
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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. MARCOS PAULO DA 

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

escrita e falada. Gostaria de parabenizar todos os integrantes do Medievais Motor Clube 

que se fazem presentes. O evento do final de semana foi um sucesso. Não pude estar 
presente no evento devido a outros compromissos agendados, mas gostaria de parabenizar a 

todos pelo imenso sucesso do evento. A cada ano que passa mais motociclistas são atraídos 

para a nossa cidade. Em relação a minha ausência da sessão solene, gostaria de dizer que 

não pude estar presente devido a outros compromissos já agendados. Como a imprensa 
local disse que não justifiquei a minha ausência, cabe a mim vir a esta tribuna e relatar o 

ocorrido. É muito pelo contrário, pois justifiquei a minha ausência. A justificativa consta 

em ata. A imprensa disse que nenhum vereador justificou a ausência do evento, mas caso a 

mesma necessite da ata para verificar a situação, tudo bem. Basta a imprensa requerer a ata 
na secretaria desta Casa para que o documento seja disponibilizado. Estive presente na 

comunidade de Santa Efigênia e Santo Expedito e não pude estar presente na sessão solene, 

pois os horários se coincidiam. Gostaria de parabenizar novamente os integrantes do 

Medievais Motor Clube, pois o grupo está completando 10 anos de existência. Conheço 
várias pessoas do grupo. Parabéns pelos dez anos de existência. Obrigado e boa noite a 

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

noite senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários 

desta Casa, público presente. Venho a esta tribuna para justificar a minha ausência da 
última sessão solene realizada na quinta feira. Estive representando Itapira no município de 

Amparo. Houve a reunião das cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal do 

Circuito das Águas. Tive a honra de ser escolhido como representante do município de 

Itapira. Desde já, deixo a minha singela homenagem às pessoas que foram agraciadas com a 
honraria. Apesar de minha ausência, gostaria de deixar registrado os meus parabéns aos 

homenageados. Não pude estar presente devido a compromissos já agendados. Em segundo 

lugar gostaria de deixar registrado o feito da Ascorsi que tanto nos engrandece em nosso 
município devido a coleta seletiva de resíduos sólidos. A contemplação, junto a Petrobrás, 

do projeto desenvolvido em parceria com a rede social de Itapira foi positiva. A Ascorsi de 

Itapira foi agraciada entre 4 mil projetos. Deixo registrado os meus parabéns em nome de 

todos os vereadores desta Casa de Leis. São votos de homenagem para que essa associação 
cresça cada vez mais. A Ascorsi tem o reconhecimento desta Casa. Em terceiro lugar, 

gostaria de deixar registrado o meu pesar, pois perdemos na última semana, mais 

precisamente na quarta feira, o Sr. José Luiz Palandi. Perdemos uma grande pessoa do meio 

cultural de nossa cidade. Então, deixo registrado o meu pesar para seus familiares e todos 
seus amigos. Era uma pessoa do bem. Tenho certeza que ele está animando muitas pessoas 

no lugar em que ele está. Foi uma pessoa do bem que fez seu nome em nossa cidade. 

Também gostaria de deixar registrado mais dois projetos de lei de minha autoria. Hoje é a 

12ª sessão ordinária. Estou entrando com 24º projeto de lei de minha autoria. Um projeto de 
lei foi elaborado juntamente com o companheiro Joilson e outro juntamente com o 

companheiro Maurício. O projeto de lei nº 81/2013 está relacionado ao atendimento 



preferencial às pessoas doadoras de sangue. Hoje, como médico, não somente em nosso 

município, possuímos uma deficiência muito grande em relação aos doadores de sangue. É 
uma situação que infelizmente faz parte do contexto atual em pleno ano de 2013. Então, 

através desse atendimento preferencial, acredito que novos doadores surgirão para salvar 

muitas vidas. É um gesto humano e consciente. Então, esse projeto vem de encontro a essa 

divulgação. Na qualidade de médico tenho a obrigação de prezar e defender as pessoas 
doadoras de sangue. Nada mais justo que essas pessoas tenham atendimento preferencial 

nos estabelecimentos comerciais, serviços e similares. Outro projeto de minha autoria, 

juntamente com o companheiro Joilson, está relacionado a necessidade da obrigatoriedade 

das agências bancárias disponibilizarem guarda volume nas áreas que antecedem as portas 
de travamento eletrônico. A maioria das pessoas já tiveram problemas nas portas de 

travamento automático dos bancos, sendo que não é disponibilizado nenhum tipo de guarda 

volumes. Acredito que o cidadão tem o direito de usufruir das agências bancárias, mas 

