
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de maio de 2013. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário "Ad Hoc": JULIANO FELICIANO. 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, 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos em 

nome do suplente de vereador, Sr. Luiz Machado. Seja bem vindo. Primeiramente gostaria 

de lembrar a data de ontem, dia 13 de maio. É uma data muito importante para o nosso país, 
principalmente para todos os afrodescendentes desta nação. Passaram-se 125 anos após a 

assinatura da carta de abolição. Ocorreu há muito tempo, mas infelizmente a nossa 

sociedade tem muito pouco a comemorar, pois nos dias atuais, nos moldes da sociedade 

brasileira, ainda vivemos não sobre um regime de escravidão e sim em um regime de 
desigualdade social. Gostaria de deixar registrado os meus sinceros votos de congratulação 

a todos os afrodescendentes devido ao transcurso da data de 13 de maio. São sinceros 

votos, mas com muita preocupação, pois ainda dispomos de direitos que ainda estão por 

chegar a algumas classes sociais de nosso país. A classe negra, com todo o respeito e amor, 
deve ser lembrada. Devemos observar que ainda vivemos em um país racista. É um país 

que muitas vezes, por falta de oportunidade, muitas pessoas que tem a mesma cor de 

sangue, mas não tem a mesma cor de pele, acabam sendo marginalizadas por políticas e por 

pessoas que se dizem lutadoras dos direitos humanos. Atualmente possuímos em Brasília o 
presidente da comissão de direitos humanos e das lideranças minoritárias do Congresso 

Nacional, Sr. Marcos Feliciano. É uma pessoa racista e homofóbica que não merece estar 

onde está. É uma pessoa que se diz representante de pessoas menos favorecidas. Segundo o 

IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada) são quatro gerações ininterruptas que o 
negro tem contado com menos escolaridade, menores salários, menos acesso à Saúde, 

emprego, moradia quando contrastados com os brancos e asiáticos. Estudos desenvolvidos 

nos últimos anos, de vários organismos estatais, demonstram claramente a ascensão social e 

econômica do país. Essa ascensão passa necessariamente pelo acesso ao ensino superior. É 
muito triste, senhores vereadores, precisarmos de cotas para as Universidades Públicas a 

fim de resolver um problema que há muito tempo ficou de lado. Graças a Deus, através 

dessa cota, os nossos companheiros estão tendo igualdade e oportunidade junto as 
universidades. Coincidindo com a data de ontem, gostaria de dizer que estarei apresentando 

um projeto de lei para que possamos disponibilizar, junto a qualquer concurso público da 

municipalidade direta ou indireta, 10% de cotas direcionadas aos afrodescendentes. Então, 

gostaria de contar com cada nobre vereador para que venham levantar essa bandeira a favor 
dos afrodescendentes. Espero contar com o apoio de cada vereador. Outro assunto que 

gostaria de abordar está relacionado a Esportiva Itapirense. Gostaria de tecer elogios 

direcionados ao clube, em especial, a pessoa do Sr. Paulinho Ceará, pelo feito no último 

sábado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Joilson Batista Militão da Silva: Boa noite a 
todos. Somente gostaria de dizer algumas palavras a respeito do Pastor Marcos Feliciano. 

Ele é um defensor da palavra de Deus e do povo evangélico. Ele não é racista. Foi apenas 

um mal entendido que a mídia, principalmente a Rede Globo, lançou no ar. Gostaria de 

deixar bem claro que o pastor Marcos Feliciano é a favor da família. Ele não é racista. Foi 
apenas um equívoco que a Rede Globo lançou no ar. Prova disso são todos os nossos 

irmãos evangélicos. Gostaria de dizer que apoiamos o pastor Marcos Feliciano, pois o 



mesmo é defensor do povo de Deus. Obrigado... Continuando o orador: Gostaria de tecer 

elogios a Esportiva Itapirense na pessoa do Sr. Paulinho Ceará, assim como a todos os 
integrantes da diretoria. Esse feito acabou classificando o time para a série A2 do próximo 

ano. Coincidentemente foi o último técnico que conseguiu tal feito. Então, fico muito feliz 

com a classificação da Esportiva. Esperamos, no futuro breve, que a Esportiva se 

classifique para a série A1. 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. Seja bem vindo Luiz Machado. 

