
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 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: “Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público 

presente, boa noite. Gostaria de saudar a todos que estão nos ouvindo. Venho a esta tribuna 

para falar algumas palavras sobre o projeto de lei relacionado a Horta Comunitária. O 
projeto tem crescido em alguns municípios de nossa região. Cabe ressaltar que o projeto 

visa proporcionar melhor qualidade de vida e autoestima das pessoas, além de gerar renda 

através da venda da produção. A criação da horta é uma saída para a solução de muitos 

problemas. Nas imediações do Tonolli existe uma grande área que pode ser aproveitada 
para que esse projeto possa ser implantado. Quando falo em relação a solução de 

problemas, vejo que a falta de renda, a falta de qualidade na alimentação e a falta de 

cidadania estão presentes. Foram obtidos muitos efeitos positivos em outras comunidades 

através desse projeto. Com certeza esse programa trará muitos benefícios para a nossa 
cidade. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar um pouco sobre algumas 

indicações de minha autoria. Gostaria de solicitar melhor assistência das autoridades em 

relação aos nossos cemitérios. O cemitério está relacionado a coisas tristes e ruins, mas 
gostaria de fazer um esforço no intuito de transformá-los em um lugar mais agradável e 

propício a boas lembranças. Gostaria que melhorassem a acessibilidade, pois geralmente as 

pessoas que frequentam a localidade são idosas. Muitos idosos vão até os cemitérios a fim 

de lembrar de seus parentes. Gostaria que o piso fosse nivelado. Desse modo, acredito que 
vários acidentes poderiam ser evitados. A implantação de lixeiras adequadas e a poda das 

árvores também seria plausível. Em relação ao parque Juca Mulato, acredito que o mesmo é 

o cartão postal mais importante de nossa cidade. É notável que os banheiros estão em 

péssimas condições. Gostaria que as autoridades competentes realizassem uma reforma nos 
banheiros do parque. Outra situação que também seria plausível seria a reforma dos parques 

de diversão. Muitas famílias Itapirenses trazem seus filhos nessa área de lazer. Acredito que 

o Parque Juca Mulato deve oferecer uma área de lazer com qualidade. Outra solicitação 
seria no sentido da melhoria de vias de acesso às chácaras e condomínios próximos ao 

bairro Cercado Grande. A localidade não é um lugar que somente recebe as pessoas em 

finais de semana. Acredito que a semana inteira muitas pessoas transitam pelo bairro. 

Algumas melhorias nas vias de acesso da localidade iria trazer vários benefícios na vida 
dessas pessoas. Outro assunto seria que indiquei a contratação de médicos psiquiatras para 

atuar na rede pública de Saúde. Possuímos um convênio de saúde mental, mas cabe 

ressaltar que nas emergências em psiquiatria o paciente acaba caindo nas mãos do clínico 

geral dos postos de saúde. São situações difíceis. Então, gostaria que a Prefeitura Municipal 
contratasse um médico psiquiatra para atuar nas urgências. É uma situação que o clínico 

geral não está apto para resolver o problema. A contratação de duas nutricionistas também 

seria plausível. A grande maioria das orientações básicas relacionadas a boa alimentação é 

dada pela própria equipe do serviço. É notório que existem casos mais específicos, graves e 
detalhados que devem ser levados em consideração. Esses tipos de problemas devem ser 

resolvidos pelos nutricionistas. Acredito que a contratação de duas profissionais dessa área 



seria plausível. Outra solicitação vem de encontro a uma melhor iluminação no Cemitério 

da Paz, além da pintura do prédio. Em relação a Rua Dr. Raineri Galdi, situada no bairro 
Istor Luppi, gostaria de dizer que a mesma não possui iluminação pública em suas 

extremidades. A rua fica na escuridão total. Cabe ressaltar que muitas pessoas saem de 

madrugada para trabalhar. É um problema que não é justificável nos dias atuais. Os postes 

já se encontram na localidade. Somente faltam as luminárias. É somente isso que gostaria 
de dizer. São requerimentos e indicações direcionadas a autoridades competentes... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Em relação a contratação de 

psiquiatras, gostaria de dizer que tenho observado o trabalho no Hospital Municipal em 

alguns dias da semana. Quem tem parente ou familiar que necessita de internação 
psiquiátrica somente consegue a internação via DIR e sabe a dificuldade que encontra. 

