
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 de abril de 2013. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário "Ad Hoc": MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 
2º Secretário "Ad Hoc": JULIANO FELICIANO. 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. JULIANO FELICIANO: “Boa noite 

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, 

funcionários desta Casa. Amanhã é um dia muito especial para o nosso país. No dia 01 de 

maio, data tão significativa, é comemorado o Dia do Trabalho. Na qualidade de vereador 
não poderia deixar de tecer algumas palavras a tão valorosa classe. Quero parabenizar todos 

os trabalhadores pela data tão importante. São os trabalhadores, homens e mulheres, que 

são os responsáveis pelo progresso de nosso querido Brasil. Aproveito a oportunidade para 

parabenizar a todos os trabalhadores em nome dos funcionários da Prefeitura Municipal, 
em especial, os funcionários desta Casa de Leis, pois com muita competência e dedicação 

realizam um excelente trabalho junto aos vereadores deste Legislativo. Realizam um grande 

trabalho do cargo mais simples ao mais graduado. Os funcionários desta Casa atendem a 

nós vereadores com muito carinho e presteza, motivo pelo qual não poderia deixar de me 
congratular com a Edna, o Thiago, a Karen, a Fátima, o Beto Colosso, o Osmar, o Chicão, o 

Paulinho, o André, o Elias e o Zalberto. Os trabalhos desenvolvidos no site desta Casa 

levam muitas informações importantes a população Itapirense, sendo que tem recebido 

muitos elogios vindos de outras Câmaras da região, motivo pelo qual também me 
congratulo com a referida situação. Parabéns a todos os trabalhadores de nosso país. Muito 

obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

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

escrita e falada. Quero deixar registrado os meus parabéns direcionado aos funcionários 
desta Casa, assim como para todos os trabalhadores de nossa cidade. Acredito que todos 

trabalham em prol ao crescimento de nossa cidade. Elaborei duas indicações. Uma delas 

está relacionada a instalação de lixeiras nas avenidas com grande fluxo de pedestres. O 

ideal seria a implantação em todas as vias de nossa cidade. Poucas vias de nossa cidade 
possuem lixeiras. É uma situação que vem de encontro a preservação de nosso meio 

ambiente. A indicação foi elaborada embasada em uma sugestão vinda de um cidadão de 

nossa cidade. A outra indicação está relacionada a construção de lombadas nas 
proximidades do bairro Flávio Zacchi. Sou contra a construção de muitas lombadas, mas 

infelizmente nos dias atuais é a única solução que colabora para com a diminuição da 

velocidade de alguns veículos. Antes de ocorrer algum acidente grave coube-me elaborar a 

referida indicação para que seja tomada alguma providência. É uma indicação que visa a 
prevenção de acidentes. Devemos prevenir do que remediar. Outra matéria de minha 

autoria está relacionada ao Motor Clube Piramotos. Esse grupo leva o nome de nossa 

cidade a muitos outros municípios de nossa região. Então, gostaria de parabenizar e 

congratular-me com todos os integrantes do Piramotos. Cabe ressaltar que os integrantes do 
Piramotos realizam um grande trabalho envolvendo as entidades de nossa cidade. Gostaria 

de pedir o apoio e colaboração de todos os vereadores a fim de que as matérias sejam 

aprovadas. Desde já, gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários 

desta Casa. Hoje vim a esta tribuna para direcionar palavras em relação a alguns bairros de 



nosso município. Espero que no futuro possamos trazer mais benefícios para a população. 

Na semana retrasada estive passando pelo PPA situado na Vila Ilze e conversei com várias 
pessoas que trabalham na unidade. Também estive conversando com as pessoas usuárias do 

sistema municipal de Saúde e constatei algumas situações que devemos nos ater em relação 

ao bairro. A área do 1º distrito foi desativada e abandonada há muito tempo. A localidade 

está em péssimas condições, onde abriga usuários de drogas e serve como ponto de 
prostituição. As pessoas que fazem parte do grupo da 3ª idade não disponibilizam de um 

espaço físico. Então, a indicação nº 229, de minha autoria, vem ao encontro de 

disponibilizarmos uma área adequada. Hoje as pessoas do bairro se deslocam até o Sepin. 

