
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de maio 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. JULIANO FELICIANO: “Boa 

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

funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para me defender. Todos possuem o direito 

de ir, vir e falar, pois vivemos em um país livre e democrático. Recebi um e-mail um pouco 
abusivo. Tudo o que é aprovado nesta Casa de Leis está dentro das normas legais. Como o 

nobre assessor Elias já explicou, acredito que em tudo há regras e nada é elaborado neste 

Legislativo por simplesmente alguém achar que é muito bonito ou ir com a cara de fulano, 

ciclano ou beltrano. Este é um e-mail do Sr. Paulo Sérgio Geraldi. Segue o e-mail: “Fiquei 
sabendo que certo vereador elaborou um projeto na Câmara Municipal instituindo o dia 30 

de junho como o Dia Municipal de Combate contra as Drogas, mas penso eu que ele não 

sabe que o dia 26 de julho é comemorado o Dia Mundial de Combate as Drogas.” É o dia 

mundial e não municipal. Então, esse dia municipal é específico para realizar alertas e 
prevenção contra as drogas. Muito bem, Sr. Paulo Sérgio, mas o meu projeto está muito 

bem explicado, pois não é o dia mundial e sim o dia municipal. Caso houve algum 

equívoco, acredito que não foi de minha parte. Antes de fazer alguma manifestação, 

acredito que a Câmara Municipal está aberta ao público para que os cidadãos possam 
analisar os projetos elaborados e aprovados. Todos os projetos são publicados e bem 

explicados no jornal oficial de nossa cidade. É muito revoltante. Existem regras nesta Casa 

de Leis. Cabe ressaltar que o projeto foi analisado pelas comissões, pelo jurídico, pelo 

plenário e encaminhado ao Executivo. O projeto tramitou corretamente desde o início. 
Acredito que é um desacato feito através desta frase agressiva e abusiva de autoria do Sr. 

Paulo Sérgio. Qualquer um é livre para dizer o quer e ouvir o que não quer. Devemos tomar 

muito cuidado com aquilo que é lançado. Não estamos nesta Casa para prejudicar ninguém. 

Como tenho certeza que meu trabalho está sendo realizado não posso admitir que esta Casa 
seja desrespeitada. Quando esta Casa é desrespeitada, acredito que todos são 

desrespeitados. O projeto não foi aprovado somente por minha pessoa. Todos os vereadores 

aprovaram o projeto de lei. Peço encarecidamente, amigo Paulo, para que tome mais 
cuidado com as palavras. Tome cuidado com o que é postado na internet. Tais colocações 

podem gerar processos indesejados. É somente isso que gostaria de dizer. Em relação a 

outro assunto, gostaria de dizer que estive conversando com o prefeito a fim de solicitar o 

agendamento de uma reunião urgente com todos os nobres vereadores. Gostaria de deixar 
registrado mais essa colocação. Muito obrigado e boa noite.” 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. Venho a esta tribuna para 

defender alguns projetos e novamente convidar os colegas para a realização da caminhada 
de valorização dos profissionais da Saúde. A caminhada partirá da sede do Sindicato da 

Saúde no dia 11, a partir das 10:00. Peço a presença de todos os colegas que fazem parte do 

setor da Saúde de nosso município, assim como todos os cidadãos que interessarem por tal 

feito. Em relação a uma indicação de minha autoria que faz referência a regulamentação da 
parada de veículos na Avenida Brasil, gostaria de dizer que a via está em uma situação 

calamitosa. Nos horários de pico ocorrem problemas graves. Muitos veículos transitam pela 



via. Outra via que ocorre o mesmo tipo de problema é a Avenida Brasília, mais 

precisamente nas proximidades do Supermercado Antonelli. Atualmente o fluxo é muito 
intenso na localidade nos horários de pico. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a outra indicação que envolve o Jardim Soares e a Vila Boa Esperança. Peço ao 

senhor prefeito para que regulamente alguns bolsões de estacionamento na Avenida 

Henriqueta Soares. Atualmente a avenida tem muitos focos de comércio. A avenida é usada 
como estacionamento irregular, principalmente ao longo do leito do rio. Fui até o jurídico a 

fim de constatar a possibilidade da regulamentação de estacionamentos em determinados 

pontos e o mesmo fez um adendo dizendo que caso o prefeito venha a regulamentar uma 

mudança na localidade a situação poderia se tornar possível. Então, essa indicação 
resolveria o problema de muitos cidadãos e comerciantes da localidade. É notório que a 

população não consegue andar pela localidade devido a esses problemas. É uma situação de 

risco eminente. Muitos carros estão estacionando em locais proibidos. Gostaria que os 

nobres vereadores analisassem a situação com carinho, assim como o nosso prefeito 
municipal. É um problema que existe há mais de dez anos. Gostaria de agradecer a minha 

amiga Janaina, assim como a todos os alunos que se fazem presentes nesta sessão. Boa 

noite a todos e sejam bem vindos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa escrita e falada. Muito obrigado pela presença de todos os 

alunos e professores da escola Atuante. Venho a esta tribuna para defender um 

requerimento direcionado a Flávia Rossi, Secretária Municipal de Educação. Estamos 

solicitando a justificativa em relação a demora da entrega de matérias escolares. Como a 
secretária disse que a solicitação deveria ser realizada por escrito acabei elaborando o 

referido requerimento. Qual o motivo do atraso na entrega dos materiais escolares? Qual o 

motivo da falta de materiais escolares? Muitas vezes íamos conversar diretamente com os 

secretários, mas como a Flávia disse que a situação deveria ser oficializada acabei acatando 
a ideia. Em relação a indicação relacionada a conscientização das faixas de pedestres, 

gostaria de dizer que a mesma foi elaborada a fim de conscientizar todos os cidadãos 