Muitas vezes o familiar ou ente próximo recorre aos vereadores. Então, caso tivéssemos um 

profissional psiquiátrico na rede básica, talvez resolveríamos os problemas sem haver a 

internação. A dificuldade para se conseguir uma vaga para internação é imensa. Vejo que a 
solicitação do nobre vereador é muito pertinente. Talvez, desse modo, conseguiremos 

resolver uma parte dos problemas. Necessitamos de um profissional psiquiátrico a fim de 

diminuir a demanda de internações. São solicitações muito pertinentes. Faço voto para que 

essas solicitações sejam atendidas pelas autoridades competentes. Obrigado... 
Continuando o orador: Concordo com as palavras do nobre vereador. Gostaria de lembrar 

que as internações são possíveis somente se o paciente comparecer no PS. É uma situação 

muito difícil, pois não possuímos a colaboração do paciente. Caso o psiquiatra estiver 

atuando na rede municipal, acredito que o atendimento poderia ser a domicílio, 
automaticamente dispensando a locomoção. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz 

uso da palavra o vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Venho a esta 

tribuna para falar sobre uma indicação que vem de encontro a coleta de lixo em nosso 
município. Lembro-me que nos tempos de nosso deputado Barros Munhoz, onde o mesmo 

era prefeito de nossa cidade, a coleta de lixo era feita pela própria Prefeitura Municipal. A 

coleta de lixo era realizada todos os dias da semana, além das ruas serem varridas. Não 

haviam reclamações. Quando o Bellini assumiu a administração, automaticamente a 
terceirização do lixo foi feita. A qualidade caiu muito e as reclamações começaram a ser 

realizadas. Às vezes as ruas eram varridas e o gasto era alto. Na administração do Paganini 

a empresa foi trocada. Houve diminuição do gasto do dinheiro público, mas vale lembrar 

que várias reclamações ainda são feitas. Então, gostaria de dizer ao nosso prefeito para que 
a própria Prefeitura Municipal retornasse a coleta de lixo e a limpeza de ruas. Através da 

compra de caminhões próprios e contratação de pessoas de nosso município, acredito que a 

Prefeitura Municipal poderia assumir esse tipo de serviço. Cada caminhão custa em torno 
de R$ 300.000,00. A Prefeitura Municipal precisaria comprar cerca de 6 caminhões desse 

tipo. Vale lembrar que o gasto com essas empresas privadas daria para comprar um 

caminhão por mês. Em seis meses a Prefeitura Municipal estaria com 6 caminhões pagos. O 

dinheiro que seria repassado às empresas privadas ficaria na própria cidade. O dinheiro 
poderia ser investido em outras situações. Antes era R$ 450.000,00 e hoje é 350.000,00 por 

mês. Existe uma economia de R$ 100.000,00. Com a compra dos caminhões, acredito que o 

gasto seria bem menor. O prefeito deveria rever essa situação, pois na administração do 

Munhoz sempre deu certo. Muito 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. Na semana passada vim a 

esta tribuna e falei sobre a reativação da brinquedoteca em nosso Hospital Municipal. A 

brinquedoteca foi desativada pela antiga administração e não sei o motivo pelo qual a 
mesma optou por essa atitude. É um espaço digno onde as crianças internadas brincavam 

em nosso hospital. Estou com a lei nº 11.104, de 21 de março de 2005, que dispõe sobre a 



obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas Unidades de Saúde que ofereçam 

internação e atendimento pediátrico. É uma lei elaborada no ano de 2005. “Artigo 1º: Os 
hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com bibliotecas 

em suas dependências. Parágrafo único: Os dispostos no caput desse artigo aplica-se a 

qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de internação. 

Artigo 2º: Considera-se brinquedoteca, para os efeitos dessa lei, o espaço provido de 
brinquedos e jogos educativos destinados a estimular as crianças e seus acompanhantes a 

brincar. Artigo 3º: A inobservância do disposto no artigo 1º desta lei configura infração na 

legislação sanitária federal e sujeita seus infratores as penalidades previstas no inciso II do 

artigo 10º da lei federal nº 6.437.” Portanto se a lei já está em vigor, acredito que não existe 
justificativa em desativar um serviço que atendia nossas crianças. Atualmente qualquer 

usuário do sistema público de saúde não pode usufruir da brinquedoteca. Todos os 

brinquedos estão amontoados em um quarto desativado situado dentro do hospital. É uma 

sala que está no 2º andar, mais exatamente no leito 209. Há vários anos essa sala se 
encontra fechada. Estive conversando com a nossa Secretária de Saúde e chegamos a 

conclusão de que necessitamos de uma monitora para ficar com as crianças durante o 

período na qual a brinquedoteca esteja funcionando. Uma criança que fica dias internada 

deve receber o mínimo de decência no atendimento hospitalar. Peço aos colegas vereadores 
para que apoiem a ideia. São simples ações que fazem a diferença. O nosso prefeito já deu 

sua palavra. A brinquedoteca será reinaugurada. Então, deixo novamente o meu pedido 

registrado. Os maiores beneficiários serão nossas crianças. Outro assunto que gostaria de 

citar é relacionado a necessidade de possuirmos um guarda municipal nas dependências de 
nosso Hospital Municipal. É uma necessidade. Há alguns dias uma pessoa quase quebrou as 

dependências do setor de raio-X. A guarda municipal foi acionada e várias viaturas 

estiveram no local. Vejo que é um ambiente público, onde circulam muitas pessoas por dia. 