deve-se levar em consideração as suas necessidades. Devemos obrigar as agências 
bancárias a oferecer esse tipo de guarda volumes aos cidadãos Itapirenses. Cabe ressaltar 

que também tivemos o aval dos funcionários das próprias agências bancárias. Existe uma 

lei em vigor, mais precisamente a lei nº 4.982 de 07/12/2012, que dispõe sobre a proteção e 

segurança dos consumidores nas agências bancárias. As pessoas que tem frequentado as 
agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal pôde constatar a proteção que 

separa o caixa do público que aguarda atendimento. É uma lei que já foi aprovada no 

passado. Estive lendo o conteúdo da lei e pude constatar que as agências bancárias teriam 

um prazo de 3 meses para regulamentar a situação. É uma questão de segurança para os 
cidadãos e funcionários. Atualmente vivemos em uma sociedade violenta e é de 

fundamental importância a questão da segurança. Gostaria imensamente que o órgão 

municipal competente realizasse uma fiscalização adequada, pois algumas agências ainda 

não normatizaram a situação. Não adianta aprovarmos a lei e não aplicá-la corretamente. A 
lei deve ser cumprida. A cada ano que passa são criadas mais de 5 mil leis, onde muitas 

delas ficam esquecidas pelo fato da ausência de fiscalização. Outro problema sério em 

relação as agências bancárias vem de encontro aos espaços reservados aos motociclistas. 

Muitas pessoas que ficam dentro das agências estão preocupadas pelo fato de ocorrer a 
famosa 'saidinha de banco.' Alguns motociclistas ficam olhando quem está dentro das 

agências bancárias. Qualquer cidadão pode constatar essa situação. Eu e o vereador Joilson 

elaboramos uma indicação para que o órgão de trânsito realize estudos nesse sentido a fim 

de que o local seja substituído por outro local mais distante da agência bancária. É uma 
solicitação em defesa de todas as pessoas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. 
Gostaria de cumprimentar os integrantes do Medievais em nome do Juninho. Boa noite a 

todos. Tivemos uma semana muito importante, pois eu, o colega Marquinhos e o prefeito 

municipal estivemos em Brasília em busca de recursos financeiros para a nossa cidade. 

Estamos necessitando de recursos para melhorarmos o desenvolvimento de nossa cidade. 
Foram solicitadas muitas situações para o nosso município. Estivemos conversando e 

apresentando vários projetos para cerca de 12 deputados em benefício de Itapira. 

Estávamos tentando arrecadar cerca de R$ 5.000.000,00 para o nosso município. Nessas 

andanças estivemos passando pelo Ministério das Cidades. É um dos ministérios mais 
importantes em relação ao desenvolvimento dos municípios. Foi solicitado a canalização de 

rios aos moldes do parque do município de Amparo. Fomos buscar recursos junto a 

assessoria parlamentar que estava conosco. Quando chegamos ao Ministério das Cidades 

recebi a triste informação que o município de Itapira não é contemplado com verbas desde 
o ano de 2009. Passamos 4 anos sem receber um centavo de verba federal. Cabe ressaltar 

que é o ministério que mais disponibiliza verbas aos municípios. Não consegui chegar a 



conclusão se foi um descaso ou ignorância vinda da gestão passada, pois muitos recursos 

foram dispensados. Gostaria de deixar registrado o meu voto de extremo repúdio ao 
desinteresse da gestão passada. Vi a necessidade real de que o prefeito deve realizar 

pedidos aos deputados. Fomos atrás de ambulâncias, canalizações de rios, construção de 

casas populares, além de outros benefícios para a nossa cidade. Não me lembro de ter visto 

o nosso ex-prefeito buscando recursos em Brasília. Deixo registrado o meu voto de repúdio 
pessoal pelo descaso para com a nossa cidade. Em relação a cerimônia realizada pelo 

Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, gostaria de deixar os meus parabéns. As pessoas 

homenageadas são de grande influência no meio espírita. Foi uma celebração boa. Então, 

gostaria de deixar registrado os meus parabéns pelo feito. Também quero deixar registrado 
os meus parabéns aos integrantes do Medievais pelos dez anos de existência. Em relação a 

Ascorsi, gostaria de dizer que a mesma é muito importante para o nosso município. É uma 

situação que mostra que a Ascorsi é de grande valia para o município. Em relação as duas 

indicações de minha autoria, gostaria de dizer que uma delas está relacionada a uma 
rotatória situada no bairro dos Prados. Vejo que a rotatória recebe ligação de várias ruas. 