Itapirenses. Caso a comunicação social de nosso município desenvolva alguns trabalhos 

nesse sentido, acredito que muitos acidentes poderão ser evitados. Existem muitas vias de 
nossa cidade que não possuem faixas de pedestres. Gostaria que problemas desse tipo 

fossem sanados. A Rua Conselheiro Laurindo possui intenso fluxo de pedestres e 

estudantes. A sinalização deve ser bem visível para que acidentes sejam evitados. Gostaria 

de parabenizar o 6º Off Road que ocorreu em nosso município neste final de semana. O 
evento reuniu mais de 600 participantes em várias modalidades. Gostaria de deixar 

registrado os meus parabéns a todos organizadores do evento. Muito obrigado e boa noite.” 

Não havendo mais 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 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de Abril de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 

primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete do recursos 
recebidos e das despesas realizadas no mês de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos 

Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0099/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "AUTORIZA A 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITANDO O IDOSO NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA 



E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, funcionários 
desta Casa, imprensa escrita e falada. Boa noite a todos os alunos da escola Atuante que se 

fazem presentes neste recinto. Esse projeto de lei vem ao encontro de estatísticas levantadas 

em nosso país. O número de idosos trabalhando mais que dobrou em uma década (acima de 

60 anos). Os números comprovam que mudou drasticamente o perfil social da chamada 
Terceira Idade. Quem antes falava em aproveitar a aposentadoria pescando, hoje tem 

energia de sobra para pegar no batente. Não se fala mais em calçar os chinelos. É fato que a 

população idosa cresce em todas as regiões do Brasil, por duas razões básicas e 

elementares: 01 – Diminuição da taxa de natalidade; 02 – Idade madura com qualidade de 
vida superior às primeiras décadas do século passado; Nascem menos bebês, morre-se mais 

tarde. Há cada vez mais brasileiros idosos no mercado de trabalho. Duas consequências 

possíveis: 01 – Paralisia da Previdência Social: Os brasileiros comemoram o bom 

desempenho da economia, a geração maior de postos de trabalho, os avanços da medicina. 
Entretanto, a remuneração paga a aposentados não progride na mesma proporção do 

crescimento do país. E quem chega à terceira idade saudável faz opção por continuar 

trabalhando, já que os benefícios não bastam para pagar as contas em dia. 02 - O 

amadurecimento da economia brasileira: Motiva, dentro das empresas, uma valorização 
maior de funcionários experientes. Hoje, o cidadão chega aos 60 anos com maior 

oportunidade de trabalho se o mesmo for capacitado. Outro dado animador dos levantados 

efetuados pelo IBGE diz respeito a diminuição em 50%, nos últimos 10 anos, dos 

adolescentes que fazem parte do programa Jovem Aprendiz. Mostra que a sociedade 
assume a cultura de que 'hoje lugar de criança é na escola' a fim de formarmos profissionais 

e cidadãos mais conscientes para o futuro breve. Então, esse projeto de lei vem ao encontro 

de um público, não somente em nossa cidade, que está a mercê de politicas públicas. Caso a 

pessoa idoso queira trabalhar a mesma deverá fazer parte da economia informal. Isso é 
muito grave. Então, indo ao encontro a proposta que o nosso prefeito aprovou a algumas 

semanas, disponibilizando benefícios para as pessoas da informalidade, faço jus a esse 

projeto de lei. Espero que possamos olhar para esse público, pois são pessoas que merecem 

trabalhar e reintegrar-se no mercado de trabalho. Fica registrado o pedido junto aos nobres 
colegas vereadores para que o projeto de lei chegue às mãos de nosso prefeito. Obrigado .” 

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

07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 

00100/2013.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a 

partir de 1º de maio de 2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
5º) Projeto de Lei nº. 00101/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o Artigo 1º da Lei 4.495, de 

24 de setembro de 2009. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
6º) Projeto de Lei nº. 00102/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Auxílio, valores à Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente 

- AIPA - Guarda Mirim do município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7) Projeto de Lei nº. 00103/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à 
Associação Itapirense de preparo do Adolescente (AIPA) - Guarda Mirim do Município de 

Itapira e Jovem em Ação Conquistando seu Espaço. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00104/2013.- Em que o Sr. José 
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina de 'Farmacêutica BÁRBARA DE OLIVEIRA' a Farmácia do Hospital 

Municipal 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 

07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 

00105/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para transporte 

dos servidores das áreas de Saúde e Promoção Social. - Não havendo mais Projetos Lei 

passamos aos Pareceres. 10º) PARECER nº. 108/2013.- Ao Razões de Veto ao 

Autógrafo nº 49/13, ao Projeto de Lei nº 11/2013.- 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 às 

Razões de Veto ao Autógrafo nº 49/13, de autoria do Chefe do Poder Executivo, ao Projeto 

de Lei nº 11/2013, que "Disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde 
do Município de Itapira.", este de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, após 

minudentes e acurados estudos entenderam as razões pelas quais o Prefeito vetou a 

propositura, uma vez que a matéria padece de vício de iniciativa, sendo atribuição típica do 

Executivo Municipal, além de criar despesas para o Município.  Esclarece no entanto, que 
o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 97/13, propositura idêntica ao do nobre 

Vereador Carlos Alberto Sartori, regulamentando a distribuição de remédios na rede 

municipal, respeitando, portanto, a decisão desta Casa de Leis. 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 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 109/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 08/2013.- 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 08/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Reclassifica 

cargo que especifica pertencente ao 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. 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 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 110/2013.- 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 