Venho mais uma vez nesta tribuna solicitar de nosso prefeito para que olhe com carinho em 
relação a segurança do Hospital Municipal. A segurança dos profissionais da saúde é 

fundamental. Peço mais uma vez que os nove vereadores apoiem a ideia. O Hospital 

Municipal é um ambiente que necessita de segurança. Obrigado e boa noite a todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Primeiramente 

gostaria de trazer algumas informações sobre as benfeitorias que a Prefeitura Municipal tem 

realizado em nome dos vereadores desta Casa, principalmente em relação as indicações de 

minha autoria. Relatei sobre a Praça Ana Godoy, situada no bairro dos Prados, e a mesma 
foi totalmente revitalizada. É uma situação que traz imensa alegria ao bairro dos Prados. Há 

alguns dias levei um abaixo assinado ao prefeito com mais de 350 assinaturas referente ao 

córrego da Rua João Brandane Junior, o qual existem vários problemas relacionados a 
vegetação e animais peçonhentos. O prefeito, de pronto, atendeu as solicitações e 

determinou aos setores competentes para que alguma medida fosse acatada. Cabe ressaltar 

que o nosso engenheiro também está elaborando um projeto de revitalização direcionado 

àquela área. No próprio bairro dos Prados, mais exatamente na Praça situada nas 
proximidades do Jardim Camboriú, várias revitalizações já foram realizadas. As 

solicitações devem ser feitas, mas também devemos mostrar o que já foi feito. Esse abaixo-

assinado não foi encabeçado por minha pessoa e sim por uma moradora chamada Fátima. O 

segundo ponto que gostaria de tratar é relacionado ao projeto Ana Nery. O mesmo é 
encabeçado pelo nosso presidente Carlos Sartori. O projeto aponta o destaque dos 

profissionais na área da Saúde. Peço para que os colegas olhem com muito carinho o 

referido projeto, pois são pessoas de súmula importância que atuam na área da Saúde de 

nossa querida cidade. Sabemos que o nosso sistema de Saúde não funciona sem os 
auxiliares, técnicos, enfermeiros, além de outros profissionais. São profissionais de súmula 

importância em toda estrutura básica do município. Outro assunto que gostaria de abordar é 



relacionado a uma manifestação de pesar. Perdemos duas pessoas muito queridas. Uma 

delas é filho de nosso secretário municipal, Sr. Bozzi, e outra era funcionária de nosso 
Hospital Municipal, Sra. Bárbara de Oliveira. Tendo em vista a minha amizade pela 

Bárbara, gostaria de tecer algumas palavras de nosso querido Chico Xavier: “Se eu morrer 

antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não 

quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, 
ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se 

me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me 

quiserem fazer um santo somente porque morri, mostre que tinha um pouco de santo, mas 

estava longe de ser santo que me pintam. Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre 
mim, diga apenas uma frase: Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre me quis por 

perto. Ai, então, derrame uma lágrima. Não estarei presente para enxugá-la, mas não faz 

mal, pois outros amigos farão em meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como se 

sabe que a vida um dia vai acabar e que morra como quem soube viver direito. Amizade só 
faz sentido se trás o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo seu começo. 

Mas, se eu morrer antes de você acho que não vou estranhar o céu, pois ser seu amigo, 

Bárbara, já é um pedaço dele.” Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Trouxe um resumo 

relacionado ao projeto Batutinha em função de um erro de digitação que ocorreu na semana 

passada, o qual já foi aprovado por nós. Somente para apresentar os números corretos, 

gostaria de citá-los a vocês. A empresa Casa das Artes de Itapira possui como objeto a 
implantação do projeto Batutinha, musicalização e expressão corporal na educação infantil 

de pré-escolas e no ensino fundamental para alunos do programa escola em tempo integral. 

São dois aspectos. O primeiro é da educação infantil de pré-escolas. Implantação do projeto 

Batutinha em 71 salas de aula com alunos de 4 e 5 anos de idade. A carga horária é 4 horas 
semanais por sala e o valor anual da sala é de R$ 8.222,60 e o valor anual total é de R$ 

583.804,60. O valor mensal é de R$ 48.650,00. O valor semestral é de R$ 291.902,00. Os 

alunos que serão atendidos chega a 1.200. O ensino fundamental englobará 18 salas de aula 

com programa de escola em tempo integral. A carga horária é de 2 horas semanais e o valor 
anual por sala é de R$ 10.409,02. O valor anual total é de R$ 187.367,04. O valor mensal é 

de R$ 15.613,00. O valor semestral é de R$ 93.683,00. Os alunos atendimentos chegarão a 

380. O total geral anual chegará a R$ 771.171,64. O valor mensal será de R$ 64.264,30. O 

valor semestral será de R$ 385.585,00. Houve uma divulgação errônea em relação as 
palavras 'mensal' e 'anual'. Boa noite e 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, funcionários desta Casa. Obrigado pela 
presença de todos. Quero falar sobre o congresso em que estive presente, juntamente com 

alguns vereadores, na semana passada. Tive a honra de conversar com o Secretário de 

Desenvolvimento Social, Sr. Rodrigo Garcia, e o mesmo me disse que novos projetos 

sociais estão sendo elaborados junto ao Governo do Estado. O projeto é relacionado a 
implantação de academias direcionadas aos idosos que recebem uma renda de até três 

salários mínimos. É uma situação que será colocada em prática até o final do mês de maio. 