Ela recebe a Rua Laudelino Pires Monteiro, Rua Lindoia, Rua Nhambu, Rua Benjamin 

Orlandi e Rua João Brandão Junior. Para quem não conhece é um conjunto de ruas próximo 

a Emef Vereador Francisco Martins. Hoje passei pela região e constatei muitos veículos 
próximos a crianças, pais e moradores da localidade. Essa indicação é de súmula 

importância para que o prefeito olhe a região e providencie uma solução o mais rápido 

possível. Outra indicação faz referência a Avenida Brasil. As pessoas que transitam pela 

localidade devem ter constatado o problema nos horários de pico. Muitos carros ficam 
estacionados dos dois lados da via. Muitas vezes é necessário aguardar no acostamento para 

que os veículos que vem do fluxo contrário passem pela via. Solicitei ao departamento 

competente da Prefeitura Municipal para que realize estudos para que se possa melhorar o 

fluxo de veículos na via. 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 11ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 16 de Abril de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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 Projetos de Lei Complementar. 2º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 006/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá 
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 007/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta número de cargos no 
quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 4º) Projeto de Lei nº. 0080/2013.- Em que o 
Sr. Rafael Donizete Lopes e Joilson Batista Militão da Silva submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências 

bancárias disponibilizarem guarda-volumes nas áreas que antecedem as portas com 

travamento eletrônico. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

5º) Projeto de Lei nº. 0081/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 



apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o Atendimento 

Preferencial aos Doadores de Sangue em Estabelecimentos Comerciais, de Serviços e 
Similares e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0082/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera dispositivo da lei 
nº 3716 de 25 de fevereiro de 2005 que instituiu o Regime de Sobreaviso. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0083/2013.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com Instituições de Ensino da Rede 

Particular do município de Itapira que ofereçam atendimento de crianças na faixa etária de 

0 a 3 anos de idade. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e 

a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões 
e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0084/2013.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo despender valor com reforma de escadas no Condomínio São 

Judas Tadeu. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei 

nº. 0085/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com 

entidades comunitárias, confessionais e filantrópicas para atendimento de crianças de 0 a 3 

anos de idade. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0086/2013.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 

seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser 
discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) 

Projeto de Lei nº. 0087/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 

com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para a construção do Centro Dia do 

Idoso. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0088/2013.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Revoga as Leis nº 4.627/10 e nº 4.751/11. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 

seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 

Projeto de Lei nº. 0089/2013.- 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$ 300.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 0090/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a 

Lei 3.827 de 18 de novembro de 2005, que criou o COMDEF _ Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 0091/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 
dispositivo da Lei nº 2.860/97 e acrescenta art. 8º à Lei 3.717/05. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 0092/2013.- 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$ 70.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. 

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

Pareceres. 17º) PARECER nº. 80/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 

36/2013.- 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 36/2013, de autoria do 

nobre vereador Rafael Donizete Lopes ,que "Dispõe sobre a criação do Programa 
Municipal de qualidade de vida do servidor público", acordaram por REQUERER 30 dias 

de adiamento da propositura, para melhores estudos. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 18º) PARECER nº. 81/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao 

Projeto de Lei nº 43/2013.- 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 
43/2013, de autoria do nobre vereador Rafael Donizete Lopes ,que "Institui a 

obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de 

creches instaladas em Itapira e dá outras providências", acordaram por REQUERER 30 dias 

de adiamento da propositura, para melhores estudos. Acordaram, outrossim, por convocar o 
Secretário dos Negócios Jurídico, Dr. José Augusto Francisco Urbini e a Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Flávia Rossi, para esclarecer dúvidas sobre a propositura em 

tela, em face de sua aplicabilidade e natureza jurídica, nos termos do Artigo 28 da LOMI - 
Lei Orgânica do Município de Itapira. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

19º) PARECER nº. 82/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 44/2013.- 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 44/2013, de autoria do nobre 

vereador Rafael Donizete Lopes ,que "Institui medida de prevenção à violência contra 
educadores da rede municipal de ensino do Município de Itapira", acordaram por 

REQUERER 30 dias de adiamento da propositura, para melhores estudos. Acordaram, 

outrossim, por convocar o Secretário dos Negócios Jurídico, Dr. José Augusto Francisco 

Urbini e a Secretária Municipal de Educação, Sra. Flávia Rossi, a participar da reunião das 
Comissões, para esclarecerem dúvidas sobre a propositura em tela, em face de sua 

aplicabilidade e natureza jurídica, nos termos do Artigo 28 da LOMI - Lei Orgânica do 



Município de Itapira. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) 

PARECER nº. 83/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 48/2013.- 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 48/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Define sobre a circulação de veículos de carga 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido 

Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. 21º) PARECER nº. 84/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

Ao Projeto de Lei nº 58/2013.- 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 58/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 1º da Lei 

3.779, de 13 de julho de 2005" após acurados estudos, acordaram por REQUERER 30 dias 

de adiamento para melhores estudos sobre o teor da propositura. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) PARECER nº. 85/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao 

