
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra no PEQUENO EXPEDIENTE, o 

Sr. Presidente 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 10ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 de Abril de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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 aos Ofícios: 2º) 
Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas no mês de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Ato do Presidente: 3º) Ato do 

Presidente 007/2013.- Designa membros desta Câmara para representa-la em viagem 

oficial a fim de participarem de audiências nos órgãos públicos, na cidade de Brasília, 

Distrito Federal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente 
passamos aos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0075/2013.- Em que o Sr. Rafael 

Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre a obrigatoriedade da divulgação do número do C.N.P.J. Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, no Jornal Oficial do Município, das empresas que forem citadas em atos do Poder 
Público do Município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

5º) Projeto de Lei nº. 0076/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que INSTITUI O PROGRAMA DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
6º) Projeto de Lei nº. 0077/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que INSTITUI A DATA DE 10 DE 

DEZEMBRO COMO O DIA MUNICIPAL DO CATADOR DE MATERIAL 

RECICLÁVEL. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto 

de Lei nº. 0078/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 128 da Lei 

nº 2.477, de 28 de dezembro de 1992 , que “Institui o Código de Postura”. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0079/2013.- Em que o 

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

Institui o "Dia Municipal da Doadora do Leite Materno, a ser comemorado anualmente no 
dia 19 de maio. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 



havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 76/2013.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 05/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 
e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura 

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

Lei Complementar nº 05/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

dispositivos da Lei nº 2.477/92 que institui o Código de Posturas do município." 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 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 10º) PARECER nº. 77/2013.- Ao Projeto de Lei nº 35/2013.- 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 35/2013, de autoria do nobre vereador Juliano 
Feliciano, que "Institui o direito a transporte gratuito aos professores da rede municipal de 

Ensino", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram pelo 

seu ARQUIVAMENTO, tendo em vista que a propositura fere frontalmente o artigo 45 da 

Lei Orgânica do Município de Itapira, por ser matéria de competência exclusiva do Poder 
Executivo, padecendo de vício de competência de autoria. Fere ainda o parágrafo único do 

mesmo artigo, que veda ao legislador, a apresentação de matéria que aumenta a despesas, 

sem a indicação da previsão legal. As Comissões signatárias sugere, no entanto, ao nobre 

autor, a transformação do presente Projeto de Lei em Indicação ao Sr. Prefeito, para o 
Chefe do Poder Executivo encaminhe o competente Projeto de Lei a esta Casa, concedendo 

o benefício do transporte coletivo a todos os professores da rede municipal de educação. É 

este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0035/2013.- 

Institui o direito a transporte gratuito aos professores da rede municipal de Ensino. Autoria: 

Juliano Feliciano. Considerando os apontamentos do Parecer nº 077/2013, esta presidência 

determina o arquivamento da presente matéria. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) PARECER nº. 78/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

51/2013.- 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 51/2013, de autoria do 

nobre vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre criação do Programa Saúde na 

Adolescência e dá outras providências", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

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

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 

79/2013.- Ao Projeto de Lei nº 72/2013.- 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 72/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de 
crédito especial no valor de R$ 27.955,94", 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 16 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. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00124/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ruth Monezzi Cecolin. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00125/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Acássio Thosini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 16º) Requerimento nº. 0058/2013.- 

Congratulação com os integrantes do Medievais Moto Club pelos 10 anos de atividade no 
município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 17º) Requerimento nº. 0059/2013.- Voto de Congratulação com o 
empresário Vladislav Siqueira e todos os colaboradores da IMBIL, pelo projeto 

desenvolvido junto à Sabesp no litoral paulista 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. Gostaria de 
saudar a presença de todos em nome de meu amigo, Sr. Luís Machado. Venho a esta 

tribuna para tecer elogios à empresa Itapirense Imbil, na pessoa do CEO Vladislav Siqueira, 

extensivo a todos os seus colaboradores pelo feito, ao participar do certame licitatório da 

Sabesp, como única empresa nacional, fazendo o projeto e construindo um equipamento 
inédito na América Latina para abastecimento de água na Baixada Santista com capital, 

tecnologia e inovação 100% nacional. Através da inovação nesse mercado é sabido que a 

Imbil já mudou de patamar, levando o nome de Itapira para todo o território nacional e para 

o mercado estrangeiro. Parabéns Vladis, pois vejo que na sabedoria e na sua simplicidade, 
você e seus familiares, estão desempenhando muito bem o papel deixado pelo patriarca, Sr. 