Acredito que em breve vários municípios poderão usufruir dessa situação. Gostaria de 

solicitar a atenção de nossa Secretária de Promoção Social em relação a esse assunto. 
Itapira deve aderir esse projeto. Outro assunto que gostaria de abordar é relacionado a 

ampliação de casas. É um projeto muito importante que visa ajudar as pessoas de baixa 

renda. Outro assunto está relacionado a Horta Comunitária. O projeto está nas comissões e 

o mesmo será analisado e estudado. Algumas situações serão melhoradas. Devemos 
melhorar a vida dos cidadãos de nossa cidade. É muito importante abordarmos sobre as 

melhorias que já foram realizadas pela Prefeitura Municipal. As estradas dos bairros da 



Ponte Nova e Ponte Preta serão melhoradas, pois as chuvas decorrentes do mês acabaram 

prejudicando muitos moradores das localidades. Gostaria de deixar registrado meus 
pêsames ao Secretário da Prefeitura, Sr. Bozzi. É um grande amigo nosso que acabou 

perdendo seu filho. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Primeiramente gostaria de abordar sobre o concerto realizado no domingo próximo passado 
pela Banda Lira Itapirense em comemoração aos 104 anos de fundação. Itapira está muito 

orgulhosa de possuir uma corporação muita representativa. É notório que a banda também 

possui uma escola musical que atende muitas pessoas. Gostaria de deixar os meus parabéns 

direcionados a Banda Lira Itapirense. Outro assunto faz referência ao Conjunto 
Habitacional Antonio Assad Alcici. Muitas pessoas estão preocupadas em realizar as 

escrituras das casas. Caso os moradores da localidade já tiverem quitado suas parcelas, 

acredito que eles podem requerer da CDHU a minuta do contrato. Eles possuem uma lista 

de documentos que os moradores devem apresentar para posteriormente serem 
encaminhados a secretaria da CDHU para o registro do imóvel. Atualmente existe uma 

certidão no cartório do Katsumi, na qual não existe nenhum tipo de ônus aos moradores. 

Muitas pessoas estão preocupadas. Os moradores devem entrar em contato com a secretaria 

da CDHU situada em Campinas a fim de que seja providenciado os documentos para o 
registro do imóvel. Outro assunto faz referência ao Centro Comunitário situado no bairro da 

Penha do Rio do Peixe. Estive visitando a localidade e constatei que o Centro Comunitário 

necessita de reformas a fim de melhor atendimento aos moradores. Estive viabilizando esse 

pedido junto ao Executivo para que tão logo a reivindicação seja atendida. Com referência 
a implantação de pontos de ônibus na cidade, gostaria de dizer que alguns sinalizadores já 

foram implantados. Cabe ressaltar que muitas pessoas estão solicitando pontos com 

cobertura e assento. É uma situação que consta no contrato da empresa. Entrei em contato 

com a direção da empresa a fim de que as melhorias sejam iniciadas. Com relação ao lado 
do Cemitério da Saudade, gostaria de dizer que existe um terreno de propriedade do 

município. É notório que existe um projeto de ampliação do velório. A minha indicação 

seria no sentido de que enquanto a ampliação não for realizada o terreno poderia servir 

como estacionamento. É um grande terreno que pode atender as necessidades das pessoas. 
Atualmente o terreno está sem nenhuma utilidade. Estive conversando com o prefeito sobre 

esse assunto e acredito que tão logo a reivindicação será atendida. Como o Marquinhos 

reivindicou melhorias direcionadas as estradas rurais de nossa cidade, gostaria de dizer que 

as máquinas já estão trabalhando em alguns bairros rurais. Vários trabalhos estão sendo 
realizados. O consórcio colaborará para que as máquinas fiquem durante 53 dias em nosso 

município a fim de adequar as condições das estradas rurais. Muitas pessoas estão passando 

por dificuldades devido as frequentes chuvas em nosso município. Muito trabalho deve ser 
realizado durante esse período. Devemos correr atrás da solução dos problemas. Outro 

assunto é relacionado aos redutores de velocidade tipo lombada. Estive conversando com 

alguns moradores do bairro Humberto Carlos Passarela e pude constatar que existe uma 

confluência entre três ruas. É um local muito perigoso, sendo que quase fui atropelado. 
Alguma medida deve ser providenciada, pois é um bairro muito populoso. Infelizmente 

muitos condutores não respeitam a sinalização. Acredito que os redutores de velocidade 

podem ajudar nesse tipo de problema. Gostaria de agradecer a presença dos integrantes da 

Companhia Paulino Santiago. A apresentação da peça foi grandiosa e muito linda. São 
pessoas desse tipo que trazem a cultura para a nossa cidade, assim como o brilho desses 

feitos. Gostaria de agradecer a todos pelo grande trabalho desenvolvido. Obrigado e boa 

noite a todos.” 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 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 2ª Sessão Solene, realizada no dia 27 de Março de 2013. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a 

Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Abril de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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 Resolução. 3º) Projeto de Resolução nº. 001/2013.- Em que o Sr. 