Projeto de Lei nº 64/2013.- 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 

64/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Institui no município a 

semana do artista especial 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 23º) 

PARECER nº. 86/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 65/2013.- 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 65/2013, de autoria do nobre 
Vereador Rafael Donizete Lopes, que “Institui a semana de prevenção e controle de 

osteoporose no município de Itapira dá outras providências" são de parecer favorável, eis 

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

tramitação. Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa, para 
melhorar a redação da propositura. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. Art. 1º - 

Altera o ementa do Projeto de Lei "sub studio, e o Artigo 1º, que passam a constar com a 

seguinte redação: "Institui a semana de prevenção de osteoporose no município de 

Itapira dá outras providências." Art. 1º - Fica instituída a Semana de Prevenção da 

Osteoporose no Município de Itapira, a ser realizada na semana em que coincidir o 

Dia do Idoso, 27 de setembro. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 24º) PARECER nº. 87/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 

71/2013.- 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 71/2013, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, 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" 

após acurados estudos, acordaram por REQUERER 30 dias de adiamento para melhores 
estudos sobre o teor da propositura. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

25º) PARECER nº. 88/2013.- Ao Projeto de Lei nº 73/2013.- 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 73/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 552.000,00." são de parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

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

este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 
de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 26º) PARECER nº. 89/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 

74/2013.- 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 74/2013, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 240.000,00" são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

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

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

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 27º) PARECER nº. 90/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 75/2013.- 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 

75/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 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" 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 23 de Abril de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 28º) PARECER nº. 91/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

76/2013.- 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 76/2013, de autoria do 

nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Institui o Programa de Sustentabilidade 

Ambiental na Rede Municipal de Ensino 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

29º) PARECER nº. 92/2013.- Ao Projeto de Lei nº 77/2013.- 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 77/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 

que "Institui a data de 10 de dezembro como o Dia Municipal do Catador de Material 
Reciclável" 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 23 de Abril de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. 30º) PARECER nº. 93/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

79/2013.- 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 79/2013, de autoria do 
nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Institui o Dia Municipal da Doadora do Leite 

Materno, a ser comemorado anualmente no dia 19 de maio" 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 31º) 

PARECER nº. 94/2013.- Ao Projeto de Lei nº 83/2013.- 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 83/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com Instituições de Ensino da Rede 

Particular do município de Itapira que ofereçam atendimento de crianças na faixa etária de 
0 a 3 anos de idade." são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 32º) PARECER nº. 95/2013.- Ao Projeto de Lei nº 85/2013.- 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 85/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades 

comunitárias, confessionais e filantrópicas para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de 

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

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 33º) PARECER nº. 96/2013.- Ao Projeto de Lei nº 86/2013.- 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 86/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP." são de parecer favorável, eis que 

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

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

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 34º) PARECER nº. 

97/2013.- Ao Projeto de Lei nº 87/2013.- 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 87/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a firmar convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para a construção 

do Centro Dia do Idoso." são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 35º) PARECER nº. 98/2013.- Ao Projeto de Lei nº 88/2013.- 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 88/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Revoga as Leis nº 4.627/10 e nº 4.751/11." são de parecer favorável, 

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

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 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. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00126/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jenny Sega Pizi. Autoria. Rafael 
Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00127/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Luiz Palandi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00128/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Tiago Lucas de Carvalho. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00129/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Shirley Parentoni Avancini. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00130/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Roberto da Silva. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

41º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Leonice de Oliveira Costa. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00132/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Soares. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00133/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Francisco Simões. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00134/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Caetano de 
Almeida. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00135/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Bento Paulestrino de Freitas. Autoria. Juliano Feliciano. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00136/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Cândido. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00137/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ordálio Baratella. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 48º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00138/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Waldir Onofre de Toledo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. A seguir, o Sr. Presidente 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que o Requerimento nº 58/2013 retorne ao 
Expediente para ser discutido e votado. 49º) Requerimento nº 0058/2013.- Congratulação 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
50º) Requerimento nº. 0068/2013.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte 

coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a construção de um ponto de ônibus, 

dotado de cobertura e bancos na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do 

Condomínio Ipesp. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 51º) Requerimento nº. 0069/2013.- Oficiar os secretários 

estaduais do Emprego e Relações do Trabalho Sr. Carlos André Ortiz, e da Habitação Sr. 