Vladimir Siqueira. Fico muito feliz, pois ao final do trabalho executado com sucesso você 

fez questão, em primeiro lugar, de agradecer seus colaboradores sem distinção de posição 

hierárquica, demonstrando, mais uma vez, a sua gratidão e orgulho junto a Família Imbil. 
Também não poderia deixar de lembrar do Projeto 'Capacitação da Comunidade' realizada 

pela Imbil na terceira edição, dando no último 10/04 início dos treinamentos para a 

comunidade com números surpreendentes de mais ou menos 850 candidatos. Destes, 120 
serão qualificados através do projeto com treinamento realizado com monitores da empresa 

em parceria com a ETEC João Maria Stevanatto que sediará as aulas teóricas. Mais uma 

inovação da empresa Imbil voltada para qualificação e capacitação dos candidatos que 

aderiram e acreditaram no projeto. Deixo registrado a minha satisfação e agradecimento a 
esse ilustre Itapirense. É uma singela homenagem em nome de todos os vereadores desta 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 0060/2013.- Voto de Congratulação 
com a Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira (Ascorsi), pelo segundo 

ano de coleta seletiva no município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Outro assunto 

que gostaria de abordar é relacionado a ASCORSI. Parabenizo a ASCORSI pelos dois anos 
de atividade comemorado no dia 11/04. Nos dias atuais é sabida a importância da 

associação quando se fala em Sustentabilidade Ambiental. Também devemos salientar os 



reflexos financeiros, educacionais e sociais junto aos associados e o benefício à 

comunidade Itapirense. Ao longo de dois anos foram coletadas 976 toneladas de materiais 
com comercialização de 771 toneladas. Com isso, deixamos de depositar 13,4 mil metros 

cúbicos no Aterro Sanitário que já opera no limite. Chegamos a 100% da coleta seletiva 

urbana, gerando renda, mais ou menos, para 36 famílias através do trabalho e empenho da 

ASCORSI. Congratulo-me com os representantes da ASCORSI, com a Rede Social Itapira 
– Senac e Condema. Como agente público tenho a obrigação de alertar a população para 

que se sensibilize e se conscientize que o lixo gerado pela sociedade pode dar sustento 

econômico, social e educacional para outras pessoas e através desta conscientização 

estaremos contribuindo para um município mais sustentável. Somente desta forma 
estaremos praticando ações de civilidade e nos adequando a Lei nº 12.305/10 que institui a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos que prevê, a partir de 2014, que nenhum material 

passível de reciclagem ou compostagem poderá ir para o Aterro Sanitário. Hoje, o maior 

problema da ASCORSI é a adequação a um espaço físico para poder separar e armazenar 
uma maior quantidade de resíduos. Com essa resolução, reaproveitaremos uma boa parcela 

do lixo depositado no Aterro Sanitário, que é reciclável, complementando o sustento dos 

associados. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos. Muito obrigado e boa 

noite.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento 

nº. 0061/2013.- Oficiar a Secretaria Municipal de Saúde requerendo informações sobre o 

número de recém-natos que fazem parte do Programa Municipal de Aleitamento Materno, 

bem como o número de doadoras de leite materno. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

0062/2013.- Voto de Congratulação com o diretor do Portal Regional de Notícias Minuto a 