Rafael Donizete Lopes, que "Institui medida de prevenção à violência contra educadores da 

rede municipal de ensino do Município de Itapira" são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

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

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 

111/2013.- 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 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" 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 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 112/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 63/2013.- 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 

63/2013, de autoria do nobre Vereador Joilson Batista Militão da Silva, que "Cria o 

Programa de “Horta Comunitária” no Município de Itapira 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 

PARECER nº. 113/2013.- 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." 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 

114/2013.- Ao Projeto de Lei nº 78/2013.- 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 78/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Acrescenta-se 

parágrafo único ao Art. 128 da Lei nº 2.477, de 28 de dezembro de 1992 , que “Institui o 

Código de Postura.", 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
17º) PARECER nº. 115/2013.- Ao Projeto de Lei nº 84/2013.- 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 o Poder Executivo despender valor com reforma de escadas no Condomínio São 

Judas Tadeu." 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 aditiva, objetivando a prestação de contas ao Poder Legislativo, 
após a execução das obras. EMENDA ADITIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Acrescenta-se 

parágrafo único ao Art. 1º, com a seguinte redação: ................Art. 1º) - 

...............................Parágrafo único - No prazo de 30 dias após a execução das obras, o 

Poder Executivo deverá prestar contas ao Poder Legislativo, encaminhando cópias do 
processo de licitação, informando ainda, o valor total da reforma.  Quanto ao mérito, 

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



Vereador Juliano Feliciano 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 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 116/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 93/2013.- 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 

93/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, 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", 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 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) PARECER nº. 117/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 94/2013.- 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 

94/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que "Dispõe sobre a criação 
do projeto "Palco da Gente", destinado a estimular as atividades culturais.", acordaram por 

REQUERER 15 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 07 de 
Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) PARECER nº. 118/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 96/2013.- 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 
96/2013, de autoria do nobre Vereador Juliano Feliciano, 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." 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 Juliano Feliciano 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 21º) 

PARECER nº. 119/2013.- Ao Projeto de Lei nº 97/2013.- 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 97/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de 

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

do Colendo Plenário. É este o parecer. 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 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 22º) PARECER nº. 120/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

104/2013.- 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 104/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina de 'Farmacêutica BÁRBARA DE 



OLIVEIRA' a Farmácia do Hospital Municipal de Itapira." são de parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a 

homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo, com esta denominação, 

prestarão à memória da saudosa servidora pública, que era pessoa idônea, estudiosa, 

trabalhadora e exercia com presteza e eficiência as funções a ela confiadas. É este o 
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Maio 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. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00140/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Pedro dos Santos. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00141/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Roberto Menatti. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Claudia dos Santos. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Elvira de Souza. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00144/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcindo Ribeiro. Autoria. Juliano 
Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00145/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Júlio 

Pierine. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00146/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Achiles Zancheta. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Benedita Olbi Gnani. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00148/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Sartorelli 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio 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. 32º) Requerimento nº. 0085/2013.- 
Oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para que o mesmo desenvolva gestões junto 

do Governador do Estado e órgãos competentes, visando a recuperação asfáltica da estrada 

da Roseira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento nº. 0086/2013.- Oficiar à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando serviços de entrega de correspondências na 



região do Nenê Cega. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 0087/2013.- Oficiar à gerência 

das agências bancárias locais para promover estudos para instalação de postos de 

atendimento em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, 
o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 0088/2013.- 

Voto de Congratulação com o deputado estadual Barros Munhoz e com as empresas 
itapirenses que participaram da 20ª edição da Agrishow em Ribeirão Preto. Autoria. Todos 

Os Senhores Vereadores. Carlos Alberto Sartori e Carlos Aparecido Jamarino A seguir, 

pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento nº. 

0089/2013.- Oficiar à direção da Viação Santa Cruz, solicitando que a empresa retome os 

antigos horários dos ônibus no trajeto Itapira/Campinas. 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento 

nº. 0090/2013.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações da Secretaria Municipal da Educação a respeito da compra e entrega de 

materiais escolares aos alunos da rede pública de ensino. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 

0091/2013.- Voto de Congratulação com a professora Ivete Rosatto, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 0092/2013.- Oficiar a empresa NET 
solicitando reunião com o setor competente para que realize estudos necessários com 

objetivo de viabilizar seus serviços neste município. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 0093/2013.- Voto de Congratulação com os proprietários e funcionários 

da Donderi Calçados pela inauguração de loja em nossa cidade. Autoria. Juliano Feliciano. 
Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

41º) Requerimento nº. 0094/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Eliana Sholz, pela 

conquista de sua merecida aposentadoria, após muitos anos de trabalho dedicados ao 
Serviço Público, no Fórum de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00205/2013.- Sugere ao 

Departamento Municipal de Trânsito promover estudos para limitar o estacionamento de 
veículos à apenas uma das mãos da Av. Brasil. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

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

07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 

00206/2013.- Sugere revitalização e limpeza do córrego da Rua Paulo Afonso Pereira 
Ulbricht no distrito industrial Carlos Yonezawa. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 



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

aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00207/2013.- Sugere serviço de arborização, manutenção e reforma das áreas de lazer em 

toda extensão da rua José Arthur Miranda e Av. Alzira Martinez Moro. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) 
Indicação nº. 00208/2013.- Sugere melhorias no sistema de iluminação das praças públicas 

localizadas nos bairros Assad Alcici e Della Rocha. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00209/2013.- Sugere revitalização na Praça Comendador Virgolino de Oliveira. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista Militão da 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00210/2013.- Sugere ao Departamento Municipal 

de Trânsito promover estudos para substituição dos estacionamentos para motocicletas 

defronte agências bancárias. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 
vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 00211/2013.- 