Sílvio França Torres, solicitando a inclusão de Itapira no programa Casa Paulista 
Microcrédito/Banco do Povo Paulista. 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 23 de 

Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Requerimento nº. 0070/2013.- 
Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, 

objetivando a instalação de ponto de ônibus, dotado de cobertura e bancos na Rua Luis M. 

da Fonseca, esquina com a Rua Ronaldo Faraco no Jd. Galego. Autoria. Rafael Donizete 
Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Requerimento 

nº. 0071/2013.- Moção de Louvor, Reconhecimento e Aplausos a Ascorsi e Rede Social de 

Itapira pela inclusão de seu projeto no programa Petrobrás Desenvolvimento e Cidadania. 
Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 54º) Requerimento nº. 0072/2013.- Requer a designação de Audiência Pública 

na Sede do Poder Legislativo, em conjunto com a UIPA (União Internacional Protetora dos 
Animais) e com o CCZ - Centro de Controle de Zoonoses, para discutir sobre a atual 

situação da ONG e sobre políticas públicas no município sobre o problema de animais 

abandonados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Requerimento nº. 0073/2013.- 

Congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 104 



anos de fundação da mencionada corporação musical. 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 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Requerimento 

nº. 0074/2013.- Requer oficiar a Direção da CPFL Paulista, objetivando mudança de um 

poste na rua Pombo, defronte ao imóvel de número 180. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 

00197/2013.- Sugere denominação de "Farmacêutica Bárbara Oliveira" a uma via ou 

logradouro público do Município. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. Rafael Donizete 
Lopes DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 

00198/2013.- Sugere abrir uma rua que ligue a Avenida Jacob Audi e Ayrton Brandão. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

59º) Indicação nº. 00199/2013.- Sugere nova pintura na sinalização de solo no cruzamento 

das ruas José Bonifácio com a Com. João Cintra. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 00200/2013.- Sugere 

contato com a Telefônica para instalação de caixa de transmissão telefônica nos 

condomínios Santo Expedito e Luis Arnaldo Alves Lima. Autoria. Juliano Feliciano. A 

seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 
estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

00201/2013.- Sugere denominação de "Ordálio Baratella" uma via ou logradouro público 

do Município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 62º) Indicação nº. 00202/2013.- Sugere providenciar 

calçamento na trilha existente no canteiro central da rotatória da Av. dos Italianos, no 

entroncamento com a Rua Silvio Galizone Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti.  A seguir, pela 
ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 

00203/2013.- Sugere limpeza e instalação de bancos e lixeiras na Praça da Justiça, situada 
no Jardim Galego. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 64º) Indicação nº. 00204/2013.- Sugere construção de 
rotatória no entroncamento das ruas Laudelino Pires Monteiro, Lindóia, Nhambú, Benjamin 

Orlandi e Avenida João Brandão Júnior, imediações da EMEF "Vereador José Francisco 

Martins". Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo regimental 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 Complementar nº 005/2013.- "Altera dispositivos da Lei nº 2.477/92 que 

institui o Código de Posturas do município." Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 005/2013. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa 

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



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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 005/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0048/2013.- 
Define sobre a circulação de veículos de carga no Município de Itapira. Autoria: José 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 048/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0051/2013.- 

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

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esse projeto de lei visa a criação do programa 

de saúde na adolescência. Na qualidade de médico, posso dizer que me preocupo muito 

com a gama de patologias que envolve a adolescência. Uma das maiores preocupações no 

município é o aumento do número de gestantes menores de 18 anos. Infelizmente esses 
números vem em desacordo com os números do Estado de São Paulo. Os números estão 

aumentando em nossa cidade enquanto os números estão em declínio em nosso Estado. 

Existem vários programas a nível de Governo Federal em nossa cidade, mas vejo que 

também devemos apresentar alguns projetos a fim de que o problema seja diminuído. É um 
problema gerado na adolescência e muitas vezes o município arca com o prejuízo durante 

muito tempo. Muitas vezes esses problemas não são somente das gestantes e sim de toda 

família. Vejo que os principais objetivos do projeto é o desenvolvimento de ações 

preventivas contínuas com ênfase a prevenção primordial de modo a estimular a 
consciência e a responsabilidade do adolescente, levando em consideração a necessidade de 

preservar a sua saúde física, psicológica e, principalmente, a sua saúde de cunho 

essencialmente social. Vejo que a necessidade também envolve em estimular os nossos 

adolescentes com políticas práticas e educativas. Acho que é dentro do contexto familiar 
que o adolescente vai tomar um destino correto na vida. Caso a família não esteja do lado, 

acredito que infelizmente a pessoa não vai muito longe. Uma das pessoas que muito diz 

essa situação é o nobre companheiro Joilson. Vejo a necessidade de almejarmos metas e 

planejamentos direcionados a esse público jovem independente das características 
biológicas ou psíquicas. Necessitamos de equipes multiprofissionais, pois não envolve 

somente uma área de abrangência. Desta forma, espero contribuir, juntamente com os 

demais vereadores, para que esse projeto de lei se torne realidade. Acredito que 
contribuiremos para com os jovens Itapirenses. Agradeço a atenção dos vereadores. Conto 

com o apoio de todos. Boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 051/2013. 