Gostaria imensamente que o nosso prefeito olhasse com carinho a referida indicação porque 
a área poderia ser disponibilizada para a população do bairro. Cabe ressaltar que o bairro 

possui grande quantidade de moradores. Acredito que possuímos a obrigação de trazermos 

benefícios para a nossa cidade. Gostaria imensamente que os nobres pares acatassem a 

sugestão. O espaço poderia servir como academia ao ar livre para o uso da população da 
Vila Ilze. Deixo registrado a minha justificativa em relação a matéria. Em relação a 

indicação nº 230, de minha autoria, gostaria de dizer que o nosso município necessita da 

construção de um Centro de Controle de Zoonoses a fim de trazer benefícios aos nossos 

animais. Muitos animais são abandonados em nossa cidade. A área do antigo 2º Distrito da 
Polícia Civil está ociosa. Estamos conversando e espero que possamos correr atrás de 

benefícios e verbas. É minha sugestão ao Executivo. Vejo que é muito importante estarmos 

falando a respeito da construção de rampas de acesso aos deficientes físicos na entrada da 

Casa Menotti Del Picchia. A indicação nº 232 sugere a disponibilidade de áudio e livro em 
braile na Casa Menotti Del Picchia, assim como no museu histórico Virgolino de Oliveira. 

São duas indicações direcionadas à um público que merece mais atenção. Em relação aos 

projetos de lei, gostaria de dizer que hoje estarei apresentando duas matérias. O projeto nº 

94 faz referência ao estímulo cultural. Gostaria de falar um breve relato daquilo que temos 
observado nos noticiários de nosso país. Acredito que também faz parte do contexto de 

nossa cidade. Atualmente um dos maiores problemas de saúde pública, inclusive já foi 

motivo de discussão, está relacionado aos dependentes de crack. É uma droga que está no 

mercado há 30 anos. Hoje é motivo de grande preocupação nacional. O crack está presente 
em 98% dos municípios de nosso país. É uma droga que se iniciou aos poucos e com o 

passar dos tempos se alastrou como uma epidemia. No iniciou era a cocaína dos pobres e 

atualmente, infelizmente, a droga está presente nas mais diversas classes sociais sem 

distinção de cor, religião ou sexo. É um mal para a nação e humanidade. Vejo, como 
médico, que é um problema de saúde pública, mas como integrante do Poder Público, 

acredito que devemos apresentar projetos a fim de que a luta contra as drogas não chegue 

ao fim. Devemos oferecer benefícios para que os cidadãos não caiam nesse mundo obscuro. 
A droga pode destruir famílias e muros. Infelizmente toda a sociedade paga o preço. Hoje 

uma das maiores discussões em nosso país recai sobre a diminuição da maioridade penal. 

Noventa e três por cento da população da cidade de São Paulo é favorável a diminuição da 

maioridade penal. Através desse estudo chegamos a conclusão que o Poder Público não foi 
suficiente para resolver esse tipo de problema. Isso é grave porque toda a sociedade paga o 

preço. Esse projeto de lei vem de encontro ao assunto. Através desse projeto chegaremos às 

crianças mais necessitadas. Cabe ressaltar que o projeto não deixará as crianças a deriva. 

Muitas delas terão alguma atividade para fazer. É notório que os traficantes e bandidos vão 
atrás dos menores, pois os mesmos, infelizmente, não são presos quando promovem algum 

delito. Os direitos humanos são direcionados aos bandidos, enquanto a sociedade digna e 

trabalhadora sofre com o problema. Deixo registrado mais essa justificativa em relação ao 

projeto. O projeto é muito promissor. Peço o apoio dos demais vereadores. Gostaria de 
deixar registrado os meus parabéns para as empresas que estão representando o nosso 

município na Agrishow. Muito obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da 



palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, imprensa escrita e falada, público presente, boa noite. Gostaria de saudar a 
todos que se fazem presentes nesta sessão. É com muita alegria que constato a presença da 

Sra. Ineida Zacarioto. Elaborei um requerimento referente as pessoas que possuem casas 

financiadas através da CDHU. Existe uma modalidade onde esses mutuários também 

poderão realizar empréstimos com juros baixos para a ampliação das casas. As pessoas que 
já quitaram seu imóvel possuem essa prerrogativa através do Banco do Povo. Vamos 

estabelecer esse convênio a fim de trazer muitos benefícios para a população Itapirense. 