Primeiramente gostaria de recordar e disponibilizar as minhas congratulações em relação ao 

dia 12 de maio, data comemorativa das Mães. Gostaria de parabenizar todas as mães pelo 
transcurso dessa data. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é levar um imenso engradado nas 

costas. Ser mãe é muito mais do que uma profissão, ou seja, ser mãe é a conduta de vida de 

muitas crianças. Também gostaria de lembrar que o dia 12 de maio é comemorado o Dia 

Mundial do Trabalhador da Saúde. Como membro do Sindicato da Saúde de Campinas e 
Região, gostaria de deixar registrado as minhas congratulações a todos os profissionais da 

Saúde. Há alguns dias ocorreu a passeata dos trabalhadores da área da Saúde, a qual 

contamos com a presença do Dr. Rafael, do colega Marquinhos, assim como também do 

vereador Carlos Alberto Sartori. Muito obrigado pela presença e motivação, através deste 
Legislativo, disponibilizada no evento. Como disse o colega Rafael, acredito que também 

devemos lembrar do dia 13 de maio, o qual a princesa Isabel sancionou a lei Áurea. Estive 

raciocinando sobre a lei Áurea e seus 125 anos de existência. Áurea quer dizer algo 

importante, reluzente ou talvez até mesmo sublime. Dentro dessa linha de pensamento 
concluí que a referida lei deveria ser chamada como 'desculpa-me'. Seria uma lei que estaria 

pedindo desculpas porque fizemos um apartheid com pessoas que, simplesmente, possuem 

a cor da pele diferente. Quantas mães foram separadas de seus filhos? Quem tem filho 

conhece a dor que é de ficar apenas um dia sem vê-lo. Quantas pessoas foram massacradas 
e torturadas? É uma lei que deve ser comemorada, pois a mesma foi muito importante para 

o desenvolvimento de nossa sociedade. Em minha concepção, acredito que a lei deveria se 

chamar 'desculpe-me', ou seja, desculpe-me por tudo o que foi feito. Desculpe-me pelas 

maldades e ignorância que esteve no comando de nosso país, além de muitos outros. 
Atualmente possuímos a representatividade negra que mostra a sua intelectualidade, força e 

sabedoria em todos os setores que envolvem Economia, Política, Esporte, Direito e muitas 

outras áreas. Vejamos e convenhamos que hoje os negros dominam tudo. São os melhores 

esportistas. Cabe ressaltar que o presidente do país mais importante do mundo é presidido 
por um negro. Há cerca de 125 anos eles eram discriminados e não eram considerados 

cidadãos e muito menos seres humanos. Itapira, aos seus 192 anos de idade, viveu 67 anos 

dentro desse período escravista. O meu amigo, vereador Juliano, é negro, sendo que o 
mesmo está no Poder Público Municipal. É notório que o nobre vereador foi o primeiro 

negro a ocupar uma dessas cadeiras, vistas que já se passaram 192 anos desde a existência 

de nossa cidade. Ainda estamos muito atrasados. A discriminação existe. A discriminação 

está presente em vários setores. Existe discriminação ao pobre, gordo, homossexual, assim 
como muitas outras situações. O ser humano possui a mania de discriminar. Somos seres 

humanos e devemos olhar para dentro de nós a fim de refletir sobre essas situações. Caso 

todos refletissem, acredito que não haveria discriminação. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado a minha manifestação de congratulação com a Esportiva Itapirense 
pelo grande feito. Lembro-me que no passado estava ouvindo uma sessão e constatei que o 

colega Zé Branco foi um dos pioneiros no ponta pé inicial em relação a Esportiva. Então, 

Zé, esse é um dos feitos que começou e está rendendo frutos. Muito obrigado pela iniciativa 

de 2005. Queria defender alguns projetos, principalmente um requerimento de minha 
autoria que faz referência a Diretoria da Net. Itapira está apenas a mercê da Telefônica, na 

qual existe o serviço de Speedy. Caso algum cidadão queira algum canal televisivo fechado 