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 051/2013. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0072/2013.- 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 27.955,64." 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 072/2013. Aprovado por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2013.- "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 552.000,00." Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

o Projeto de Lei nº 073/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0074/2013.- "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

240.000,00." Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

074/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0083/2013.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com Instituições de Ensino da 

Rede Particular do município de Itapira que ofereçam atendimento de crianças na faixa 

etária de 0 a 3 anos de idade. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. Todos os 
companheiros vereadores, ao longo da campanha, trabalharam muito nos diferentes bairros 

de nossa cidade. Lembro-me que o nosso prefeito se deparou com um déficit de 400 vagas 

para crianças com idade de 0 a 3 anos. É um imenso número para um público que nos 

representará futuramente. Então, vejo que é muito pertinente a preocupação de nosso 
prefeito em relação a oferta de ensino para esse público alvo. Atualmente possuímos 

imensa quantidade de mães que nos procuram. Todos os vereadores são testemunhas dessa 

situação. Precisamos dar dignidade a nossas crianças. Gostaria de parabenizar essa 

iniciativa. Acredito que conseguiremos trazer benefícios a esse público. Gosto muito de 
ouvir o programa do Senado Federal. O senador Cristóvão Buarque é um dos maiores 

defensores da Educação desse país. O nosso país somente tomará o rumo correto a partir do 

momento que nos preocuparmos com a Educação. Enquanto muitas escolas permanecem 

fechadas e muitas verbas são direcionadas para a construção de novos estádios, acredito que 
estaremos longe de resolver os problemas que envolvem a Educação de nosso país. O nosso 

prefeito também possui essa preocupação. Estivemos conversando com o prefeito 

municipal e o mesmo tem sido bem franco dizendo que cada aluno possuirá seu espaço na 

escola. Gostaria de tecer algumas palavras importantes. 'O professor é o cara que entrega 
para a gente, em alguns casos quase de graça, uma chave universal que destranca portas ao 

longo de toda trajetória da vida.' Gostaria que essa frase ficasse gravada na mente de cada 

um. Acredito que seria pertinente conversarmos com a nossa Secretária de Educação em 
relação as crianças portadoras de deficiência. Espero que a nossa Secretária de Educação 

possa destinar e reservar, através desses dois convênios, vagas direcionadas a essas 

crianças. Temos a obrigação de trazer benefícios para quem necessita. Gostaria de contar 

com o apoio dos demais vereadores para que possamos conversar com a Secretária de 
Educação, juntamente com o nosso prefeito municipal. Deixo registrado as minhas palavras 

em relação a essa questão. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 083/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

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

Lei nº 0085/2013.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades 

comunitárias, confessionais e filantrópicas para atendimento de crianças de 0 a 3 anos de 
idade. 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 085/2013. 



Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0086/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP. 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 086/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0087/2013.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 
com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para a construção do Centro Dia do 

Idoso. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Caro presidente, nobres colegas vereadores, boa noite. 

Faço votos de congratulação ao Deputado Estadual Barros Munhoz, pois juntamente com o 
Secretário de Estado, Sr. Rodrigo Garcia, conseguiu para Itapira o Centro Dia do Idoso. 

Também gostaria de agradecer imensamente o nosso prefeito municipal, Sr. Paganini, 

assim como a nossa Secretária de Promoção Social, Sra. Eliana Sobrero. Nosso colega 

Marcos esteve recentemente, juntamente com uma comitiva, conversando diretamente com 
o Secretário de Estado. Então, vejo que é promissor para a nossa cidade a criação do Centro 

Dia do Idoso. Nossos idosos merecem um espaço adequado para que possam desenvolver 

diferentes atividades. Muitas pessoas, principalmente mulheres, deixam de trabalhar porque 

não tem onde deixar o pai, avô ou ente querido. É uma questão de bom senso e respeito 
para com as pessoas que lutaram e sofreram no passado. Elas merecem respeito e espaço 

adequado. Devemos oferecer um espaço para que o programa do Governo do Estado traga 

muitos benefícios aos idosos de nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da 

Rocha Carvalho: Fico feliz, pois fiz parte do início desse tipo de trabalho em nossa 
cidade. Já apresentei uma indicação nesse sentido e fico muito feliz que a mesma se 

transformou em projeto de lei. Estamos votando uma situação que realmente atenderá 