Acredito que essa situação beneficiará muitos cidadãos que querem ampliar suas 

residências. Outro assunto que gostaria de abordar seria que na semana passada um grupo 
de vereadores esteve presente em uma reunião realizada no bairro da Penha do Rio do 

Peixe. Recebemos inúmeras reivindicações dos moradores do bairro. As reivindicações 

foram anotadas e encaminhadas ao Poder Público. Gostaria de dizer que também estivemos 

presentes na festa da comunidade do Barão. Foi uma festa muito linda. Gostaria de 
parabenizar os organizadores da festa de São José do Operário. Amanhã será comemorado 

o dia do trabalhador. É muito importante frisarmos a importância do trabalhador Itapirense. 

Gostaria de desejar muito sucesso a todos os trabalhadores de nossa cidade e agradecê-los 

imensamente, pois Itapira cresceu graças a vocês. O trabalhador deve ser respeitado. 
Acredito que todo dia é Dia do Trabalhador. O trabalho dignifica as pessoas. Também 

gostaria de parabenizar o servidor desta casa, Sr. Elias Orsini, pelo transcurso de mais um 

aniversário. É uma pessoa competente e que colabora com todos os vereadores. Em relação 

a Agrishow, gostaria de dizer que muitos Itapirenses estão representando a nossa cidade. 
Muitas máquinas agrícolas fabricadas em nossa cidade estão sendo expostas no evento. É 

muito gratificante constatar importantes empresas representando o nosso município. Na 

abertura do evento o nosso deputado, Sr. Barros Munhoz, foi homenageado pelos 

organizadores pelo gratificante trabalho desenvolvido na criação do espaço que abriga a 
Agrishow. Gostaria de saudar a presença dos organizadores do Motor Rock. É uma festa 

muito importante para a nossa cidade, pois muitos turistas passam pelo município. Cabe 

ressaltar que muitas entidades de nossa cidade são beneficiadas com o evento. Gostaria de 

deixar registrado um grande abraço a todos que participaram do evento. É muito importante 
apoiarmos um evento dessa natureza, pois nossa cidade sai ganhando com a situação. 

Também gostaria de parabenizar a nossa companheira de trabalho, Sra. Fátima, e seu 

marido, Sr. Benê, pelos 25 anos de relação conjugal. Muito 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. Gostaria de 

agradecer a presença da Fabiana, do Everton e do Bicudo. Boa noite a todos. Fico muito 

feliz em ver este plenário lotado. Primeiramente gostaria de falar sobre o dia do trabalho. É 
um dia que deve ser comemorado, tendo em vista que a maior parte dos cidadãos de nosso 

país recebe por volta de R$ 700,00 à R$ 800,00. Cabe ressaltar que cada vez mais o 

achatamento salarial está ocorrendo, afetando, automaticamente, o poder aquisitivo dos 

trabalhadores. Os trabalhadores que lutam dia a dia para receberem uma quantidade não 
significativa merecem ser lembrados e vistos pelas autoridades de nosso país. Não tenho 

certeza se o Dia do Trabalho deve ser comemorado, pois o atual poder de compra de muitos 

cidadãos está cada vez mais baixo. Deixo registrado os meus parabéns direcionado aos 

trabalhadores que labutam dia a dia, pois os mesmos merecem ser lembrados. O segundo 
assunto que gostaria de abordar está relacionado a um requerimento de congratulação 

direcionado ao colaborador desta Casa de Leis, Sr. Elias Orsini. Hoje ele está completando 

51 anos de vida. Lembro-me que nos primeiros dias em que estive nesta Casa de Leis 

estava mais perdido que cego em tiroteio e o Sr. Orsini acabou me assessorando em muitas 
situações. Parabéns pelo seu aniversário e muito obrigado. Em relação a uma indicação de 

minha autoria, gostaria de dizer que a mesma faz referência para que o setor competente 



viabilize o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da Avenida Brasil. 