Minuto e demais profissionais do mencionado órgão de imprensa. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento 

nº. 0063/2013.- Oficiar ao Prefeito Municipal requerendo estudos sobre a instalação de 

divisórias tipo cortina nos leitos de observação nas salas de clínica médica e pediatria do 
Hospital Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0064/2013.- Oficiar à direção 
da Viação Itajaí, solicitando a inclusão dos Condomínios Recanto do Bié I e II no itinerário  

do transporte coletivo urbano. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0065/2013.- 

Requer oficiar ao Superintendente do Saae, para que determine a impressão na conta de 

água do cronograma de Coleta Seletiva Solidária. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

0066/2013.- Congratulação com a direção do Laboratório Cristália pela realização da 

Corrida e Caminhada em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Autoria. Carlos 
Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 0067/2013.- Congratulação com a Associação Amigos do Judô de 

Itapira pela realização do 1º Torneio dos Amigos Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Indicação nº. 



00192/2013.- Sugere aplicação de lombadas em vários pontos da estrada "Antonio 

Gonçalves Fontes", que dá acesso aos bairros do Cercado Grande e Stringuetti. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

27º) Indicação nº. 00193/2013.- Sugere a contratação de médico Clínico Geral para atuar 

junto às Unidades de Saúde da Família do município, com a função de cobrir férias, folgas 
e licenças que impossibilitem o trabalho o trabalho do médico titular. Autoria. Pedro Tadeu 

Stringuetti. A seguir, pela ordem, o vereador Pedro Tadeu Stringuetti manifesta interesse 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 28º) Indicação nº. 00194/2013.- Sugere execução de limpeza, roçagem, retirada 

de troncos e recuperação do playgound na creche municipal "Josepha Eliseu da Silva" 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
29º) Indicação nº. 00195/2013.- Sugere o fechamento com alambrado da UBS da Ponte 

Nova e da EMEB Sebastião Riboldi Guerreiro naquela localidade. Autoria. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação nº. 

00196/2013.- Sugere ampliação dos dias de atendimento pediátrico na UBS de Eleutério. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “A indicação é muito pertinente. Preocupo-me ainda mais porque 

nos próximos meses estaremos entrando na estação do inverno. Automaticamente as 
pessoas que mais adoecem nessa época são as crianças. A indicação veio em um momento 

muito importante. Gostaria de parabenizá-lo pela elaboração da matéria. Obrigado e boa 

noite.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: 

“Acredito que a falta de pediatras na zona rural somente será suprida quando for instalado o 
Programa de Saúde Família da Zona Rural. Acredito que a atuação de um clínico na zona 

rural poderia atender cerca de 90% das crianças. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 31º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 31/12/2012, no valor de 

R$ 50.000,00, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de 

Repasse nº 0368112-29, que tem por objeto "IMPLANTAÇÃO DE QUATRO 
ACADEMIAS AO AR LIVRE." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Caixa Econômica 

Federal: Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/12/2012, no 
valor de R$ 250.000,00, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato 

de Repasse nº 0373240-78, que tem por objeto "PROJETO E CONSTRUÇÃO DA 

AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL 

FRANCISCO VIEIRA." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 31/12/2012, no valor de 

R$ 150.000,00, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de 

Repasse nº 0373240-78, que tem por objeto "PROJETO E CONSTRUÇÃO DA 
AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL 

FRANCISCO VIEIRA." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 16/11/2012, no valor de 
R$ 308.858,00, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de 

Repasse nº 0363569-35, que tem por objeto "CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO 3000 



M2.” DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Caixa Econômica Federal: Notificação de 
crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/12/2012, no valor de R$ 10.237,60, 

destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 0267849-

83, que tem por objeto "CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA." DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 36º) Caixa Econômica Federal: Notificação da celebração do Contrato De 

Repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), nº 

0389629-07/2012/MS/CAIXA, que tem por finalidade ampliação de unidade de atenção 

especializada em saúde – rede cegonha/casa de gestante e bebê, no município de Itapira/SP, 
no valor de R$ 335.808,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação da celebração do Contrato De Repasse destinado à transferência de recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU), nº 0389617-65/2012/MS/CAIXA, que tem por 
finalidade reforma do centro de parto normal do hospital municipal de Itapira/SP, no valor 

de R$ 250.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação da celebração do Contrato De Repasse destinado à transferência de recursos do 
Orçamento Geral da União (OGU), nº 0388623-27/2012/MTUR/CAIXA, que tem por 

finalidade adequação do museu histórico e pedagógico Comendador Virgolino de Oliveira, 

no município de Itapira/SP, no valor de R$ 243.750,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
39º) Caixa Econômica Federal: Notificação de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

25/03/2013, no valor R$ 233.108,00, destinados a esse município, na conta vinculada ao 

Contrato de Repasse nº 0363569-35, que tem por objeto “CONSTRUÇÃO DA PEC 

MODELO 3000 M2,” DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001593/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST COMP 01/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 25.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001032/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS 

URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) COMP 01/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor 
de R$ 40.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001207/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 
referente ao PAGAMENTO DE CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS COMP 01/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.800,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000462/MS/SE/FNS.- 
Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 

9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

REDE VIVER SEM LIMITES – RDEF – CEO COMP 01/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 1.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Ministério da Educação. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM289565/2012: 



Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 
187.328,10. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Câmara dos Deputados; Recursos do 

Orçamento da União Empenhados ao Município de Itapira, de Janeiro a Outubro de 

2011, no valor de R$ 1.109.999,39. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Câmara dos 

Deputados; Recursos do Orçamento da União Pagos ao Município de Itapira, de 

Janeiro a Novembro de 2012, no valor de R$ 15.227.838,24. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
47º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM006247/2013: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 342.828,07. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM000626/2013: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no 
valor de R$ 188.408,51. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Fundo Nacional de Assistência 

Social: Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452 de 20 de Março de 1997, 

comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social 
destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no valor 

de R$ 15.865,44. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente.50º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM023087/2013: 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

100.964,39. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM017500/2013: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

203.919,21. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Artesp: Manifestação da área técnica 

desta Agência para conhecimento deste Legislativo Itapirense. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 53º) Prefeitura Municipal de Itapira: Informações sobre a celebração do 

Convênio nº 777939/2012/SNAS/MDS, cujo objetivo é a Estruturação da Rede de Proteção 

Social Especial, para ciência e atendimento ao artigo 35 da Lei Interministerial 127/2008. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 54º) Intervias: Manifestação de congratulação aos vereadores 

empossados no dia 1º de Janeiro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Associação 

Comercial e Empresarial de Itapira: Manifestação de congratulação aos vereadores 
empossados em 1º de janeiro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Telegrama: 

Carmen Ruete de Oliveira: Cumprimentos aos vereadores empossados em 1º de janeiro de 

2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Copaíba: Manifestação de congratulação aos 

novos vereadores empossados em 1º de Janeiro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

58º) Câmara Municipal de Mogi Mirim: Cópia fiel do Requerimento nº 91/2013, de 
autoria do nobre Edil Luis Roberto Tavares, aprovado pela casa em Sessão Ordinária 

realizada em 04 de Fevereiro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Banda Lira 

Itapirense: Relatório Mensal de Atividades Referência fevereiro de 2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 60º) Banda Lira Itapirense: Relatório Mensal de Atividades Referência 

março de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; Coordenação Geral de Gestão de Transferência: Comunicado sobre 

a celebração do Convênio nº 777939/2012/SNAS/MDS, entre este Município de Itapira/SP 

e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS destinados a 

“Estruturação da Rede de Proteção Social Especial.” DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