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

de deixar bem claro que todas as pessoas amam seus parentescos idosos. Eles convivem e 
fazem parte da família. Eles não querem ficar afastados de seus idosos. A maior parte 

dessas famílias precisa trabalhar. Muitas pessoas tem muita preocupação em deixar esses 

idosos sozinhos em suas residências. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito e o nosso 

caro colega Décio. Obrigado... Continuando o orador: Lembro-me muito bem, 
companheiro Décio, que você elaborou uma indicação nesse sentido. Gostaria de 

parabenizá-lo pela elaboração da indicação. Gostaria de me congratular com os vereadores 

Décio, Marcos Paulo e Carlos Sartori. Novamente gostaria de agradecer o deputado Barros 
Munhoz por alcançar mais esse benefício para Itapira. Acredito que nossa cidade 

disponibilizará um grande atendimento aos nossos idosos... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Carlos Alberto Sartori: Na legislatura passada fiz alguns requerimentos em relação a 

esse assunto. Na época a administração passada, infelizmente, cruzou os braços e julgou 
que esse centro não era necessário. Caso alguém necessite procurar os documentos nesta 

Casa, tudo bem. Sou defensor do idoso. Devemos trabalhar e lutar para que os direitos dos 

idosos também sejam garantidos. Graças ao empenho de nosso prefeito e de nosso deputado 

Barros Munhoz os nossos idosos foram contemplados com esse importante benefício. Vale 
lembrar que no início dessa legislatura os primeiros passos desse importante processo 

foram tratados. Várias autoridades se fizeram presentes. Vale a pena lembrar os esforços 

daqueles que foram buscar esse tipo de recurso. Gostaria de deixar registrado um imenso 

abraço a todos que trabalham em prol dos idosos. Acredito que essa instituição ajudará 
nossos idosos. É uma situação muito importante. Obrigado... Continuando o orador: 

Devemos levar em consideração que a população brasileira está mais velha. Atualmente a 



expectativa de vida do brasileiro está entre 78 anos de idade... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: O nosso secretariado está correndo atrás de muitos 
benefícios para a nossa cidade. São benefícios que comtemplarão os nossos idosos. 

Acredito que no mês de maio o projeto relacionado a academia ao ar livre também será 

implantado. É uma academia direcionada as pessoas da 3ª idade. A nossa secretária está 

correndo atrás de toda documentação a fim de que o projeto seja implantado. Muitos outros 
benefícios direcionados ao pessoal da 3ª idade estão sendo almejados. O nosso município 

possui muitos idosos. Obrigado... Continuando o orador: Gostaria de agradecer a 

intervenção do nobre vereador. Vejo que são importantes benefícios direcionados aos 

idosos de nossa cidade. Devemos prezar pelo amor a essas pessoas. Agradeço as palavras 
de todos os vereadores que me antecederam. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não 

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

única votação o Projeto de Lei nº 087/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0088/2013.- Revoga as Leis nº 4.627/10 e nº 4.751/11. 

Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos novamente. Venho a esta tribuna para fazer 
um esclarecimento sobre esse projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal. Como 

representante colaborador do Sindicato da Saúde de Campinas gostaria de esclarecer que 

tivemos uma reunião solicitada pelo senhor prefeito na qual foi pedida a presença do 

presidente do Sindicato de Itapira, Sr. Ademir Nani, e de nossa diretora fiscal do município 
de Campinas, Sra. Tina, para que fossem requeridas as terras situadas no Distrito Industrial 

doadas pela antiga administração. Dentro dessa reunião foi solicitado ao senhor prefeito 

para que outra reunião fosse marcada para que o nosso presidente geral, Sr. Edson Laércio 

de Oliveira, pudesse estar presente a fim de entrar em conformidade com o chefe do 
Executivo. Houve a segunda reunião com a presença de todos e o prefeito solicitou a 

retomada das terras. Obviamente o Sindicato da Saúde, como órgão conhecedor, sabendo 

que a nossa cidade é pobre em áreas que podem ser doadas a empresas, jamais privaria o 

município do desenvolvimento industrial. Atualmente a área de Barão Ataliba Nogueira 
possui 35 mil metros quadrados. O nosso município tem necessidade dessa área para que 

possamos trazer alguma empresa a fim de melhorar o nosso desenvolvimento. Sendo assim, 

todos entenderam que essa solicitação que o prefeito fez ao Sindicato é válida e necessária. 