Sugere a construção de boca de lobo na Rua Ipê, próximo ao numeral 10. Autoria. Juliano 
Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 

00212/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, destinar um espaço na Praça Bernardino de 

Campos para o trabalho de engraxate. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00213/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito que determine ao departamento competente providenciar a instalação do Programa 

Saúde da Família nos distritos de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria. 
Pedro Tadeu Stringuetti. 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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

51º) Indicação nº. 00214/2013.- Sugere contatos junto a Telefônica, objetivando instalação 
de telefone público e linhas telefônicas nos loteamentos Recanto do Bié I e II. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
52º) Indicação nº. 00215/2013.- Sugere as melhorias na estrada rural do Terrazan em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 00216/2013.- Sugere execução de 
melhorias que especifica na rua José Benedito Mari, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00217/2013.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine melhorias no 
prédio do posto dos Correios em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00218/2013.- Sugere a 

substituição de alambrado ao redor do campo de futebol de Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) 



Indicação nº. 00219/2013.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus na rua Francisco 

Job, defronte o numeral 245. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 00220/2013.- Sugere a construção de boca 

de lobo na Rua Mário Barroso Domingues, próximo ao numeral 17. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) 

Indicação nº. 00221/2013.- Sugere instalação de grade no ladrão do lago existente na Praça 

da Justiça, situada no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 00222/2013.- 

Sugere retirar o alambrado que cerca a Academia do Idoso ao lado da Casa da Cultura 

"João Torrecillas Filho". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 00223/2013.- Sugere construção de redutor 

de velocidade tipo lombada na rua Milico, bairro do Cubatão. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 

00224/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua José 

Antônio Ferian próximo à creche municipal "Josepha Eliseu da Silva, no Flávio Zacchi.  

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 62º) Indicação nº. 00225/2013.- Sugere execução de serviço de limpeza do 

mato nas calçadas, guias e sarjetas ao longo do Jardim Santa Marta. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 

00226/2013.- Sugere implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre para uso da 

população nas Avenidas Lyons Club, Italianos e Dr. Paulo de Lacerda Quartin Barbosa. 

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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 64º) Indicação nº. 00227/2013.- Sugere realização de obra de tapa buracos nas 

ruas e vias de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 65º) Indicação nº. 00228/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar 

as medidas cabíveis para instalação de pontos de iluminação na rua Nove de Julho em 
Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 66º) Indicação nº. 00229/2013.- Sugere implantação de 

Academia de Ginástica ao Ar Livre para uso da população idosa no antigo primeiro distrito 
da Polícia Civil. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) Indicação nº. 00230/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 
disponibilizar a antiga área do segundo distrito da Polícia Civil para construção de um 

prédio para abrigar o Centro de Controle de Zoonoses. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) Indicação nº. 

00231/2013.- Sugere construção de rampa para acesso para deficientes físicos na entrada da 



Casa Menotti Del Picchia. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) Indicação nº. 00232/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito disponibilizar áudios e livros em Braile na Casa Menotti Del Picchia 

e dos arquivos do Museu Histórico Pedagógico Virgolino de Oliveira. Autoria. Rafael 
Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 70º) Indicação nº. 00233/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito que promova estudos 
para adequação dos prédios públicos que prestam serviços a população, para atender 

pessoas portadoras de deficiência física. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 71º) Indicação nº. 00234/2013.- Sugere substituição 
da iluminação refletiva, denominada "olho de gato", em toda extensão da vicinal 

Itapira/Santo Antônio de Posse e ramal do Stringuetti. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A 

seguir, pela ordem, o vereador Pedro Tadeu Stringuetti manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 72º) Indicação nº. 

00235/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da Prefeitura que 

realize o asfaltamento da via de principal acesso ao Conjunto Habitacional "Hélio Nicolai". 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista 
Militão da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 73º) Indicação nº. 00236/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 

instalação de lixeiras nas principais ruas e avenidas da cidade. Autoria. Marcos Paulo da 
Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 74º) Indicação nº. 

00237/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas necessárias objetivando a 

revitalização da praça Abel Borges. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 75º) Indicação nº. 00238/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito que determine ao departamento competente promover a limpeza, manutenção geral 

e revitalização da Praça da Árvore. 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 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 76º) Indicação nº. 00239/2013.- 
Sugere ao Sr. Prefeito promover estudos junto à Secretaria Municipal de Cultura, visando 

reorganizar as feiras de artesanato na cidade. 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 07 de 
Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 77º) Indicação nº. 00240/2013.- 

Sugerimos ao Sr. Prefeito desenvolver gestões e parcerias com objetivo de Itapira ser 

beneficiada com a transmissão do sinal de T.V. digital. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 78º) Indicação nº. 

00241/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente construir um 

campo de futebol no bairro Machadinho. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 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 07 de Maio 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 007/2013.- Aumenta 

número de cargos no quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal. 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 007/2013. 