Atualmente o fluxo de veículos é muito intenso na localidade, principalmente nos horários 
de pico. Cabe ressaltar que é uma via muito perigosa. Então, gostaria de solicitar do setor 

competente a viabilização do estacionamento em apenas um dos lados da localidade. Em 

relação ao requerimento de minha autoria, gostaria de dizer que dias atrás fui procurado por 

pessoas do bairro da Vila Boa Esperança e as mesmas estavam solicitando a iluminação do 
campo. Nosso companheiro César sabe muito bem dos problemas da localidade, pois o 

mesmo reside no bairro há muito tempo. O campo simplesmente está as escuras. É notório 

que usuários de drogas e ladrões acabam frequentando o local devido a baixa luminosidade. 

Muitos cidadãos estão incomodados com os problemas gerados devido a má iluminação do 
campo de futebol. Devemos lembrar o prefeito em relação a esses problemas, pois é uma 

situação muito grave. Para finalizar gostaria de abordar um pouco sobre o evento da 

Agrishow. Atualmente nossa cidade exporta muitas máquinas agrícolas. Empresas como a 

Incomagri, JF e Pinheiro exportam muitas máquinas para vários países. Itapira é vista como 
uma cidade muito importante no cenário de produtos agrícolas. Gostaria de deixar 

registrado os meus parabéns a todas as empresas que participaram e representaram Itapira 

no evento da Agrishow. Muito obrigado.” Não havendo mais 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 3ª Sessão Solene, realizada no dia 18 de 

Abril de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Abril de 2013. 

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

30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente 
solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. Passamos ao Ato do Presidente: 3º) Ato do Presidente 008/2013.- Designa 

membro desta Câmara para representá-la na JORNADA DE ESTUDO - Desafio do 

Exercício de Suas Competências, realizado pelo CEPAM, na cidade de São Paulo. 
DESPACHO: CIENTE, SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente passamos ao Razões de 

Veto. 4º) Razões de Veto ao Autógrafo nº 49/2013, ao Projeto de Lei nº 11/2013.- Que 

Disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Razões de Veto, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei Complementar. 5º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 008/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica cargo que 

especifica pertencente ao Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
30 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. 6º) Projeto de Lei nº. 

0093/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui a campanha de incentivo ao descarte consciente de 
medicamentos com prazo de validade vencido, utilizados pelos munícipes em suas 

residências e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0094/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação do 

projeto "Palco da Gente", destinado a estimular as atividades culturais. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0095/2013.- Em que o Sr. 
Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Declara de utilidade pública a Associação de Motociclistas de Itapira - Medievais 

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

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei 

nº. 0096/2013.- Em que o Sr. Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Institui no Município de Itapira o "Dia Municipal da Marcha para 

Jesus", a ser realizada anualmente no segundo sábado do mês de Dezembro, em 

comemoração ao Dia da Bíblia. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

10º) Projeto de Lei nº. 0097/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Disciplina a entrega de 

medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0098/2013.- Em que o Sr. 

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

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à "Casa 
Transitória Flávio Zacchi" do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima 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 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - 

Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 12º) PARECER nº. 99/2013.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 07/2013.- 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 07/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta 

número de cargos no quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal" são de parecer 

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

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

13º) PARECER nº. 100/2013.- Ao Projeto de Lei nº 80/2013.- 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 80/2013, de autoria dos Vereadores Rafael Donizete Lopes e 
Maurício Cassimiro de Lima, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias 

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

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

legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram por apresentar uma emenda 
modificativa com o objetivo de reduzir o prazo para sua vigência, previsto no Art. 4º. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. Altera o Art. 4º, passando sua redação a constar 

com o seguinte teor...Art. 4º) Esta Lei entra em vigor, após decorridos 90 (noventa) 

dias de sua publicação. 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 30 de abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