é necessária a realização de assinaturas junto a Telefônica. É um serviço via satélite. Então, 

elaborei um requerimento direcionado a Net a fim de que a mesma busque para Itapira uma 
melhor condição na prestação desses serviços de maneira mais barata. Seria uma 

popularização desses valores que hoje são praticamente sustentáveis pela maior parte da 

população. A Net viria para concorrer com o nosso mercado Itapirense. A fibra ótica passa 

por outros municípios próximos a nossa querida Itapira, mas infelizmente não chega ao 
nosso município. Então, a realização de um investimento baixo, juntamente com a 

negociação do Poder Público, possivelmente poderíamos ter a Net em nossa cidade. Esse 

requerimento será encaminhado ao setor responsável da Net. Gostaria de pedir o apoio dos 

nobres colegas a fim de juntar forças para que consigamos acertar os ponteiros e concretizar 
essa ideia. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Seja bem vindo Luiz Machado. Gostaria de 

cumprimentar todas as lideranças políticas em nome do colega Luiz Machado. Parabéns a 

todos. Gostaria de parabenizar o nosso treinador Ceará. Gostaria que o senhor ficasse em pé 
para que todos aqueles que não te conhecem poderem vê-lo. Muito obrigado. Esse é o 

nosso treinador, pois mais uma vez conseguiu subir um degrau. Estamos prestando esta 

homenagem de coração. Lembro-me perfeitamente, Paulinho, quando iniciamos essa 

batalha. Você é testemunha disso. Lembro-me que em 2005 foi marcada uma reunião com 
o prefeito da época a fim de apresentarmos o nosso projeto. No primeiro instante o prefeito 

ficou com dúvidas. A Esportiva ficou hospedada em minha pousada e a mesma deu iniciou 

nos trabalhos. Foi muito difícil. Grandes amizades foram feitas. Então, somente vim a esta 

tribuna para parabenizar a Esportiva Itapirense. É muito gratificante para a nossa cidade. 
Cabe ressaltar que a Esportiva Itapirense existia há muito tempo, mas a mesma estava 

parada e sem motivação. Gostaria de agradecer toda a diretoria do time, em especial, o 

técnico Paulinho Ceará. Sofremos muito, mas alcançamos a vitória. Também gostaria de 

agradecer a todos os jogadores, pois sem a força e motivação dos mesmos, acredito que o 
acesso a serie A2 não seria possível. Muitas vitórias foram alcançadas. Tenho certeza que 

muitas portas serão abertas no futuro próximo. Na gestão passada estive com o deputado e 

o mesmo se prontificou a localizar algum patrocínio para o time. Precisamos de muito 

apoio a partir desse momento. A segunda divisão possui um peso diferente da série A3. É 
notório que o nosso estádio também deverá ser ampliado. Existe uma verba disponível para 

esse fim em Brasília. Caso o estádio não seja adequado às normas, acredito que a Esportiva 

não poderá participar do campeonato. Outro assunto que gostaria de deixar registrado está 

relacionado ao Dia das Mães. Parabéns a todas as mães. Metade do mundo é mulher e a 
outra metade é filho de mulher. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores funcionários desta Casa, boa noite. Seja bem vindo Luiz Machado. Aguardei 
por muito tempo a vaga de suplente de vereador na legislatura passada, mas nunca 

consegui. Fico muito feliz de ver um amigo conseguir essa vaga. Parabéns. Gostaria de 

parabenizar o Paulinho Ceará pelo grande feito na Esportiva Itapirense. Esperamos que o 

time progrida cada vez mais para que Itapira seja representada na série de elite do futebol 
brasileiro. Muitos times lutam muito para alcançar a série A1 do futebol. Também gostaria 

de parabenizar os integrantes do 6º Off Road que será realizado em nossa cidade. Outro 

assunto que gostaria de abordar está relacionado aos carros antigos. Os veículos que estão 

abandonados nas ruas podem prejudicar os pedestres, assim como também o trânsito das 
vias. Vários fatores relacionados a assaltos podem ocorrer. A remoção dos veículos 

abandonados somente vem a colaborar para com a nossa cidade. Peço aos nobres 

vereadores para que analisem o projeto com carinho. Esse tipo de projeto foi implantado 

em vários municípios de nossa região. O Departamento de Trânsito deverá fiscalizar 
rigorosamente os locais em que veículos se encontram. Gostaria de parabenizar o 