62º) Conselho Municipal do Idoso de Itapira: Manifestação de agradecimento e 

congratulação devido a aprovação unânime da lei nº 5.050 de 09/04/2013, que atenderá a 

população idosa de Itapira a ter direito ao benefício da isenção do pagamento da Zona Azul. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 63º) Associação da Vila Penha do Rio do Peixe: Solicitação 

de uma reunião a fim de que as reivindicações dos moradores da localidade sejam 

discutidas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo; Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento sobre a atuação como 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 65º) Telefônica; Vivo: Informações sobre as obrigações previstas contidas no 

Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado 

Prestado no Regime Público – PGMU, aprovado pelo Decreto nº 7.512 de 30/06/2011 para 

o período de 2011 a 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constantes 

do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a 

pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", 

o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 0056/2013.- Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização do exame denominado teste da linguinha, no Município de Itapira Autoria: 

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

LOPES: “Boa noite senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa escrita e falada, 

público presente. Fico feliz, Dr. Pedro, pelo fato de que na semana passada tivemos um 

caso no Hospital Municipal relacionado ao nascimento de uma criança que nasceu com 

problemas na língua. É uma situação que pode causar problemas imediatos ou tardios. Não 
é muito comum, mas possuímos uma incidência que justifica a criação desse projeto no 

âmbito municipal. Espero que a consciência de cada vereador possa fortalecer essa ideia. 

Desse modo, acredito que o projeto de lei será implantado em nossa cidade. Uma vez 

aprovado o referido projeto de lei, automaticamente a nossa cidade será o segundo 
município do Estado de São Paulo a passar a ter a realização do exame da língua a nível 

municipal. A primeira cidade do Estado de São Paulo que aderiu o projeto foi Brotas. O 

projeto foi elaborado por iniciativa de uma fonoaudióloga chamada Roberta Lopes de 

Castro Martineli. Esse projeto relacionado ao teste da língua ganhou projeção mundial 
pelos benefícios proporcionados, fazendo com que seja recomendada a obrigação do exame 

a nível hospitalar. É um simples teste que não gera nenhum tipo de gasto. Basta aplicá-lo. 



Essa aplicabilidade vem de encontro a um apelo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

que pretende ampliar o acesso aos bebês, permitindo diagnosticar o problema chamado 
'língua presa' precocemente. A língua presa é uma anomalia congênita na qual algumas 

crianças apresentam. É uma situação que causa problemas no recém nascido. O bebê não 

consegue se amamentar e não ganha peso devido a esse problema. Então, através do 

presente projeto de lei a nossa cidade será a segunda cidade do Estado de São Paulo a 
instituir o teste da língua. O município de Brotas era o único município, até a presente data, 

em instituir o exame. Peço encarecidamente a cada vereador e companheiro, especialmente 

ao Dr. Pedro, para que encabece a ideia. Devemos aprová-lo, pois uma criança com língua 

presa pode causar transtornos para a mãe e para a própria criança. Caso o problema seja 
diagnosticado precocemente, certamente o problema será sanado. Vejo que é oportuna a 

realização desse exame. Nossas crianças e bebês somente ter a ganhar com esse tipo de 

projeto. É um exame simples e prático realizado por fonoaudiólogos ou por outro 

profissional da saúde devidamente capacitado na própria unidade hospitalar antes de ser 
concedida a alta médica. Espero que com o apoio de cada vereador possamos aprovar o 

projeto. Os nossos recém nascidos serão os maiores beneficiados. Obrigado e boa noite a 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 056/2013. Aprovado em primeira votação 
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 
056/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de agradecer e parabenizar o 

nobre vereador pela iniciativa. É um projeto que beneficiará os nossos futuros bebês. 