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 007/2013. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2013.- Reclassifica cargo que especifica pertencente ao Quadro de 

Pessoal do Magistério Público Municipal. 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 008/2013. 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 008/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Esse projeto de lei beneficia um grupo muito representativo 

em nossa cidade, mas infelizmente em relação a benefícios ainda está muito longe daquilo 

que merecia. São pessoas portadoras de necessidades. Então, esse projeto vem ao encontro 

de manifestações artísticas, pinturas, desenhos, colagens, artesanatos, apresentações 
musicais e danças. Através da implantação desta data no calendário de eventos de nosso 

município, acredito que o nosso prefeito Paganini pleiteará muitos benefícios a essas 

pessoas. A semana compreenderá a partir do dia 03 de dezembro, ou seja, Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência. Espero contar com o voto de cada vereador para que 

possamos disponibilizar mais esse benefício a essas pessoas. Será uma semana 

comemorativa e com prioridades direcionadas a essas pessoas. São atividades muito 

importantes. Essas pessoas merecem. São benefícios artísticos culturais e, principalmente, 
sociais. Espero contar com o apoio de cada nobre vereador. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 064/2013. 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 064/2013. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria imensamente que a data do dia 19 de maio fosse 

lembrada dentro do calendário municipal. É uma data que privilegiará as pessoas doadoras 

de leite materno. Estive conversando com a responsável do banco de leito materno do 
Hospital Municipal e pude constatar que já existe uma programação nesse sentido. Esse 

projeto somente vem a engrandecer uma atividade que será desenvolvida na respectiva 

data. Espero contar com o apoio dos vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 
Projeto de Lei nº 079/2013. 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 079/2013. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

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

0080/2013.- Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem 

guarda-volumes nas áreas que antecedem as portas com travamento eletrônico. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Joilson Batista Militão da Silva A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos novamente. O projeto 
foi elaborado juntamente com o companheiro Joilson. É uma solicitação vinda da 

população Itapirense. Muitas pessoas já tiveram problemas em relação ao travamento das 

portas eletrônicas. É um pedido feito através dos próprios funcionários das agências 

bancárias, assim como da população. O guarda volumes trará muitos benefícios... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: É muito louvável o projeto de lei, 

pois o mesmo vem de encontro aos problemas relacionados a porta eletrônica das agências. 

A grande preocupação também está relacionada aos trabalhadores que possuem sapatos 

com bico de ferro. Acredito que a elaboração de uma emenda seria louvável. As agências 
deveriam disponibilizar calçados aos cidadãos. É um problema muito frequente. Obrigado... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Caro colega Décio, boa 

noite. Somente gostaria de esclarecer uma situação. O sapatão que possui bico de ferro é 

considerado como utensílio de proteção ao trabalhador. Na verdade, assim que o 
trabalhador deixar sua empresa, automaticamente o mesmo deve deixar o utensílio de 

proteção. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado. Com todo o respeito aos 

trabalhadores, vejo que muitas vezes essas pessoas são humilhadas nos bancos. É fato. O 
banco é porta de entrada para empresários e trabalhadores. Não é porque o trabalhador vai 

diretamente do serviço às agências bancárias que o mesmo deve ser humilhado. Então, fica 

aberto seu questionamento. Em relação ao projeto, gostaria de dizer que o mesmo foi 

elaborado através de solicitações vindas dos funcionários das agências. Estamos pensando 
nos benefícios direcionados a sociedade. É o mínimo que devemos oferecer a essas pessoas. 

Gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 080/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 

01/2013. Aprovada 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 080/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato 



contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. 

Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

080/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0081/2013.- Dispõe sobre o Atendimento Preferencial aos Doadores de 
Sangue em Estabelecimentos Comerciais, de Serviços e Similares e 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 081/2013. 

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 081/2013. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0082/2013.- 

Altera dispositivo da lei nº 3716 de 25 de fevereiro de 2005 que instituiu o Regime de 
Sobreaviso. 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 

082/2013. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

Nº 82/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0084/2013.- Autoriza o Poder Executivo despender valor com reforma 
de escadas no Condomínio São Judas Tadeu. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite. Esse projeto 

trás consigo muitos benefícios a uma classe que tem enfrentado muitos problemas. São 

problemas a nível social. Como integrantes do Poder Público, acredito que os problemas 
estruturais devem ser sanados. O Poder Público tem a obrigação de sanar problemas. São 

famílias de baixa renda que possuem inúmeros problemas na estrutura física. Gostaria de 

congratular-me com o nosso querido prefeito pela elaboração do projeto. Muitas famílias 

serão beneficiadas. Com a aprovação do projeto, acredito que muitas melhorias poderão 
sair do papel. Essas melhorias não param por aqui. Gostaria imensamente de também 

congratular-me com os integrantes do Serviço Social de nossa cidade, pois os mesmos 

foram responsáveis pelo levantamento e diagnóstico dentro dos condomínios. Constataram 
os problemas e apresentaram as soluções. Cabe ressaltar que o companheiro Juliano fez, 

incansavelmente, muitas indicações desde o começo do ano. O nosso prefeito fez um 

trabalho que já era para ser realizado no passado. A dívida com o pessoal do São Judas 

Tadeu está sendo paga... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Dentro da 
colocação do senhor, acredito que a maior preocupação está relacionada ao caso do 

acidente que ocorreu com a jovem que caiu do 3º andar. Muitas pessoas vieram a Câmara 

Municipal a fim de solicitar melhorias na localidade. O projeto será de bom agrado aos 

moradores do conjunto. A jovem apenas se machucou, mas caso o problema não fosse 
sanado, acredito que acidentes piores poderiam ocorrer. Estamos prevenindo acidentes. 

Obrigado... Continuando o orador: Gostaria de contar com o apoio de cada vereador. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 084/2013. Aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva nº 

01/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 



VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 84/2013 E EMENDA 

ADITIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0091/2013.- 

Altera dispositivo da Lei nº 2.860/97 e acrescenta art. 8º à Lei 3.717/05. 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 091/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0096/2013.- 

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. 

Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “É um projeto que vem de encontro a comemoração do Dia da Bíblia. 