presidente desta Casa pela elaboração do projeto de lei nº 106/2013 que faz referência ao 



som automotivo. Realmente é um grande problema que a nossa cidade possui. Em breve 

irei elaborar uma indicação em relação a um local adequado para que as pessoas possam 
escutar som automotivo. Em relação a outra indicação, gostaria de dizer que a mesma faz 

referência a Comunicação Social de nossa cidade. Seria plausível a elaboração de um 

projeto nas escolas municipais referente a utilização das faixas de pedestres. Cabe ressaltar 

que muitas vias de nossa cidade estão sendo sinalizadas. A equipe do Claiton deve ser 
parabenizada pela pintura da sinalização de trânsito de nossa cidade. Todos os funcionários 

do departamento vestiram a camisa para que a sinalização de trânsito de nossa cidade 

ficasse ainda melhor. Estive conversando com o Claiton e o mesmo disse que estão sendo 

elaborados vários projetos em relação às escolas municipais de Itapira. Revistas e folhetos 
referentes a educação no trânsito serão bem vindos nas escolas. A educação no trânsito é 

um assunto muito importante para as nossas crianças. Muito obrigado.” 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. Passamos aos Ofícios: 1º) Ofício 

Especial.- Licença, sem remuneração, para assumir cargo na Administração Pública 

Municipal, nos termos dos Arts. 39 parágrafo 1º e 37, II letra "a" da LOMI. Autoria. Carlos 
Aparecido Jamarino. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente esclarece 

que neste momento procederá ao ATO DE COMPROMISSO REGIMENTAL, uma vez 

que já constatou, na conformidade legal, a entrega de todos os documentos exigidos do 1º 
Suplente de Vereador do PTC, Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO. Ato continuo, o Sr. 

Presidente solicita para que o 1º Suplente do Vereador Carlos Aparecido Jamarino fique em 

pé, com a mão direita estendida, e em voz alta e em uníssono repitam o seguinte Termo de 

Compromisso: "PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU 

MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO 

MUNICÍPIO". Após este ato, o Sr. Presidente declara empossado o Sr. LUIZ ANTONIO 

MACHADO para assumir a vaga verificada. (Aplausos) Em seguida, atendendo ainda aos 

dispositivos legais, procede-se a inserção, nesta Ata, de toda a DECLARAÇÃO DE BEM, 
do 1º Suplente de vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO, resumidamente, a saber: 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES. Eu, LUIZ ANTONIO MACHADO, portador 

do RG Nº 5.419.280-0, CPF Nº 752.888.699-87, residente e domiciliado à Rua Altino 

Trevelin Nº 48, Nosso Teto, nesta cidade de Itapira, declaro que possuo os seguintes BENS 
neste momento: 01 - CAPITAL DA FIRMA INDIVUDUAL L. ANTONIO MACHADO, 

INSCRITA NO CNPJ 08.355.803/0001-70, LOCALIZADA À RUA ALTINO 

TREVELIN, Nº 48, EM ITAPIRA/SP. 02 - UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, 
MODELO NXR 150 BROS KS, ANO 2009, COR PRETA, PLACA EKA 4045, DE 

ITAPIRA/SP. 03 - UM MICROONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 310 D 

SPRINTER, ANO 1998, COR BRANCA, PLACA CPI 9060, DE ITAPIRA/SP. 04 - 

105.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FENIX SEGURANÇA 
PRIVADA LTDA – ME, CNPJ 12.156.660/0001-45. 05 - DINHEIRO EM PODER DO 

DECLARANTE R$ 165.000,00. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui 

prestadas são VERDADEIRAS. Itapira, aos 14 de Maio de 2013. LUIZ ANTONIO 

MACHADO. Findo o processo de inserção da declaração de bem na Ata, o Sr. Presidente 
abre espaço para que o 1º Suplente de vereador, Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO, possa 

fazer uso da palavra. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO 

MACHADO: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 

imprensa escrita e falada. É muito emocionante fazer parte desta Casa para representar o 
povo de nossa querida cidade, assim como aqueles que trabalharam durante a minha 

campanha. São pessoas que trabalharam em meu nome sem nenhum tipo de remuneração. 