Desse modo, isso não seria uma retomada e sim uma devolução para o município visando o 
melhor desenvolvimento. É uma compreensão do Sindicato em relação ao momento que o 

município vive. Quero deixar muito claro que o nosso prefeito se comprometeu a procurar 

uma área que seja boa tanto quanto essa para que o Sindicato possa desenvolver seu clube 
de campo. O Sindicato investiria cerca de R$ 2.000.000,00 na área, porém uma empresa 

poderia resultar em melhores recursos financeiros para o município. Então, gostaria de 

deixar registrado esse esclarecimento a todos os colegas do Sindicato da Saúde, nobres 

vereadores e população em geral. Na verdade ocorreu a devolução das terras pela 
compreensão em relação aos problemas do município... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Gostaria de parabenizá-lo pela sua preocupação em associar casos 

desse porte. O Sindicato tem feito um importante trabalho. Você, como representante da 

municipalidade, está de parabéns. Novamente gostaria de demonstrar gratidão pelos 
esclarecimentos. Obrigado... Continuando o orador: Muito obrigado pelas palavras, nobre 

vereador. Tenho certeza que todos os integrantes do Sindicato também agradecem. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 088/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 0069/2013.- 

Oficiar os secretários estaduais do Emprego e Relações do Trabalho Sr. Carlos André Ortiz, 
e da Habitação Sr. Sílvio França Torres, solicitando a inclusão de Itapira no programa Casa 

Paulista Microcrédito/Banco do Povo Paulista. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
13º) Em única discussão o Requerimento nº 0073/2013.- Congratulação com os 

integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 104 anos de fundação da 

mencionada corporação musical. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “A instalação do painel informativo colaborará para a redução da poluição visual 

em nossa cidade. Será um local adequado para fixar as informações de nossa cidade. É um 

tipo de material barato que embelezará a nossa cidade. O Rodrigo Tumioto, que se faz 

presente na data de hoje, sabe da imensa dificuldade que a nossa cidade possui em relação a 
divulgação de eventos festivos. Acredito que o painel somente vem a colaborar para com os 

cidadãos Itapirenses. Cabe ressaltar que vários municípios já aderiram esse tipo de ideia. A 

população ficará informada e a nossa cidade mais limpa visualmente. Gostaria que o nosso 

prefeito olhasse com carinho essa proposta. Espero que em breve os painéis sejam 
instalados em diferentes pontos de nosso município... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Uma situação que não devemos esquecer está relacionada a 

divulgação. A questão da poluição visual é muito importante. Acredito que a implantação 

dos painéis somente normatizará o modo de divulgação. Vejo que a ideia é muito pertinente 
para que a redução da poluição visual seja possível. Agradeço a atenção de todos. 

Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Acho que é 

pertinente a ideia da instalação de painéis no centro de nossa cidade. Caso a ideia seja 

acatada pelo setor competente da Prefeitura Municipal, acredito que a instalação de painéis 
nos bairros também seria de grande valia. Locais estratégicos deveriam ser levados em 

consideração. Cabe ressaltar que as informações também devem chegar aos diferentes 

bairros de nossa cidade. Obrigado... Continuando o orador: Você está correto, nobre 

vereador. Acredito que já existe um estudo para que os painéis sejam instalados em locais 
com grande fluxo de pessoas. Espero que o prefeito acate essa sugestão. Obrigado e boa 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 172/2013. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Indicação nº 00180/2013.- Sugere reforma geral da Rodoviária Municipal José Benedito 

Coloço. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 
Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 

7 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 7 DIAS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 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. A 

seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer para que a presente matéria 

seja adiada por 90 dias. Ato contínuo, esta presidência requer para que a presente matéria 

seja adiada por 7 dias para melhores estudos. Tendo em vista que o menor prazo deve ser 
estabelecido, embasado no Regimento Interno da Câmara Municipal, esta presidência 

coloca em votação o requerimento de 7 dias de adiamento. Aprovado por unanimidade. 



DESPACHO: ADIADA POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 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. Não havendo 

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

Indicação nº. 183/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador 
Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Essa indicação de autoria do senhor presidente 

realmente é muito importante. Sei da imensa dificuldade que muitas pessoas possuem em 

atrasar a via. Cabe ressaltar que o trânsito da localidade é muito intenso. Acredito que o 

redutor de velocidade colaborará para que os veículos transitem em menor velocidade. 
Obrigado e boa noite.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

18º) Em única discussão a Indicação nº 00202/2013.- Sugere providenciar calçamento na 

trilha existente no canteiro central da rotatória da Av. dos Italianos, no entroncamento com 
a Rua Silvio Galizone Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

202/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Pode parecer desnecessário, mas faço 
questão de defender essa indicação. O pessoal que vem do Cubatão em direção ao centro da 

cidade, mais precisamente pela rua Silvio Galizoni e Avenida dos Italianos, acaba passando 

pelo meio da rotatório, ou seja, através de uma trilha de terra. Quando chove a trilha se 

transforma em barro. É uma situação inconveniente e desnecessária. Peço as autoridades o 
calçamento dessa trilha. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 

 

 

 

 

 