Tendo em vista a marcha para Jesus realizada no segundo sábado, venho pedir aos nobres 
vereadores para que aprovem o projeto de lei. Com a aprovação do projeto, acredito que a 

organização será melhor. Peço o apoio dos nobres vereadores. 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 096/2013. 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 096/2013. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0097/2013.- Disciplina a entrega de medicamentos 
pela rede municipal de saúde do Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 097/2013. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

12º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00104/2013.- Denomina de 'Farmacêutica 

BÁRBARA DE OLIVEIRA' a Farmácia do Hospital Municipal de Itapira. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Fico feliz pela iniciativa de nosso prefeito juntamente com a 

nossa Secretária de Saúde. Foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade e que 

somente deixou saudades. A Bárbara partiu há pouco tempo e deixou um imenso vazio em 
nossos corações. Fico muito feliz em relação a esse projeto. Acredito que a Bárbara é uma 

pessoa merecedora. Ocorreu uma fatalidade, mas acredito que temos a obrigação de prestar 

essa justa homenagem aos familiares da homenageada. As dependências da Farmácia do 

Hospital Municipal receberá o nome de uma importante Itapirense. Esse nome ficará 
registrado na história de nossa cidade. Gostaria de deixar as minhas considerações e 

homenagens a todos os familiares, amigos, em especial, a Bárbara de Oliveira. Obrigado e 

boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 104/2013. 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 104/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 0086/2013.- 
Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando serviços de entrega de 

correspondências na região do Nenê Cega. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente para se fazer 

justiça, gostaria de dizer que já havia uma solicitação do companheiro Marcos Paulo com o 
mesmo conteúdo. Gostaria, imensamente, que a empresa de correios e telégrafos possa 

levar aos moradores do bairro Nenê Cega benefícios relacionados as correspondências. 

Gostaria de reforçar a solicitação. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 
nº. 086/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 0087/2013.- 

Oficiar à gerência das agências bancárias locais para promover estudos para instalação de 
postos de atendimento em Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Recebi essa solicitação na festa 

de Barão Ataliba Nogueira. A população do bairro está crescendo a cada dia que passa. 

Muitos moradores reivindicaram essa situação. Peço a colaboração dos nobres vereadores. 
Gostaria que alguma agência bancária se manifestasse em relação a essa solicitação. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 087/2013. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Votei favorável, pois é um belo requerimento. Cabe ressaltar que em 

legislaturas passadas encabecei a ideia, mas sem sucesso. Nunca obtive respostas em 

relação ao assunto. Espero que a solicitação seja acatada. Obrigado e parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico muito feliz, Juliano, 
pela elaboração da matéria. Muitas pessoas poderão ser beneficiadas com essa situação. A 

justificativa maior, quando foi perguntado, está relacionada a segurança. O ideia é muito 

boa, mas cabe ressaltar que existe uma imensa preocupação relacionada a segurança. São 

bairros e aglomerados muito distantes de nossa cidade. Esperamos que o local possua 
segurança. É um ponto muito importante. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 0088/2013.- 

Voto de Congratulação com o deputado estadual Barros Munhoz e com as empresas 
itapirenses que participaram da 20ª edição da Agrishow em Ribeirão Preto. Autoria: Todos 

Os Senhores Vereadores. Carlos Alberto Sartori e Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Na 
última sexta feira ocorreu o encerramento da 20ª edição da Agrishow de Ribeirão Preto, na 

qual alguns vereadores estiveram representando o nosso município. Foi um evento muito 

promissor, pois muitas empresas de nossa cidade estiveram representando Itapira. Essas 

empresas abrilhantaram o evento, divulgando e valorizando o nome de nossa cidade. Não 
poderia deixar de registrar os esforços vindos dos integrantes dessas empresas para bem 

representar o tradicional e importante setor produtivo de máquinas e implementos agrícolas 

de nossa cidade, expondo seus produtos com amplo sucesso e grande participação dos 

produtores rurais de todo Brasil na tradicional feira anual realizada na cidade de Ribeirão 
Preto. Vale destacar que a Agrishow 2013 teve uma movimentação financeira de R$ 2,6 

bilhões em negócios. É 16% maior do que em 2012. Além disso, esse evento representa 

para as empresas Itapirenses 20% do faturamento anual de algumas, sendo a maior feira de 

tecnologia agrícola da América Latina, compondo um público de 150 mil pessoas. Ao todo 
790 expositores destacaram as empresas Itapirenses. Também devemos nos orgulhar do 

trabalho, respeito e empenho do Deputado Estadual Barros Munhoz, pois há 20 anos luta 



para que o evento fosse realizado em Ribeirão. É notório que através de um decreto emitido 

pelo governador do Estado, Sr. Geraldo Alckmin, a Agrishow permanecerá e crescerá ainda 
mais nos próximos 30 anos. Devemos enaltecer esses representantes que levam o nome de 

nossa cidade a nível internacional. São merecedores dos reconhecimentos e homenagens 

vindas através dessa Casa. É uma homenagem ao Deputado Barros Munhoz e aos 

representantes do setor agrícola de nossa cidade. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Requerimento nº. 088/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 0089/2013.- 
Oficiar à direção da Viação Santa Cruz, solicitando que a empresa retome os antigos 

horários dos ônibus no trajeto Itapira/Campinas. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
17º) Em única discussão o Requerimento nº 0092/2013.- Oficiar a empresa NET 

solicitando reunião com o setor competente para que realize estudos necessários com 

objetivo de viabilizar seus serviços neste município. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00206/2013.- Sugere revitalização e 

limpeza do córrego da Rua Paulo Afonso Pereira Ulbricht no distrito industrial Carlos 