Carlos Aparecido Jamarino submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Altera o § 4º do Art. 88 da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal. DESPACHO: À MESA DA CÂMARA PARA 

PARECER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 005/2013.- Em 
que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que "Altera dispositivos da Lei nº 2.477/92 que institui o Código de Posturas do 

município." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 
Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto 

de Lei nº. 0071/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que "Dispõe sobre regras de segurança dos serviços de 

transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - motofrete em 
conformidade à Lei federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá outras providências." 

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

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

0072/2013.- 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$ 

27.955,64." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei 

nº. 0073/2013.- 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$ 

552.000,00." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei 

nº. 0074/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 240.000,00." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - 
Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 72/2013.- Ao 

Projeto de Decreto de Decreto Legislativo nº 007/2013.- A Comissão Especial de Ética, 

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

Legislativo nº 007/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori que "Dispõe sobre a 
concessão de Diploma Anna Nery aos profissionais da área de saúde." após minuciosa 

análise aos nomes dos homenageados indicados pelo Sindicato da Saúde para receber tão 

relevante Diploma, são parecer favorável à tramitação da propositura. Quanto ao mérito, 

opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados na verdade, são profissionais da 
saúde que trabalharam com afinco para terem seu nome indicado para tão importante 

homenagem. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente solicita para que o 1º Secretário 

faça a leitura do Parecer 73/2013. 10º) PARECER nº. 73/2013.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 07/2013.- As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2013, de autoria do vereador Carlos 



Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais 

da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2012/2013", são de parecer 
favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois os nomes indicados pelo 

Sindicato de Saúde, para receberem o Diploma Anna Nery, são de profissionais 

competentes e dedicados ao trabalho na área da saúde. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 74/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 56/2013.- 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 56/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do exame denominado teste da linguinha, no 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 DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 75/2013.- Ao Projeto de Lei nº 66/2013.- 

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 56/2013, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo", 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 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente 

as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 

íntegra. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Brazilina Rosa Fernandes. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00112/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sabino José da Silva. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00113/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilda Santoro de 
Godoy. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00114/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Vicentina Rafael da Silva. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00115/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Conceição Maria de Lima Bubula. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00116/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 



Cleusa Pereira dos Santos. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00117/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Euclides Celestino. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00118/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Flávio Alves. Autoria. Juliano Feliciano. 

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

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00119/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rosino Marques da Silva. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00120/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Francisco Pereira Job. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00121/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Shirley Parentoni Avancini. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00122/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Bárbara de Oliveira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00123/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Emmanuel da Rocha Bozzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, 
em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma guardando 

um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. 

Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 26º) Requerimento nº. 0025/2013.- Voto 

de Congratulação com diretores e funcionários da Rádio Transamérica FM de Itapira pelos 
excelentes serviços de radifusão realizados em nossa cidade. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento 

nº. 0039/2013.- Oficiar ao Governador do Estado, Dr. Geraldo Alckmin, assim como o 
Deputado Estadual, José Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão para a construção de 

um Hospital Infantil na região da Baixa Mogiana. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A 

seguir, pela ordem, o vereador Joilsom Batista Militão da Silva manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 0040/2013.- Oficiar a empresa de telefonia "VIVO" - objetivando 

extensão de cabo telefônico e a instalação de Telefone Público no Conjunto Habitacional 
Hélio Nicolai. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano 

Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0042/2013.- Oficiar à direção da 
CPFL, solicitando dotar-se a extremidade inferior da rua Dr. Rayneri Galdi, no Conjunto 

Habitacional Istor Luppi, de iluminação pública. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

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

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente.30º) Requerimento nº. 

0043/2013.- Voto de Congratulação e Louvor com o Deputado Estadual Dr. José Antonio 

Barros Munhoz, pela sua performance à merecida e brilhante administração à frente da 



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por duas gestões consecutivas. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

31º) Requerimento nº. 0044/2013.- Voto de congratulação com os Vereadores de Itapira e 

das Câmaras de Vereadores da região, pela participação no Curso de Formação Política e 

Vereança, realizado nesta Casa de Leis, no dia 09 de março de 2013. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 0045/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Ruete de 

Oliveira e família, pelo transcurso de aniversário do saudoso Comendador Virgolino de 
Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento nº. 0046/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Abigail de Castro Parreira, pelo transcurso de seu 86º aniversário de nascimento 
celebrado no dia 15 de março de 2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 0047/2013.- Oficiar a 

empresa de telefonia VIVO objetivando a implantação de sistema de fibra ótica ou 
instalação de uma subestação de telefonia na Vila de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento 

nº. 0048/2013.- Oficiar à direção da Intervias, e ao deputado José Antonio Barros Munhoz, 
solicitando construção de passarela de pedestres sobre a Rodovia SP-352, no final da Rua 