Parabéns, Dr. Rafael. Mais um importante projeto será implantado na área da Saúde de 
nossa querida cidade. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0066/2013.- Autoriza o Poder Executivo celebrar 
convênio com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São 

Paulo. 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 066/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) 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 Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

050/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0058/2013.- 

Congratulação com os integrantes do Medievais Moto Club pelos 10 anos de atividade no 

município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

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

Requerimento nº 0063/2013.- Oficiar ao Prefeito Municipal requerendo estudos sobre a 

instalação de divisórias tipo cortina nos leitos de observação nas salas de clínica médica e 
pediatria do Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo que 



todos os companheiros vereadores já passaram pelas dependências de nosso Hospital 

Municipal. Há muito tempo venho constatando que não existe nenhum tipo de privacidade 
quando alguém deixa um paciente na ala da pediatria ou na ala clínica. O espaço é próximo 

e não existe a separação dos leitos. Muitas pessoas vão ao Hospital Municipal por se 

encontrarem doentes. O espaço físico deve ser destinado para receber o doente 

adequadamente. Vejo que através dessas divisórias a privacidade será mantida. É o mínimo 
que devemos oferecer aos nossos usuários. São coisas simples de grande importância. A 

privacidade é uma das essências do ser humano. Muitas vezes, por necessidade, algumas 

pessoas ficam desnudas no ambiente hospitalar. Portanto, a privacidade deve ser mantida. 

Devemos possuir bom senso e respeito. Espero que através dessa simples indicação o 
problema seja sanado. Os pacientes devem se sentir bem. Cabe ressaltar que o ambiente 

hospitalar é muito tenso e a privacidade é de fundamental importância. É a privacidade do 

ser humano que está em questão. Gostaria de contar imensamente com o apoio dos nobres 

edis. Desse modo, acredito que os doentes terão mais privacidade no atendimento 
hospitalar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: O sufoco no PS é 

tão imenso que muitas vezes acabamos nos esquecendo desses pequenos problemas. 

Parabéns pela iniciativa, nobre vereador... Continuando o orador: Obrigado, nobre 

vereador. Então, são simples detalhes de grande valia para a população Itapirense. Conto 
com o apoio dos nobres edis. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 063/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0064/2013.- 

Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando a inclusão dos Condomínios Recanto do Bié I 

e II no itinerário do transporte coletivo urbano. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 
Através dessa solicitação junto ao serviço público de transporte coletivo de nosso 

município, vejo que muitos moradores do bairro Bié I e II são idosos. Atualmente são 

pessoas que não possuem essa disponibilidade. É um bairro próximo a cidade, mas o 

transporte coletivo ainda não chegou à localidade. Então, espero contar com o apoio dos 
nobres vereadores para que possamos trazer esse benefício aos moradores dessa 

comunidade. Acredito que todos os Itapirenses possuem o mesmo direito... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Na época da empresa Mirage foi 

realizada uma experiência naquela região e resultou que a localidade não possuía 
moradores que utilizavam esse tipo de serviço. Cabe ressaltar que nos dias atuais o número 

de habitantes na localidade cresceu, sendo que muitos deles não possuem meios de 

transporte. Espero que o problema seja sanado através dessa solicitação. Obrigado... 
Continuando o orador: É um pedido dos moradores do bairro Bié I e II. O tempo passa e 

a população cresce. Acredito que uma análise é pertinente. Conto com o apoio dos nobres 

edis. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 064/2013. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão a 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. Possuímos uma 

preocupação muito grande em relação a proliferação excessiva de animais peçonhentos. 
Alguns bairros possuem uma maior incidência. As proximidades do cemitério da Saudade 

recebe reclamações diárias. Em relação a outros bairros, principalmente Nosso Teto, Assad 



Alcici, Dela Rocha I e II, Humberto Passarela e Flávio Zacchi, também é a mesma situação. 

Então, acredito que precisamos direcionar o órgão competente para que possamos combater 
a proliferação excessiva desses animais. Tivemos um caso em que uma criança acabou 

falecendo devido a uma picada de escorpião. Os maiores riscos, sem sombras de dúvidas, 

incidem sobre nossas crianças. Ninguém vai ficar policiando uma criança 24 horas por dia. 