São pessoas que acreditaram que a política se faz com honestidade, hombridade e 

dedicação. Gostaria de agradecer o meu amigo Charles, assim como todas as pessoas que 
acreditaram em minha pessoa. Fui muitas vezes a cidade de São Paulo a fim de trazer o 

partido PTC para a nossa cidade. Lembro-me que dois suplentes de vereadores 

representaram o partido na primeira disputa eleitoral. É uma situação que mostra que 

estamos no caminho correto. Política se faz de acordo com as necessidades dos menos 
favorecidos. É muito importante essa situação. Podem ter certeza que essa caneta não é 

minha. Ela é nossa. Acredito que juntos iremos fazer muitas coisas boas para a nossa 

cidade. Vamos ajudar o prefeito Paganini a cada dia que passar. Parabéns a todos aqueles 

que acreditaram em minha pessoa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de parabenizar vossa excelência, pois você 

merece estar entre nós. Você lutou muito para que esse dia se concretizasse. Espero que 

você represente muito bem o povo que confiou o voto em sua pessoa. Você merece. 

Parabéns. Seja bem vindo.” Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos 
Projetos de Resolução. 2º) Projeto de Resolução nº. 002/2013.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 

00106/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som, 
portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros 

públicos, nos horários e nas condições que estabelece, e dá outras providências. 

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

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

00107/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui o Dia Municipal do Rotaract Club, a ser 

comemorado no dia 13 de março. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00108/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o Dia Municipal 

do Interact Club, a ser comemorado no dia 05 de novembro. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00109/2013.- Em que o Sr. 

Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

"Dispõe sobre a remoção de veículos automotores abandonados no Município de Itapira, 
nas condições que especifica." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

7º) Projeto de Lei nº. 00110/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o estabelecimento de 
no mínimo 10% de cotas raciais, para o ingresso de negros e negras no serviço público 

municipal em cargos efetivos e comissionados e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00111/2013.- Em que o Sr. 
José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Altera dispositivo da lei que regulamenta o registro e controle de serviço de transporte de 

escolares do município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00112/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 



crédito especial no valor de R$ 2.300.000,00. 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 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 10º) PARECER nº. 121/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 95/2013.- 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 

95/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Declara de utilidade 
pública a Associação de Motociclistas de Itapira - Medievais Motoclube", 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 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

11º) PARECER nº. 122/2013.- Ao Projeto de Lei nº 101/2013.- 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 101/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

o Artigo 1º da Lei 4.495, de 24 de setembro de 2009", 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 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) 

PARECER nº. 123/2013.- Ao Projeto de Lei nº 102/2013.- 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 102/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 Décio da Rocha 

Carvalho 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 14 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 124/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

103/2013.- 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 103/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 Décio da Rocha Carvalho 

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 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 125/2013.- Ao Projeto de Lei nº 105/2013.- 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 105/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para transporte dos 

servidores das áreas de Saúde e Promoção Social", 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 Décio da Rocha Carvalho 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 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) 
PARECER nº. 126/2013.- Ao Projeto de Lei nº 112/2013.- 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 112/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.300.000,00" 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 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. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00149/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Telma Correa. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 17º) Requerimento nº. 0095/2013.- 
Congratulação com os participantes e organizadores do 6º Passeio Off Road de Itapira, em 

nome do idealizador do evento Dula Zanovello. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de parabenizar o professor Dula pela realização desse evento. É a 6ª edição do 
evento. Você é uma pessoa incentivadora do antigo automobilismo de nossa cidade. Você 

sempre esteve apoiando esse tipo de evento. Cabe ressaltar que o 6º Off Road reuniu mais 

de 600 participantes distribuídos em várias modalidades. Esse evento recebeu muitas 
pessoas de várias regiões de nosso Estado. Itapira somente ganhou com esse tipo de evento. 

Itapira não possui muitos pontos turísticos. Itapira necessita de pessoas como o Dula para 

que o Turismo seja explorado. É uma atração que envolve muitas pessoas. Gostaria de 

parabenizá-lo por tal feito. Vários eventos ainda serão realizados em nossa cidade. Peço aos 
nobres vereadores para que analisem com carinho esse requerimento de congratulação. 

