encaminhará o valor dos serviços aos proprietários. O Fundo Social de 
Solidariedade Municipal lançará oficialmente a campanha do agasalho no Feirão Municipal 

que compreende os dias 04 a 07 de abril. Também começou uma nova etapa no serviço de 

coleta do lixo orgânico de nossa cidade a partir do dia 01º de abril. Atendendo a uma 
reivindicação do senhor prefeito municipal a coleta passou a transcorrer diariamente no 

chamado centro expandido. As áreas compreendidas são o Centro, Vila Pereira, Vila 

Bazani, São Vicente, Rua Luis Vaz de Camões até a Rua Major João Manoel e Largo São 

Benedito. A EPPO, empresa responsável pela coleta, estará recolhendo o lixo orgânico 
nesses bairros de segunda a sábado, das 16:00 às 00:00 horas. Em relação a duas 

conquistas, gostaria de dizer que a Prefeitura aderiu a creche escola. É um investimento que 

pode chegar a R$ 1,8 milhões. O prefeito José Natalino Paganini assinou o termo de adesão 

ao Programa Creche Escola. O Deputado Barros Munhoz foi o responsável pela indicação 
de Itapira nesse programa. Então, Itapira será uma das cidades paulistas que em 2013 será 

comtemplada com a construção de uma unidade de cuidados e ensino infantil. Para a 

construção podem ser investidos até R$ 1,8 milhões. Cabe ressaltar que a prefeitura cederá 

um terreno de 2.000 m², sendo que o Governo Estadual será responsável pela obra. A 
formalização do convênio acontecerá assim que a Prefeitura Municipal entregar toda a 

documentação exigida para compor o programa. A Secretaria Municipal de Educação nos 



adiantou que Itapira optará pelo modelo que tem capacidade de atendimento para 150 

crianças. É notório que os estudos relacionados a definição do local já foram iniciados. É 
mais uma conquista para Itapira. Outra conquista faz referência ao Centro Dia do Idoso. É 

mais uma conquista do Barros Munhoz. Foi publicada no Diário Oficial a autorização para 

a construção do Centro Dia do Idoso para o município de Itapira no valor estimado de R$ 

500.000,00. A solicitação foi realizada pelo deputado junto ao Governo do Estado no final 
do mês de outubro do ano passado. Estamos a poucos passos para celebração do convênio 

entre a Prefeitura e o Estado. Nesta semana a Secretaria de Promoção Social concluiu esse 

trabalho para que o encaminhamento da documentação, junto ao governo, seja iniciado. São 

duas grandes conquistas que a Prefeitura Municipal alcançou, além das reduções de custos 
na municipalidade. Obrigado e boa noite.” Não havendo 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 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de Março de 2013. 

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

02 de Abril 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 ao Projeto de Decreto Legislativo. 2º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 007/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna 

Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2012/2013. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos de 

Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei 

nº. 0063/2013.- Em que o Sr. Joilson Batista Militão da Silva submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Cria o Programa de “Horta Comunitária” no 

Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0064/2013.- Em que o Sr. Rafael 
Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 

município a semana do artista especial e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0065/2013.- Em que o Sr. 
Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Institui a semana de prevenção e controle de osteoporose no município de Itapira dá outras 

providências DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei 

nº. 0066/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0067/2013.- 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 Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - 

APAE, através do Fundo Municipal de Saúde. 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 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto 



de Lei nº. 0068/2013.- 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 Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - 

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 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei 

nº. 0069/2013.- 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 
Auxílio, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - 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 02 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0070/2013.- Em que o 

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

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Cultural de 
Apoio à Arte Capoeira - "ACAAC". 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 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 11º) PARECER nº. 64/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 04/2013.- 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 04/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga as Lei nº 

4.948/12 e 4.317/08."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 02 de 
Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 65/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 57/2013.- 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 

57/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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" 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 02 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 66/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

59/2013.- 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 59/2013, de autoria do 



Chefe do Poder Executivo, que "Isenta os idosos e Portadores de Necessidades Especiais do 

Pagamento de Zona Azul" 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 02 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 67/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 60/2013.- 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 

60/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga as Lei nº 4.009/06 e nº 

4.108/07." são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 
do Colendo Plenário. É este o parecer. 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 02 de Abril de 2014. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 68/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