Vejo que é uma preocupação como médico e vereador. Através dessa proliferação são 
geradas muitas doenças. Acredito que devemos matar o mal pela raiz. A doença é tratada 

com remédios. Como existe uma excessiva proliferação de escorpiões, acredito que 

doenças oportunas virão. Devemos agir na medicina preventiva. Não devemos esperar 

acontecer para depois tomar as providências cabíveis. O órgão competente deve realizar 
dedetização para manter o controle. A preocupação é para com a coletividade. É um 

problema que envolve desde as classes simples até as classes mais altas. Devemos nos 

preocuparmos com todos. Como médico, através dessa política de dedetização, vejo que 

estaremos agindo preventivamente em relação a proliferação de animais peçonhentos e 
doenças. Gostaria de contar com o apoio de cada vereador para que essa solicitação se 

concretize. Muitos problemas serão evitados... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano 

Feliciano: Sabemos que o melhor remédio é aquele que previne. Antes da ocorrência de 

acidentes, acredito que devemos prevenir. A indicação do nobre vereador é de bom grado. 
Vamos trabalhar no sentido da prevenção. Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Pedro Tadeu Stringuetti: Gostaria de lembrar que há trinta anos tínhamos em nossa 

região o escorpião marrom. Atualmente o escorpião amarelo está predominando. É um 

escorpião que não era encontrado em nossa região. É um tipo de escorpião mais agressivo e 
letal comparado ao escorpião marrom. Cabe ressaltar que é uma espécie que se reproduz 

excessivamente. Há poucos dias uma senhora levou no PPA da Vila Ilze um vidro com 

mais de 50 escorpiões dos mais diferentes tamanhos. Todos foram capturados em sua 

residência. Alguma medida mais drástica deveria ser realizada. Obrigado... Continuando o 

orador: Obrigado pelas palavras, nobre vereador. Vejo que os órgãos tem obrigação de 

resolver o problema, mas deve-se levar em consideração que a população também deve se 

conscientizar, pois esses animais peçonhentos se proliferam em locais que existe acumulo 

de lixo e entulho. A população também deve colaborar. O projeto de sustentabilidade 
ambiental vem de encontro a essa situação. Devemos educar nossas crianças para quando se 

tornarem adultas pensarem e agirem sobre o problema. Não adianta você se preocupar se o 

vizinho não se preocupa. Peço o apoio dos nobres edis. Obrigado e boa noite a todos.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 129/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a 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. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos. 
Elaborei essa indicação pelo fato de que realmente as calçadas de nosso município estão 

destruídas. No período da manhã muitas pessoas enxergam os buracos nas calçadas, mas no 

período da noite essa situação se torna um pouco difícil. Muitas pessoas acabam sofrendo 

acidentes devido a esses problemas. A lei já existe. Gostaria de solicitar de nosso prefeito 
para que alguma medida preventiva seja tomada. Muitas calçadas de determinados bairros 

estão destruídas. Alguns proprietários de terrenos acabam não fazendo calçadas. Acredito 

que essa indicação colaborará para que muitos cidadãos regularizem suas calçadas. Desse 

modo, acredito que muitos acidentes poderão ser evitados. Obrigado e boa noite a todos.” 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação a Indicação nº. 161/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 



APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a 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 Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 164/2013. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Vejo que a indicação do nobre vereador é muito pertinente. É uma área onde transitam 

muitos veículos. Muitas vezes, levando em consideração a ausência da rotária, o fluxo de 

caminhões é imenso. É uma área de grande risco. Muitos acidentes graves já ocorreram na 
localidade. Espero que a possibilidade de acidentes seja diminuída. Acredito que a 

construção de uma rotatória colaboraria para a diminuição de acidentes na localidade. 

Obrigado e boa noite.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
10º) Em única discussão a Indicação nº 00167/2013.- Sugere construção de praça pública e 

Playground, em área verde reservada para tal fim no conjunto habitacional José Tonolli.  

Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 167/2013. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

11º) Em única discussão a 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. 