Santa Terezinha. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 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 09 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento nº. 0050/2013.- 

Moção de Louvor aos membros da Igreja Batista Esperança, na pessoa de seu pastor 

presidente, Antonio Carlos Guidolin, pelo 1º ano de fundação da igreja. Autoria. Joilson 

Batista Militão da Silva. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 
Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 0051/2013.- Voto de 

congratulação com as empregadas domésticas pela aprovação da PEC 478/2010, que altera 
o art. 7º. da CF/88, excluindo o parágrafo único estendendo às domésticas o mesmo direito 

dos demais trabalhadores Celetistas. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 0052/2013.- Oficiar a 

direção da Usina Virgolino de Oliveira para que sua direção tome medidas e determine a 

limpeza de um terreno de sua propriedade que faz divisa com o bairro Humberto Carlos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 0053/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Júlia Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 

12 de março de 2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Requerimento nº. 0054/2013.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Antonio Martins, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento nº. 0057/2013.- Congratulação com o 



Grupo Teatral Paulino Santiago, em nome de sua diretora, Juliana Avancini, pela 

apresentação da peça "A Paixão de Cristo". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o 

Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do 

Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente 
declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2013.- Dispõe sobre a concessão do Diploma 

"Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 

2012/2013. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 007/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acredito que é uma oportunidade grandiosa. É um título 

muito importante direcionado a todos os setores que envolvem a área da Saúde. Gostaria de 
parabenizar, de imediato, os homenageados que receberão o grandioso título. São pessoas 

que lutam muito para o desenvolvimento de nossa cidade. Agradeço a oportunidade. 

Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de complementar as palavras do 
Dr. Rafael e dizer como profissional da área da Saúde que conheço a importância de cada 

pessoa que atua nessa área. O nosso sistema de Saúde é inviável caso não existissem esses 

profissionais. Atualmente são profissionais pouco reconhecidos e mal remunerados, onde 

realizam imensas jornadas de trabalho sem descanso. Esse projeto é de grande valia e justo, 
pois são profissionais que despendem de suas famílias para dar carinho ao próximo. Deixo 

registrado o meu voto de congratulação direcionado ao pessoal do sindicato, assim como 

também aos homenageados. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Também gostaria de 
parabenizar o pessoal do sindicato, assim como os futuros homenageados. O projeto 

recebeu a sensibilidade de ser aprovado por unanimidade. Acredito que esses funcionários 

da Saúde são pessoas iluminadas por Deus e que merecem o respeito de todos. Parabenizo 

mais uma vez os nobres vereadores e os futuros homenageados. Obrigado e boa noite.” 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

2º) Em única discussão o Requerimento nº 0039/2013.- Oficiar ao Governador do Estado, 

Dr. Geraldo Alckmin, assim como o Deputado Estadual, José Antônio Barros Munhoz, 
objetivando gestão para a construção de um Hospital Infantil na região da Baixa Mogiana. 

Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 039/2013. Aprovado 
por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Disse anteriormente que estamos trabalhando, sendo 

que vários vereadores da região já corroboraram o requerimento. Esperamos que em breve 

a situação seja concluída a fim de que a solicitação seja entregue nas mãos de nosso líder de 
governo para que seja encaminhado ao nosso Governo do Estado. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo o empenho de vossa 

excelência, Décio. Você conversou pessoalmente e entregou nas mãos do Governador 

Geraldo Alckmin um bilhete. Quando perguntei a você o que estava escrito no referido 
bilhete você foi bem claro. Seria o pedido de um vereador Itapirense chamado Décio no 

sentido da implantação de um Hospital Infantil na região da Baixa Mogiana. Vejo seu 

empenho e sua preocupação. Como médico faço jus ao seu empenho. Espero que no futuro 

próximo possamos conseguir esse Hospital Infantil. Muitas pessoas serão beneficiadas. 
Vale lembrar que o Hospital Municipal possui muitas dificuldades. Parabéns pela iniciativa, 

nobre vereador. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0040/2013.- 
Oficiar a empresa de telefonia "VIVO" - objetivando extensão de cabo telefônico e a 

instalação de Telefone Público no Conjunto Habitacional Hélio Nicolai. Autoria: Juliano 

Feliciano. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 040/2013. Aprovado por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Tendo em vista a 

importância desse requerimento, gostaria de salientar que é um bairro distante de nossa 

cidade. Por ser um bairro novo e distante, acredito que esse requerimento veio em boa hora. 

Existe uma dificuldade muito grande. Agradeço a colaboração dos nobres pares. Obrigado e 
boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0048/2013.- Oficiar à direção da Intervias, e ao deputado 

José Antonio Barros Munhoz, solicitando construção de passarela de pedestres sobre a 
Rodovia SP-352, no final da Rua Santa Terezinha. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. 