Yonezawa. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 206/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

19º) Em única discussão a Indicação nº 00208/2013.- Sugere melhorias no sistema de 
iluminação das praças públicas localizadas nos bairros Assad Alcici e Della Rocha. 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. É uma solicitação de longa data vinda dos 

moradores do bairro Assad Alcici, Nosso Teto e Dela Rocha. Existem várias praças sem 
iluminação. Há muitos anos essas praças estão as escuras. Recebi muitas solicitações nesse 

sentido durante a campanha. Estive conversando diretamente com o nosso prefeito e o 

secretário. Espero que possamos trazer iluminação as praças da localidade. Espero contar 

com o apoio de cada vereador. É uma imensa população que necessita dessa assistência... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: É um problema de 

muitos anos. Durante a campanha também recebi solicitações nesse sentido. Cabe ressaltar 

que a região é afligida pelo tráfico de drogas. A falta de iluminação colabora para a 
comercialização de entorpecentes, assim como a prostituição de alguns usuários de drogas. 

Pedimos ao prefeito para que olhe com carinho a região. Muitos moradores acabam ficando 

a mercê de bandidos e traficantes da localidade. Obrigado... Continuando o orador: São 

necessidades que devem ser atendidas. Espero que os problemas sejam sanados em curto 
espaço de tempo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Essa 

indicação foi elaborada inúmeras vezes em legislaturas passadas. Muitos locais foram 

beneficiados, mas muitos deles tiveram a fiação cortada. Acredito que um novo sistema 

elétrico deveria ser construído. Desse modo, as pessoas não conseguirão cortar a rede 
elétrica dos postes de iluminação. Obrigado. Continuando o orador: É uma necessidade. 

Muitas crianças não saem a noite para brincar devido a falta de iluminação em vários locais 

públicos. É uma solicitação vinda dos moradores da localidade. Obrigado e boa noite.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 208/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 



2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 

00209/2013.- Sugere revitalização na Praça Comendador Virgolino de Oliveira. Autoria: 
Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 209/2013. Aprovada por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Todas as praças de nossa cidade estão com problemas sérios em 
relação a iluminação. O nosso prefeito tem um projeto chamado 'Ilumina Itapira', sendo que 

foi solicitada uma verba federal para tal feito. Creio que todos os colegas devem ficar muito 

atentos em relação as praças e logradouros públicos, pois muitos deles estão com má 

iluminação. Como fiscalizadores, acredito que devemos ficar atentos a fim de que futuras 
solicitações sejam elaboradas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 00210/2013.- Sugere 

ao Departamento Municipal de Trânsito promover estudos para substituição dos 
estacionamentos para motocicletas defronte agências bancárias. Autoria: Rafael Donizete 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 210/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estive observando, 
juntamente com o companheiro Joilson, diversos pedidos. Inclusive o nosso prefeito, em 

reuniões anteriores, pôde conversar conosco. Esperamos que outra área de estacionamento 

seja disponibilizada aos motoristas. É uma área imprópria. Por medidas de segurança, 

acredito que o local não deve servir como estacionamento de motos. Vejo que a matéria é 
muito pertinente. O departamento competente deve realizar estudos nesse sentido. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Em única 

discussão a Indicação nº 00226/2013.- Sugere implantação de Academia de Ginástica ao 
Ar Livre para uso da população nas Avenidas Lyons Club, Italianos e Dr. Paulo de Lacerda 

Quartin Barbosa. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação 

nº 00229/2013.- Sugere implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre para uso da 

população idosa no antigo primeiro distrito da Polícia Civil. Autoria: Rafael Donizete 

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

noite a todos. Há mais ou menos duas semanas estive conversando com algumas pessoas 
que frequentam o PPA da Vila Ilze. Aquele espaço do antigo distrito encontra-se desativado 

nos dias atuais. Os cidadãos da terceira idade se deslocam até o Sepin para realizar suas 

atividades físicas. Muitas vezes algumas pessoas com problemas ortopédicos crônicos 
possuem muita dificuldade de se deslocar até as dependências do Sepin. É um espaço que 

está perdido e que poderia trazer benefícios para uma população muito sacrificada nos dias 

atuais. Vejo a indicação nesse sentido. Desse modo, acredito que os idosos do bairro serão 

beneficiados com tal feito. Como o espaço está muito próximo ao PPA, acredito que a 
situação somente vem a favorecer os cidadãos do local. Basta a criação de uma área 

destinada para a realização de atividades físicas. Gostaria que cada nobre vereador 

analisasse e votasse favorável a indicação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro 

Tadeu Stringuetti: Como argumentei em sessões anteriores, gostaria de dizer que existe 
um prédio nesse espaço. Em minha opinião, acredito que seja temerário derrubarmos o 

prédio para a construção de uma academia ao ar livre. Alguma outra situação mais útil 

poderia ser acatada, pois o prédio já está construído. Poderíamos pensar em outras situações 

benéficas para a população, pois o empreendimento já está construído... Continuando o 

orador: O nobre Dr. Pedro foi feliz nesta complementação. Estive conversando com o 

pessoal da enfermagem e cheguei a conclusão que o PPA da Vila não disponibiliza um 



espaço para a realização de palestras. O prédio deve ser destinado para alguma situação 

benéfica para a população. O local não deve ficar abandonado. A ampliação do PPA 
também é plausível. A população do bairro merece melhorias. A análise de vossa 

excelência é muito importante, pois o senhor está no local todos os dias. Você sabe dos 

problemas do PPA da Vila como ninguém. É uma pessoa respeitada na localidade. Gostaria 

que o nobre colega Dr. Pedro também indicasse aquele espaço para que seja realizada 
alguma melhoria para a população da Vila Ilze. É muito importante essa situação... Aparte 

concedido ao vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: Insisto apenas no sentido da 

preservação do prédio. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 229/2013. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em 