14º) PARECER nº. 101/2013.- Ao Projeto de Lei nº 81/2013.- 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 81/2013, de autoria do nobre vereador Rafael Donizete Lopes, 



que "Dispõe sobre o Atendimento Preferencial aos Doadores de Sangue em 

Estabelecimentos Comerciais, de Serviços e Similares 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 30 de abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 15º) PARECER nº. 102/2013.- Ao Projeto de Lei nº 82/2013.- 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 82/2013, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera dispositivo da lei nº 3716 de 25 de fevereiro de 2005 que instituiu o 

Regime de Sobreaviso" são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram por apresentar 

uma emenda modificativa com o objetivo de corrigir a propositura, retirando do texto do 
Art. 2º, o qual se pretende alterar, a expressão "extras". EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2013. Altera o Art. 2º, da Lei nº 3716/2005, passando sua redação a constar com o 

seguinte teor...Art. 2º) As horas trabalhadas no Regime de Sobreaviso serão pagas a 

proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal de trabalho. 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 30 de 

abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 103/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 89/2013.- 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 

89/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00" 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 Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

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

Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) 

PARECER nº. 104/2013.- Ao Projeto de Lei nº 90/2013.- 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 90/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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" 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 Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

18º) PARECER nº. 105/2013.- Ao Projeto de Lei nº 91/2013.- 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 91/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

dispositivo da Lei nº 2.860/97 e acrescenta art. 8º à Lei 3.717/05." 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 30 de abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) 
PARECER nº. 106/2013.- Ao Projeto de Lei nº 92/2013.- 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 92/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 70.000,00" 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 Maurício Cassimiro de Lima requer e a 
Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 

de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Roberto Bosso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 21º) Requerimento nº. 

0075/2013.- Congratulação com o Moto Clube Piramotos pela organização do Motor Rock, 

brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Elaborei esse 

requerimento com imenso orgulho. Itapira não possui muitos pontos turísticos. Para que os 

turistas visitem o nosso município, acredito que a realização de eventos como esse é muito 

plausível. Cabe ressaltar que são eventos que não visam o lucro próprio. As entidades de 
nossa cidade são beneficiadas com a realização desse tipo de evento. O encontro de carros 

antigos é um tipo de evento que também está trazendo bons frutos para a nossa cidade. O 

Motor Rock é um tipo de evento muito importante para a nossa cidade, pois muitas 

entidades são beneficiadas. É com imenso orgulho que justifico a elaboração desse 
requerimento. Agradeço a todos os integrantes do grupo. Itapira somente tem a ganhar com 

essa situação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Gostaria de agradecer o apoio de todos os nobres edis. Gostaria de parabenizá-los 
e agradecê-los pela presença. Acredito que a data do evento deve ser fixada no calendário 

de nossa cidade. Eventos sem fins lucrativos devem ser fixados em nosso calendário 

municipal. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de justificar meu 
voto pela importância do evento. Hoje o Motor Rock é o maior evento turístico de Itapira. 

Infelizmente a nossa cidade é carente em relação a esse tipo de evento. A realização de 

eventos com muita organização deve servir de exemplo para as demais instituições de nossa 

cidade. Deixo registrado os meus parabéns a todos os organizadores do evento. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 0076/2013.- Congratulação com todos os funcionários da Câmara de Vereadores pelo 

Dia do Trabalho. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de prestar uma justa homenagem 

a todos os funcionários desta Casa. Chegamos nesta Casa eleitos pela população Itapirense. 



Oito novos vereadores foram eleitos e apenas 2 reeleitos. Praticamente os oito vereadores 

novatos estavam nadando no raso para não morrerem afogados quando chegaram a esta 
Casa de Leis. Ninguém possuía nenhum tipo de experiência quanto a funcionalidade desta 

Casa, mas sabíamos de nossa competência, trabalho e representatividade que hoje fazemos 

a fim de mudar o destino de nosso município. Então, gostaria de deixar registrado os meus 

agradecimentos a todos os funcionários desta Casa de Leis. É muito prazeroso fazer parte 
de nosso dia a dia desta Casa. Fico muito feliz por me tornar amigo de cada um de vocês e 

fazer parte do dia a dia desta Câmara. É uma Casa respeitosa e que merece possuir os 

funcionários que tem. Cada funcionário está dentro de suas competências, sempre 

elaborando trabalhos dignos e gratificantes para que a população Itapirense seja 
beneficiada. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0077/2013.- Oficiar à Administração 