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

única votação o Requerimento nº. 048/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Já estive algumas vezes 
nesta tribuna para poder explicar essa solicitação. Queria salientar que mais de 600 famílias 

passam pela SP-352 diariamente. É uma situação de grande risco. Obrigado pela aprovação 

dos nobres pares. Obrigado e boa noite.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Maurício, pois 
realmente é uma situação muito grave. Muitas pessoas transitam pela localidade. Devemos 

cobrar essa situação. Parabéns pela inciativa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0050/2013.- 
Moção de Louvor aos membros da Igreja Batista Esperança, na pessoa de seu pastor 

presidente, Antonio Carlos Guidolin, pelo 1º ano de fundação da igreja. Autoria: Joilson 

Batista Militão da Silva. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade para que esta presidência 

reabra os trabalhos no Expediente a fim de que as Indicações sejam discutidas e votadas em 

bloco. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que faça a leitura das 
Indicações. 42º) Indicação nº. 006/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 

competente tomar as medidas necessárias visando instalação de iluminação pública nos 

loteamentos que recolham IPTU. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 0053/2013.- Sugere 

manter-se uma ambulância permanente em Barão Ataliba Nogueira, para atendimentos de 

emergências. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 0054/2013.- Sugere manter-se uma 

ambulância permanente na Vila de Eleutério, para atendimentos de emergências. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

45º) Indicação nº. 0055/2013.- Sugere manter-se uma ambulância permanente na Vila da 

Ponte Nova, para atendimentos de emergências. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 0097/2013.- 

Sugere dotar-se de sistema de iluminação o campo de futebol do bairro da Ponte Nova. 



Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 47º) Indicação nº. 0099/2013.- Sugere contratação de Psicopedagoga pela 

Secretaria Municipal de Educação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 00100/2013.- Sugere ao Sr. 
Prefeito conceder um aparelho celular a cada posto de saúde dos bairros rurais de Itapira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

49º) Indicação nº. 00103/2013.- Sugere execução de tapa-buracos em toda extensão da 
vicinal pavimentada que dá acesso ao bairro da Ponte Nova, bem como limpeza e 

recuperação ao longo do acostamento. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00104/2013.- Sugere 
execução de reparos na cabeceira e leito carroçável, bem como na guarda de proteção da 

ponte sobre o rio do Peixe, que dá acesso ao bairro da Ponte Nova. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) 
Indicação nº. 00105/2013.- Sugere estudos da Administração Municipal com objetivo de 

inscrever o Município de Itapira ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - PRONATEC, da Secretaria Estadual de Educação. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00116/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito celebrar convênio com o Ministério da Cultura e 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, objetivando promover a divulgação da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991), conhecida 
também por Lei Rouanet, é a lei que institui politicas públicas para a cultura nacional, 

como o PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura. Autoria. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 

00123/2013.- Sugere a realização de fiscalização e vistoria em locais onde ocorrem eventos 

festivos, teatros, cinemas, casas de shows, boates, discotecas e similares ou seja, em locais 

que, por serem fechados e por receberem um aglomerado de pessoas, precisam estar 

supridos de equipamentos de prevenção e combate a incêndio e pânico. Autoria. Rafael 
Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00124/2013.- Sugere denominar-se de Agostinho José de Lima uma rua ou 
praça pública da nossa cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00125/2013.- Sugere dotar 

o Cemitério da Paz de carrinho para transporte das pessoas falecidas e sepultadas naquela 
necrópole. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 00127/2013.- Sugere proceder reformas 

geral e construção de uma banheiro no campo de bochas existente no bairro da Ponte Nova. 
Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 57º) Indicação nº. 00129/2013.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine 

ao departamento competente que promova serviço de dedetização no município para 
combater proliferação de escorpiões, ratos, baratas, entre outros animais e insetos nos 

bairros da cidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 



DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 00157/2013.- Sugere construção de 
boca de lobo na rua Paraná, altura dos imóveis de números 90 e 100. Autoria. Mauricio 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) 

Indicação nº. 00158/2013.- Sugere ampliação da pista de skate situada no Centro Esportivo 
Prefeito Alcides de Oliveira. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 00159/2013.- Sugere a 

construção de pistas de skate e patins no Parque Juca Mulato. Autoria. Mauricio Cassimiro 
de Lima. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 

00160/2013.- Sugere execução de poda de árvores e limpeza geral da Praça da Igreja Nossa 

Senhora Aparecida, bairro dos Prados. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 62º) Indicação nº. 

00161/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente notificar os 

proprietários de terrenos e imóveis com calçadas danificadas, para que realizem as devidas 
obras de reparação do passeio público. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 00163/2013.- 

Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na praça Guido Atílio Cremasco, 
ao lado do Clube da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Indicação nº. 00164/2013.- Sugere 

construção de rotatória na confluência da rua Vinte e Quatro de Outubro, defronte a 
Churrascaria Gaúcha e Hotel Ferian. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. Carlos 

Aparecido Jamarino DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

65º) Indicação nº. 00165/2013.- Sugere construção de lombada na rua Nhambiquara de 
Tupã, defronte à residência de nº 69. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) Indicação nº. 00166/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito que determine ao departamento competente realizar uma revitalização e 
manutenção geral nos Ginásios de Esportes Santo Breda Sobrinho e Antonio Corazza, no 

bairro do Cubatão e Benedito Alves de Lima, no bairro da Santa Cruz. Autoria. Mauricio 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) 