Você é um exemplo para a nossa cidade. A elaboração de um calendário municipal da 

Cultura seria plausível. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra o Sr. presidente coloca em única votação o Requerimento nº 
95/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Mais uma vez a organização privada vem nos 

trazer alegria no setor de Turismo de nossa cidade, fazendo com que grandes eventos sejam 

concretizados. Parabéns. Gostaria de parabenizar a todos os organizadores do evento. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Gostaria 

de parabenizar o professor Dula pelo grande feito, assim como também sua esposa Ângela. 



Ela me deu muito apoio quando mais precisei em minha infância. Então, esse voto de 

congratulação é muito merecido. O setor de turismo de nossa cidade somente ganhou com a 
realização do evento. Parabéns Dula e Ângela. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de justificar meu voto, 

embora não tenha votado. Como vereador e presidente desta Casa gostaria de parabenizá-lo 

pela realização desse grandioso evento que beneficiou a nossa cidade. É muito gratificante 
constar a sua presença nesta Casa, assim como também de alguns integrantes de sua 

querida família. Não pude estar presente no evento devido a compromissos agendados 

anteriormente. Conte com o nosso apoio. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 0096/2013.- Solicita Audiência 

Pública com a Secretária de Educação Flávia Rossi com os alunos interessados em aderir ao 

programa de cursinho pré-vestibular. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o 

vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0097/2013.- 

Voto de Congratulação com os atletas e membros da Comissão Técnica da Sociedade 

Esportiva Itapirense pela conquista do acesso à Série A02 do Campeonato Paulista. 
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra o Sr. presidente coloca em única votação o Requerimento nº 97/2013. 

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

CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o nosso treinador pelo imenso esforço e dedicação 
para com a Esportiva Itapirense. Você alcançou mais um degrau. Falta somente mais um 

degrau para alcançarmos a série A. Caso você continue com esse grandioso trabalho, 

acredito que em breve a nossa cidade será conhecida pelo Brasil inteiro. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Lembro-me que 
no passado era médico da Esportiva. Convivi muitos finais de semana com a Esportiva. 

Tenho certeza que a equipe inteira colaborou para que o acesso fosse alcançado. Gostaria 

de congratular-me com todos os integrantes da Esportiva em nome do Paulinho, do Flávio e 

de toda direção da Esportiva Itapirense. Faço votos de congratulação por sua simplicidade e 
dedicação como treinador. Não se esqueça de levar a vermelhinha para a elite do esporte. 

Acredito que o Décio também possui sua parcela de colaboração para com a Esportiva 

Itapirense. Parabéns a todos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não quero falar como vereador, Paulinho. Quero 
falar como cidadão Itapirense. Agradeço a vermelhinha em seu nome pelo imenso orgulho 

que a mesma nos proporcionou. Tenho certeza que todos os Itapirenses estão orgulhosos. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 
“Gostaria de parabenizar toda comissão técnica da Esportiva. Parabéns pelo acesso e 

continue fazendo esse grande feito. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns a toda comissão técnica da Esportiva 

Itapirense. Parabéns aos jogadores, patrocinadores e torcedores. Acredito que sem o apoio 
da torcida essa situação não seria possível. Parabéns.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos em nome do 

presidente desta Casa, Sr. Carlos Sartori. É uma rica oportunidade de estar presente nesta 

Casa para compartilhar o planejamento dessa grande vitória. É muito gratificante ter 
disponibilizado um pouco de meu conhecimento para que esse feito fosse concretizado. Sei 

que todos sabem, mas é bom deixar sacramentado que foi uma luta intensa como o próprio 

vereador Décio disse anteriormente. É fruto de um trabalho árduo e intenso. Sabemos que 

nada é feito sem receber apoio. É notório que o apoio desta Casa foi muito importante na 
concretização dos projetos, assim como dos patrocinadores de nossa cidade. É muito 

gratificante vestir a camisa desta cidade, pois todos são apaixonados pelo esporte. Muitas 



cidades e muitos clubes gostariam de ter essa oportunidade que Itapira está tendo. Parabéns 

a todos. Agradeço a todos que participaram direta ou indiretamente deste feito. Obrigado e 
boa noite.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Tendo em vista a 

licença do vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO, esta presidência informa 

que, regimentalmente, terá que preencher a vaga do nobre edil nas comissões de Justiça e 
Redação para atuar no ano de 2013. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os 

Vereadores interessados em participar da Comissão de Justiça e Redação se manifestem 

para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, o Sr. Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em participar da Comissão de Justiça e 

Redação. Tendo em vista que somente há um candidato para preencher tal vaga esta 

presidência declara, por aclamação da Casa, que o nobre Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA foi eleito como integrante das Comissões de Justiça e Redação. 