Municipal para que faça estudos no sentido de instalar no município curso de Magistério 
através de convênio com a Uniararas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0078/2013.- Requer 

oficiar a direção da CPFL, objetivando mudança de um poste na rua Antonio Ravetta, 
defronte ao imóvel de número 99, no Jardim Bomfim. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Tendo em 

vista a elaboração desse requerimento, gostaria de dizer que estive passando pelas 

imediações do bairro e pude constatar, para a minha surpresa, o poste na frente da garagem 
da residência de uma senhora. A mesma me pediu, encarecidamente, para que um ofício 

fosse elaborado e encaminhado para a CPFL. Desse modo, acredito que o poste poderia ser 

colocado em outro local. Automaticamente esta senhora poderia usufruir adequadamente de 

sua garagem. Peço o apoio de todos os nobres edis para que o problema seja sanado. Muito 
obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Gostaria de fazer 

uma pergunta ao nobre vereador. Quem chegou primeiro? Foi o poste ou a residência? 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 0079/2013.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando alteração no 

trajeto da linha que serve o bairro São Benedito, passando após as 23h00 pela entrada do 

Clube da Saudade Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0080/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Sebastiana Tenório Felício, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 
celebrado dia 24 de abril. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0081/2013.- Requer 

informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a indicação apresentada para instalação de 
iluminação no campo e arquibancada da Vila Boa Esperança. Autoria. Mauricio Cassimiro 

de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento 

nº. 0082/2013.- Requer informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a instalação de ponto 
de embarque e desembarque coberto, aos alunos que aguardam o transporte escolar na 

estrada de acesso ao bairro dos Macucos, defronte ao acesso ao Condomínio Roberta 

Barricatti. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0083/2013.- Moção de Louvor e 

Reconhecimento a Sociedade de São Vicente de Paulo pela celebração dos 180 anos, 



representada em Itapira através do Lar São Vicente de Paulo. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
“Nesse momento, através desta tribuna, gostaria de prestar um justo reconhecimento a essa 

entidade. A mesma está presente em 143 países e com mais de um milhão de integrantes. É 

uma entidade querida e benéfica para o nosso povo. Os vicentinos sabem como ninguém 

aliar caridade, respeito, serviço e eficiência, destinando seus trabalhos a um público muito 
carente. É um trabalho que envolve diferentes religiões e que se preocupa com a inclusão 

social. Com muita perseverança, há 200 anos, o Sr. Frederico Cozanan, disse o seguinte: 

'Amemos a Deus com a força de nossos braços e com o suor de nosso rosto.' É uma justa 

homenagem que deixo registrada em relação a uma entidade que completa 180 anos e 
nunca deixou de prestar serviços às pessoas mais simples e humildes. Por esse motivo a 

entidade continua existindo. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 0084/2013.- Voto de Congratulação 
com a Sr. Elias Orsini, pelo transcurso de seu 51º aniversário de nascimento celebrado no 

dia 30 de abril de 2013. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “É uma bela homenagem. Lembro-me 

que ele dava muito trabalho quando era pequeno. Hoje ele melhorou bastante. Parabéns 
Elias.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Parabéns Elias. Que Deus lhe dê muita saúde para continuar trabalhando em prol de nossa 

cidade. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o 
tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos 

para que as Comissões se reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 98/2013. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres. 31º) PARECER nº. 

107/2013.- Ao Projeto de Lei nº 98/2013.- 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 98/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de 
crédito especial no valor de R$ 70.000,00" 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 
Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente passa de 

imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 0064/2013.- Institui no município a semana do artista 

especial e dá outras providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0065/2013.- Institui a semana de prevenção e controle de 

osteoporose no município de Itapira dá outras providências Autoria: Rafael Donizete 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 065/2013. 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 
065/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

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



Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0075/2013.- 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. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 075/2013. 
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 075/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0076/2013.- 
INSTITUI O PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 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 vem ao encontro de um tema muito importante. Através da 
lei nº 12.305 de 2010, que faz referência a lei nacional dos resíduos sólidos, acredito que a 

partir do próximo ano todos os municípios de nosso país vão necessariamente estar 

adequados a esta lei. É uma lei que permaneceu durante 20 anos em estudo no Congresso 

Nacional e a mesma foi aprovada e promulgada em 2010. É uma lei importante porque o 
tema relacionado aos resíduos implica questões políticas econômicas, sociais e 

principalmente ambientais. Essa lei vem de encontro ao futuro das cidades brasileiras. 