Indicação nº. 00167/2013.- Sugere construção de praça pública e Play-Ground, em área 

verde reservada para tal fim no conjunto habitacional José Tonolli. Autoria. Joilson Batista 

Militão da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

68º) Indicação nº. 00168/2013.- Sugere denominar-se de Waldemar Olímpio uma rua ou 

praça pública da nossa cidade. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) Indicação nº. 00169/2013.- Sugere 

denominar-se de Regina Vicente uma rua ou praça pública da nossa cidade. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 70º) 
Indicação nº. 00171/2013.- Sugere contatos com os proprietários das Funerárias Itapirense 

e São Luiz, instaladas no Município, objetivando a estampagem das fotografias dos 



falecidos nos proclamas de falecimento. Autoria. Juliano Água Suco. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 71º) Indicação nº. 00172/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito a instalação de painéis na região central para fixação de avisos de 

falecimento e outros assuntos. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 72º) Indicação nº. 00173/2013.- Sugere 

contratação de médico Psiquiátrico para atuar no Centro de Atualidades Médicas. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 73º) Indicação nº. 00174/2013.- Sugere contratação de nutricionistas para atuar 

nas Unidades Básicas de Saúde - UBS. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 74º) Indicação nº. 00175/2013.- Sugere 
execução de obras de reforma e melhor iluminação da Praça do Velório Municipal da Paz. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

75º) Indicação nº. 00176/2013.- Sugere construção de banheiros masculino e feminino no 
espaço reservado na rua Stelio Augusto de Lima Penante, no Jardim Santa Marta, onde são 

realizados os treinamento e exames de habilitação aos alunos das Autos-Escolas. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 76º) Indicação nº. 00177/2013.- Sugere substituição dos cabos atuais, por 

cabos de energia elétrica novos, na praça central, no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
77º) Indicação nº. 00178/2013.- Sugere execução de reforma na Escola Municipal Heitor 

Soares, no Conjunto Habitacional Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 78º) Indicação nº. 

00179/2013.- Sugere ao setor competente a construção de uma lombada na Avenida Paulo 

Afonso Pereira Ulbrichit, assim como tome providências objetivando a construção de 

calçadas ao longo da via. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 79º) Indicação nº. 00180/2013.- Sugere reforma geral da 

Rodoviária Municipal José Benedito Coloço. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 80º) Indicação nº. 

00181/2013.- Sugere municipalizar a coleta de lixo residencial e lixo seletivo no Município 

de Itapira. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 81º) Indicação nº. 00183/2013.- Sugere implantação de 

equipamento redutor de velocidade na rua Cubatão, imediações do Supermercado Cubatão. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 82º) Indicação nº. 00184/2013.- Sugere colocação de redutores de velocidade 

nas ruas e Sebastião Jardes Sarkis, bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 83º) 
Indicação nº. 00185/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento 

competente realizar a construção de uma passarela de metal, dotada de iluminação, em 



substituição a de madeira, sobre o rio da Penha, que liga o bairro Della Rocha III e 

Conjunto Habitacional Humberto Carlos Passarela. Autoria. Joilson Batista Militão da 
Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 84º) 

Indicação nº. 00186/2013.- Sugere estudos junto ao órgão competente, objetivando a 

reativação do Ponto de Taxi, defronte ao CAIS Irmã Angélica, no bairro Penha do Rio do 
peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 85º) Indicação nº. 00187/2013.- Sugere estudos junto ao 

órgão competente, objetivando a reativação do Ponto de Taxi, na Praça Mogi Mirim, 
defronte a EEPSG. Elvira Santos de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 86º) Indicação nº. 

00188/2013.- Sugere estudos junto ao órgão competente, objetivando a implantação de um 
Ponto de Taxi, no Supermercado Cubatão, localizado no populoso bairro do Cubatão. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

87º) Indicação nº. 00189/2013.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine 
realização de melhorias nos arruamentos de chácaras no bairro Cercado Grande. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

88º) Indicação nº. 00190/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal reformas e melhorias nos 
banheiros públicos e nos brinquedos do play ground no parque Juca Mulato. Autoria. Pedro 

Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 89º) 

Indicação nº. 00191/2013.- Sugere melhorar a acessibilidade, execução de poda de árvore 
e instalação de lixeiras no Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Pedro Tadeu 

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

Caio", aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente faz a leitura dos Ofícios: 6º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a 
realização da Sessão Solene Comemorativa ao mês Espírita na qual será entregue o diploma 

"Chico Xavier Um Homem Chamado Amor", aos ilustres homenageados, a realizar-se no 

dia 18 de abril de 2013, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Itapira situada à rua João 

de Moraes, 404, centro, Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 09 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Comunidade São José 

do Operário: Convite para a realização comemorativa ao dia do padroeiro, a realizar-se 

nos dias 27 abril à 01 de maio de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 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. 

 