única discussão a Indicação nº 00230/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito disponibilizar a antiga 

área do segundo distrito da Polícia Civil para construção de um prédio para abrigar o 
Centro de Controle de Zoonoses. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Em única 

discussão a Indicação nº 00231/2013.- Sugere construção de rampa para acesso para 
deficientes físicos na entrada da Casa Menotti Del Picchia. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

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

única votação a Indicação nº. 231/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Em única discussão a Indicação nº 

00232/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito disponibilizar áudios e livros em Braile na Casa 

Menotti Del Picchia e dos arquivos do Museu Histórico Pedagógico Virgolino de Oliveira. 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esses dois pedidos realizados através das 

indicações nºs 231 e 232/2013 foram elaborados através de uma conversa com o Sr. Glauco 

Lauri. Lembro-me que foi feito esse questionamento, pois atualmente os deficientes não 

possuem nenhum benefício em relação a áudio ou livro em braile. Gostaria que o nosso 
Secretário de Cultura, Sr. Marcelo, pudesse elaborar uma análise nesse sentido. Cabe 

ressaltar que os nossos deficientes também merecem benefícios relacionados a Cultura. É 

uma situação muito importante. Acredito que devemos trazer os nossos deficientes junto a 

Cultura de nossa cidade. Gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado.” 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação a Indicação nº. 232/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Em única discussão a Indicação nº 

00234/2013.- Sugere substituição da iluminação refletiva, denominada "olho de gato", em 

toda extensão da vicinal Itapira/Santo Antônio de Posse e ramal do Stringuetti. Autoria: 

Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “A vicinal de Santo Antonio de Posse é uma via que serve a zona rural. 

Ela está parcialmente asfaltada. É uma via sinuosa e de pouco acostamento. No período da 

noite a visibilidade é muito pouca. Muitas pessoas idosas também transitam pelo local. 

Gostaria que fosse refeita a iluminação na via devido a medidas de segurança. Obrigado.” 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação a Indicação nº. 234/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 

00235/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da Prefeitura que 

realize o asfaltamento da via de principal acesso ao Conjunto Habitacional "Hélio Nicolai". 



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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 235/2013. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Devem refazer o asfaltamento, pois o bairro é novo. A entrada do bairro 

deve ser refeita. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
29º) Em única discussão a Indicação nº 00238/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine 

ao departamento competente promover a limpeza, manutenção geral e revitalização da 

Praça da Árvore. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
07 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Em única discussão a 

Indicação nº 00239/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito promover estudos junto à Secretaria 

Municipal de Cultura, visando reorganizar as feiras de artesanato na cidade. Autoria: Carlos 

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

SARTORI: “Inúmeras pessoas trabalham com artesanatos em nossa cidade. Cabe ressaltar 

que muitas feiras são realizadas. Acredito que esse tipo de trabalho voltado aos artesãos de 

nossa cidade deve ser realizado. Uma feira itinerante seria plausível. Dependendo do 

evento, acredito que os locais poderiam ser alterados. Outro ponto muito interessante 
estaria relacionado a organização desse tipo de evento. É uma situação muito importante, 

pois muitos artesões participam desse tipo de evento. São pessoas trabalhadoras e 

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

salientar, senhor presidente, que a feira de artesanato é um evento cultural e muito 
importante para a nossa cidade. A indicação é muito boa. Obrigado... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Faço jus as palavras do nobre vereador. Quando nos 

deslocamos a outras cidades de nossa região acabamos constatando muitas feiras culturais. 

É uma situação que movimenta o comércio. É uma excelente indicação. Esperamos, 
conforme vossa excelência disse, que o nosso município possa se empenhar a relação a esse 

assunto. Obrigado... Continuando o orador: Os artesões de nossa cidade aguardam essa 

situação. Agradeço a atenção de todos. Obrigado e boa noite.” Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 239/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Em única discussão a Indicação nº 00240/2013.- 

Sugerimos ao Sr. Prefeito desenvolver gestões e parcerias com objetivo de Itapira ser 
beneficiada com a transmissão do sinal de T.V. digital. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 

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

única votação a Indicação nº. 240/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Espero que a indicação 

prossiga sua tramitação e seja acatada. A copa do mundo está perto e somos a única cidade 

da região que não possui sinal digital. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vi sua entrevista com o Betusca nos últimos dias e 
lembro-me que você foi muito categórico em dizer que a sua região possuía sinal digital, 

mas não tinha sinal de celular. Nos dias atuais as duas situações se concretizaram. A 

indicação veio em um bom momento. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Estive em São Paulo para participar de uma 
convenção. Lembro-me que estávamos assistindo o jogo do Corinthians e São Paulo através 

de um sinal digital. Quando chegamos ao perímetro de Itapira o sinal foi perdido. É uma 

vergonha. É uma indicação maravilhosa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 32º) Em única discussão a Indicação nº 00241/2013.- Sugere 

ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente construir um campo de futebol no 



bairro Machadinho. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 241/2013. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador pela 

elaboração da indicação, pois o bairro do Machadinho mantém, há muitos anos, seu time de 

futebol. O bairro necessita desse campo de futebol. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Outros bairros rurais também necessitam 

de um campo de futebol. Cabe ressaltar que o local também deve ter a segurança reforçada 

a fim de evitar vandalismo e furtos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Maio 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. 

 

 
 

 

 