67/2013.- 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 67/2013, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de 

Subvenção Social, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - 

APAE, através do Fundo Municipal de Saúde", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 69/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 68/2013.- 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 

68/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Itapira - 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 02 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 

70/2013.- Ao Projeto de Lei nº 69/2013.- 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 69/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a repassar, sob forma de Auxílio, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Itapira - 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 02 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 71/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 70/2013.- 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 

70/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 
repassar, sob forma de Auxílio, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira - 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 02 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum 

parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0087/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Miguel Scholl. Autoria. 
Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Norma 

Simionato de Oliveira. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Alves de Godoy. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 
2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0090/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Pequeno Igor Moreira. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0091/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Carlos Rosa. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens 
Potela Lapa. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Sandra Helena Negri. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 

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

0094/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Benedita Daniel dos Santos. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis 

Carlos Anastácio. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Flávio Canella. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 
2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0097/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Judith Favoretto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 30º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 0098/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Terezinha Aparecida 

Pires Marcondes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0099/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Pedro Luis Bechego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 



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

00100/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adão Noel Laureano. Autoria. Carlos 
Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 33º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Senhora 

Prefeita da Cidade de Guapiaçu -SP Maria Ivanete Hernandes Vetorasso. Autoria. Todos 
Os Senhores Vereadores. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Com relação ao voto de pesar nº 101/2013, gostaria de dizer 

que todos os vereadores que estiveram presentes em São Paulo puderam conhecer no 

refeitório, dentro do Palácio do Governo, a Sra. Maria Ivanete. Foi uma pessoa integrante 
do partido PSDB e uma das lideranças do Estado. Ela conversou com cada vereador e 

deixou cartões para contato. Lamentamos profundamente. Estive foleando um jornal esses 

dias e constatei uma fatalidade envolvendo a Sra. Maria. É com profundo pesar que 

lamentamos o falecimento da Prefeita da cidade de Guapiaçu. Foi uma pessoa que 
acabamos de conhecer em nossa viagem. Gostaria de deixar registrado os nossos 

sentimentos para com a família. Foi uma pessoa muito prestativa. Obrigado e boa noite.” 

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

02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 34º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00102/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Diva dos Santos Sartori. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 35º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson 
Casale de Arruda. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2013.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Maria Ferreira Guimarães. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00106/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcílio Martins de Moraes. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 38º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lauro 

Vasconcellos. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00108/2013.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sra. Eva Maria Vicente. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 
2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00109/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Pereira. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 41º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00110/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João José Poli. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 42º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00111/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Baptista de Lima. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Venho solicitar a 

referida justificativa de voto para citar a importância do Sr. João Batista de Lima, o qual 

faleceu ontem. O mesmo foi um policial exemplar de nossa cidade, onde há mais de vinte 
anos estava aposentado e ainda era lembrado por muitos como uma pessoa coerente, 

honesta e trabalhadora. Faço esse voto especial, pois o mesmo é meu tio e posso dizer que 



tenho muito orgulho de sua pessoa. Então, não poderia deixar passar em branco esse 

momento triste, porém com uma imagem feliz e honesta de minha família. Obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o 

Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a 

homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares 
lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 43º) 

Requerimento nº. 0055/2013.- Voto de congratulação e aplausos com as senhoras Angela 

Baziloni da Cruz, Danuza Cristina Galvão de França e Dra. Vani da Silva, pela 

comemoração do "Dia Mundial de Conscientização do Autismo", em face do brilhante 
trabalho realizado em prol das pessoas com Autismo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A 

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

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. 02 de 

abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo se caracteriza por problemas 
na comunicação (mesmo as pessoas verbais têm fala atípica e dificuldade para expressar 

suas ideias e sentimentos); Problemas na socialização (possibilidade de mal estar em meio 

aos outros, pouco contato visual e compreensão por vezes precárias das conversas.); 