Então, esse projeto de lei disponibiliza a criação, dentro das escolas, de uma disciplina 

voltada para a sustentabilidade ambiental. Desse modo, nossas crianças, desde pequenas, 
poderão ter o convívio com matérias e temas muito importantes. São temas que poderão 

ditar o futuro do universo. Em razão disso, acredito que o projeto é conveniente. Na semana 

retrasada estive participando, como delegado municipal, do encontro das cidades que fazem 

parte do consórcio intermunicipal do circuito das águas no municipal de Amparo. Foram 
discutidos muitos assuntos relacionados a sustentabilidade ambiental e planejamentos 

direcionados para cada município. Acredito que no próximo ano estaremos estipulando 

metas. São metas relacionadas na geração do lixo. Atualmente em nosso país a própria 

economia é consumista. Não importa aquilo que você consome e sim a quantidade de lixo 
que é gerado. É um tema que tem sido abordado nos diferentes seguimentos a nível federal. 

Acredito que temos a obrigação de trabalhar para que possamos melhorar o futuro de nossa 

cidade quanto a geração e destino de resíduos sólidos. No Brasil, infelizmente, apenas 3% 
dos resíduos gerados são destinados a reciclagem. É muito pouco pelo tanto que é 

produzido. Precisamos, urgentemente, ditar regras destinadas ao chamado 3Rs, ou seja, 

redução dos resíduos, reuso daquilo descartado e, principalmente, a reciclagem. Diante 

dessa importância, acredito que esse projeto de lei, de minha autoria, colaborará para a 
preservação do futuro. Vejo que devemos, em nível municipal, priorizarmos esse tipo de 

assunto. Gostaria que cada nobre vereador analisasse a ideia. Obrigado e boa noite.” Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 076/2013. 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 076/2013. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0077/2013.- INSTITUI A DATA DE 10 DE 
DEZEMBRO COMO O DIA MUNICIPAL DO CATADOR DE MATERIAL 

RECICLÁVEL. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Através do dia municipal do 

catador de lixo reciclável, acredito que estaremos dando representatividade a um público 
muito importante nos dias atuais. Vejo que o trabalho desempenhado pelos catadores de 

materiais recicláveis é muito importante para o nosso município, assim como também para 

o nosso meio ambiente. Atualmente a associação da Ascorsi conta com 36 colaboradores. 

São 36 pessoas que sustentam suas famílias através desse trabalho. O lixo que é gerado em 
nossa cidade está resultando no sustento de muitas famílias. Lixo não é resíduo de se 

colocar no aterro sanitário. Aquilo que é reciclável pode dar sustento a muitas famílias. 

Através desse projeto de lei, acredito que estaremos prestando uma singela homenagem, 

mas muito importante nos dias atuais. Gostaria que cada vereador analisasse o projeto. É 
uma forma de homenagearmos uma classe unida. Obrigado e boa noite.”  Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 077/2013. 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 077/2013. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0079/2013.- Institui o "Dia Municipal da Doadora 

do Leite Materno, a ser comemorado anualmente no dia 19 de maio. Autoria: Rafael 
Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0089/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00. 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 089/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0090/2013.- 

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. 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 090/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0092/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 70.000,00. 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 092/2013. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0098/2013.- Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à "Casa Transitória Flávio Zacchi" do 
Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 



098/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o requerimento nº. 069/2013. Aprovado por unanimidade. 