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

única votação a Indicação nº. 171/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a 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: 

COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em 

única discussão a Indicação nº 00173/2013.- Sugere contratação de médico Psiquiátrico 

para atuar no Centro de Atualidades Médicas. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 173/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estive conversando com o Dr. Pedro e 

visitando o PPA da Vila Ilze no período da manhã. Conversei com várias pessoas e 
constatei que existe imensa dificuldade de se marcar uma consulta psiquiatra. Possuímos 

uma infinidade de pessoas dependentes de drogas. Cabe ressaltar que muitos pais e mães de 

crianças são dependentes químicos. Possuímos convênios com alguns órgãos de nosso 

município, mas a fila continua imensa. Fiquei muito preocupado, pois através desse contato 
constatei que possuímos mais de 1.500 pessoas aguardando na fila de espera. É uma imensa 

quantidade. Vejo que a indicação vem de encontro com as necessidades da população. 

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

STRINGUETTI: “Gostaria de complementar dizendo que a indicação de minha autoria 
está mais relacionada ao atendimento de casos urgentes. O colega disse que existe uma 

imensa fila de espera. É notório que os casos de urgência acabam caindo nas mãos do 

clínico do posto. Muitos casos são difíceis de serem resolvidos pelo clínico geral. A 

presença de um psiquiatra nos postos de saúde poderia diminuir a internação psiquiátrica. A 
indicação está mais relacionada ao atendimento de urgência. Insisto nesse ponto porque não 

se transformará em uma especialidade que será sobrecarregada. Obrigado e boa noite.” 



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

16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a 
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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Cerca de 170 pessoas fazem as provas na Santa Marta em apenas um dia. A cada 

30 dias cerca de 340 alunos realizam as provas na localidade. Existe uma queixa muito 

excessiva vinda das mulheres. A própria situação já causa determinado stress. As 

necessidades fisiológicas em uma situação de stress são imensas. Vejo que, através da 
oportunidade de se construir banheiros na localidade, o problema poderá ser resolvido. O 

local da realização das provas práticas não possuem banheiros. É uma situação muito 

difícil. Gostaria que os alunos e instrutores possuíssem um local adequado para fazer suas 

necessidades fisiológicas. Peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado e boa noite a 
todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 176/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a 
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. Não 

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

votação a Indicação nº. 177/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 

00178/2013.- Sugere execução de reforma na Escola Municipal Heitor Soares, no Conjunto 

Habitacional Figueiredo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

178/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00180/2013.- Sugere 
reforma geral da Rodoviária Municipal José Benedito Coloço. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00181/2013.- Sugere 
municipalizar a coleta de lixo residencial e lixo seletivo no Município de Itapira.  Autoria: 

Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 00183/2013.- Sugere 

implantação de equipamento redutor de velocidade na rua Cubatão, imediações do 

Supermercado Cubatão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 185/2013. Aprovada por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
16 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão a 

Indicação nº 00193/2013.- Sugere a contratação de médico Clínico Geral para atuar junto 



às Unidades de Saúde da Família do município, com a função de cobrir férias, folgas e 

licenças que impossibilitem o trabalho o trabalho do médico titular. Autoria: Pedro Tadeu 
Stringuetti. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. A falta de um médico na Unidade Básica de Saúde 

gera grandes problemas. Quando surge esse tipo de problema outros médicos são 

deslocados para outras Unidades Básicas de Saúde. As Unidades Básicas de Saúde estão 
agendando o atendimento. Nesse caso fica mais difícil comunicarmos os pacientes que não 

haverá atendimento. Insisto na necessidade desse profissional... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo, na qualidade de médico, que o problema maior 

é quando as pessoas recorrem ao Hospital Municipal. Acredito que uma ponta do problema 
está relacionada a ausência do profissional da saúde. É muito pertinente a sua consideração. 

Parte desse problema recai sobre o Hospital Municipal. A indicação é muito pertinente. 

Somente gostaria de deixar registrado esse adendo em relação a possibilidade da 

diminuição da fila de espera no Hospital Municipal. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 193/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 

 

 

 
 

 