Problemas comportamentais (padrões repetitivos e movimentos estereotipados como 
balançar o corpo.) É uma Síndrome e não exatamente uma doença. No Brasil não há 

estatísticas em relações ao número real de pessoas com autismo. Nos estados Unidos 

calculou-se que existem aproximadamente 1/50 habitantes com autismo. É um número 

extremamente alto. O primeiro sintoma do autismo é o atraso na fala para a maioria 
(vocabulário pequeno e pouco funcional). O diagnóstico significa o desmoronamento das 

habituais fantasias acerca dos filhos e um xeque-mate na própria vida. Do luto a luta leva 

tempo por não dispormos de políticas públicas bem como profissionais especializados para 

tratar sobre o assunto. A sociedade bastante preconceituosa e muitas vezes ignorante por 
não saber do tema associa Autismo com psicopatia (leva-se em consideração o caso da 

matança em série nos Estados Unidos em dezembro de 2012- Adan Lanza.), na qual a 

mídia associou que o mesmo era portador de Autismo e na verdade tratava-se de um 

psicopata. Nos dias seguintes, em uma entrevista no Domingão do Faustão, uma psicóloga 
foi muito infeliz quando associou síndrome de Asperger (forma branda de autismo com 

psicopatia) com Autismo. A emissora Rede Globo se reportou a respeito da infelicidade da 

psicóloga associar os dois temas e tratou o caso na próxima novela das 21 horas. O autismo 

é fundamentalmente genético diferentemente da Síndrome de Down, por exemplo, que 
resulta no espectro autista que vai de diferentes manifestações desde a mais branda até a 

mais severa. Não há um autista igual ao outro. O maior erro é tratar pela psicanálise (culpar 

os pais). A Lei Berenice, sancionada em 2012 pela presidenta Dilma, (gesto contra o 
preconceito e o isolamento) dá direito ao atendimento especializado e obriga o Estado e as 

entidades privadas a garantir o acesso a Educação, Mercado de Trabalho, dentre outros 

direitos. Escolas e planos de saúde não poderão rejeitar pessoas com autismo e estas terão 

como reivindicar prioridades no atendimento. É urgente uma política pública para o 
autismo, onde o Estado Brasileiro praticamente ignora o assunto. Referência internacional é 

a (“Casa da Esperança”) de Fortaleza que passa por grandes dificuldades financeiras. Eu, 

Dr. Rafael, juntamente com os demais vereadores, congratulo-me com a presente data 

comemorativa fazendo alusão a um assunto muito importante que merece atenção e 
consideração de todos, principalmente daquelas pessoas que se doam para divulgar o 

mesmo e lutam em prol de uma classe que muitas vezes é esquecida e na maioria das vezes 

luta pelo reconhecimento e tratamento com os próprios meios. Obrigado pela oportunidade 

senhor presidente. Boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 44º) Requerimento nº. 0056/2013.- Voto de congratulação com o 



pastor Nelson Severino da Silva e com o grupo de jovens "Mãos que Resgatam", pelo 

segundo ano de trabalho social desenvolvido em prol dos mais necessitados. Autoria. 
Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada. Gostaria de parabenizar o pastor Nelson pelo 

grande trabalho. É uma construção e cada tijolo que é colocado, através do evangelho de 
nosso senhor Jesus Cristo, será de grande valia. No futuro haverá uma grande colheita. 

Quero parabenizar a todos que vieram nesta Casa e os que estão colaborando com o projeto. 

É um projeto que resgata vidas, pois ninguém mede esforços para ajudar. Desejo a vocês 

que cada vez mais recebam a graça de Deus para continuarem com esse trabalho. Deus te 
abençoe, pastor Nelson. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril 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 005/2013.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

ilustríssimo Dr. Antonio de Lima. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador 
Décio da Rocha carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensado 

o regime de votação nominal e que seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o 

Projeto de Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado pelo plenário, o 

Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2013. 

DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 05/2013. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2013.- 

Revoga as Leis nº 4.948/12 e 4.317/08. 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 004/2013. 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 004/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0057/2013.- 

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. 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 057/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0059/2013.- Isenta os idosos e Portadores de Necessidades Especiais do 

Pagamento de Zona Azul. 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 

059/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0060/2013.- Revoga as Leis nº 4.009/06 e nº 4.108/07. 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 060/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0067/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar sob 

forma de Subvenção Social, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira - APAE, através do Fundo Municipal de Saúde. 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 067/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0068/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira - 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 068/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0069/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, 
valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - 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 069/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0070/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Cultural de 

Apoio à Arte Capoeira - "ACAAC". 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 070/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Abril 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. 

 

 
 

 

 

 