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

30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o requerimento nº. 073/2013. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0078/2013.- Requer oficiar a direção da CPFL, 

objetivando mudança de um poste na rua Antonio Ravetta, defronte ao imóvel de número 
99, no Jardim Bomfim. Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador 

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

078/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00180/2013.- Sugere 

reforma geral da Rodoviária Municipal José Benedito Coloço. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite a todos. A reforma da rodoviária já foi iniciada. Algumas alterações já foram 
concretizadas para beneficiar a população. Várias melhorias foram realizadas na rodoviária. 

A rodoviária está sendo revitalizada aos poucos para que os cidadãos possam usufruir da 

localidade adequadamente. Os cidadãos merecem respeito. Estive conversando com o 

prefeito e o mesmo me disse que muitas outras melhorias serão realizadas. Quando a 
rodoviária foi construída a mesma atendia adequadamente as necessidades dos cidadãos, 

mas após muitos anos a localidade foi sendo esquecida. Então, as melhorias se fazem 

necessárias. A rodoviária ficou muito tempo esquecida e a mesma merece mais respeito. 

Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria de falar sobre a necessidade da disponibilização de 

banheiros direcionados aos deficientes. Estive conversando com algumas pessoas e recebi 

várias reivindicações nesse sentido. Então, gostaria de deixar mais esse adendo em relação 
aos banheiros direcionados aos deficientes. A rodoviária não disponibiliza essa situação. 

Cabe ressaltar que muitos deficientes passam pela localidade. Agradeço a oportunidade. 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 180/2013. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

181/2013. Aprovada menos dois votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva e 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA: “Se a Prefeitura está no vermelho, acredito que uma das saídas seria a compra de 
novos caminhões, onde geraria imensa economia aos cofres públicos. Caso seja ao 

contrário, acredito que a Prefeitura não está no vermelho. Essa é minha opinião.” A seguir, 



justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Hoje vivemos em 

um gargalo orçamentário, no qual existe a lei de diretrizes orçamentárias e o limite 
prudencial. Para conseguirmos municipalizar o serviço público de coleta de lixo, acredito 

que haveria a necessidade da contratação de cerca de 100 pessoas. Isso, possivelmente, 

extrapolaria o limite prudencial. Obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. César Augusto da 

Silva diz o seguinte: “O valor da contratação de 5 secretários dá para pagar cerca de 40 
funcionários braçais.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “No começo do ano tivemos uma queda substancial em relação a oferta de 

serviços na qual era oferecido pela antiga empresa Sanepav. Em janeiro a cidade estava em 

condições desfavoráveis a tudo que era gerado e ofertado em relação ao meio ambiente. 
Então, foi realizado um estudo e a suspensão do contrato da Sanepav foi acatada. Esse novo 

contrato é emergencial. A empresa que foi contratada está prestando um bom serviço, pois 

mudou a cara da cidade em relação a limpeza. O contrato vigorará por 6 meses. Acredito 

que durante esse intervalo poderíamos discutir aquilo que seria mais pertinente. Conforme 
o Dr. Maurício disse, acredito que dificilmente conseguiremos municipalizar a coleta de 

lixo em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Como o contrato é emergencial, acredito que o assunto pode ser 

discutido. Sabemos que nos dias atuais a contratação de novos funcionários municipais é 
muito difícil. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente faz a leitura dos Ofícios: 16º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM000754/2013: 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$ 209.115,19. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 17º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Cópia da sentença 
proferida no processo em epígrafe, publicada por extrato do Diário Oficial do estado de 

27/02/2013. Trata-se das contas anuais da Empresa Municipal de Habitação de Itapira, do 

exercício de 2008, julgadas irregulares, para que, na conformidade do disposto no inciso 

XV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, adote as providências cabíveis. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Lar São José: Solicitação de doação de garrafas de 

vinho, como brinde para a roleta e assim viabilizar este tradicional evento. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 19º) José Luis Zanovello: Convite para a realização nos dias 04 e 05 de Maio 

de 2013 o 6º Passeio Off Road de Itapira nas dependências do recinto Agropecuário 'Dona 

Carmem Ruette de Oliveira.' DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
30 de Abril de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) CPFL Paulista: 

Respostas em atenção ao ofício 34/2013 e Requerimento nº 11/2013, de autoria do 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 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. 

 