Em seguida, o vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, 2º Secretário da Mesa Diretora, 
manifesta a sua decisão de renunciar a 2º secretaria, ressaltando que pretende se candidatar 

ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora para o biênio 2013/2014 em face da vaga 

disponibilizada pela licença do vereador Carlos Aparecido Jamarino. Isto feito, o Sr. 

Presidente informa que, regimentalmente, terá que preencher a vaga da 1ª e 2ª Secretaria da 
Mesa Diretora para atuar no biênio 2013/2014. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Décio 

da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade para que esta presidência 

suspenda os trabalhos por 5 minutos a fim de que os vereadores se reúnam para a definição 

dos candidatos a preencher as vagas da 1ª e 2ª Secretaria da Casa. (SUSPENSA). 
Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, esta presidência retoma o processo da 

eleição dos cargos da 1ª e 2ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapira. 

Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados na vaga da 1ª 

Secretaria se manifestem para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto 
feito, o Sr. Vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em preencher a vaga 

do 1º Secretário. Tendo em vista que somente há um candidato para preencher tal vaga esta 

presidência declara, por aclamação da Casa, que o nobre Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIO DE LIMA foi eleito como 1º Secretário da Mesa Diretora para o biênio 
2013/2014. A seguir, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados na vaga da 2ª 

Secretaria se manifestem para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto 

feito, o Sr. Vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em preencher a vaga do 2º 

Secretário. Tendo em vista que somente há um candidato para preencher tal vaga esta 
presidência declara, por aclamação da Casa, que o nobre Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO foi eleito como 2º Secretário da Mesa Diretora para o biênio 2013/2014. 

Findo o processo de eleição para os cargos da 1ª e 2ª Secretaria, esta Presidência declara 
eleita e empossada a Mesa Diretora do Poder Legislativo Itapirense para o biênio de 

2013/2014, com a seguinte composição: PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO 

SARTORI. VICE-PRESIDENTE: RAFAEL DONIZETE LOPES. 1º SECRETÁRIO: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º SECRETÁRIO: JULIANO FELICIANO. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de 

parabenizar os integrantes da Mesa Diretora. Parabéns ao Maurício e Juliano. Vocês 

conquistaram esse cargo devido ao que são nesta Casa. Parabéns.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Faço das palavras do Décio as minhas. 
Parabéns Juliano e Maurício. Não deixaria de desejar bons trabalhos ao nosso companheiro 

Carlos Jamarino, pois o mesmo assumirá a Secretaria de Administração. Sabemos da 

capacidade do Carlos Jamarino. Cabe ressaltar que o mesmo deixou um brilhante trabalho 

nesta Casa como líder do prefeito. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
MARCOS PAULO DA SILVA: “Não poderia deixar de parabenizar os integrantes da 

Mesa. Vocês merecem. São brilhantes pessoas que merecem estar onde estão. Parabéns.” 



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) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Razões de Veto ao Autógrafo nº 49/2013, ao Projeto 

de Lei nº 11/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de agradecer o presidente desta Casa. 

Você vem defendendo esse projeto há muito tempo. Parabéns pela aprovação. Obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0043/2013.- Institui a obrigatoriedade da 

realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de creches instaladas em 
Itapira e dá outras providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

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

esse projeto nas comissões juntamente com o nosso Secretário Jurídico e a nossa Secretária 

de Educação. Ficamos felizes em relação ao projeto, pois o mesmo trará benefícios as 
nossas crianças. O título do projeto é a Obrigatoriedade da Realização de Primeiros 

Socorros a todos os funcionários de creches instaladas no município de Itapira. Gostaria de 

fazer um breve relato em relação a tudo àquilo que me levou a elaborar o projeto. Espero, 

juntamente com todos os colegas vereadores, beneficiar muitas crianças. Atualmente 
estamos vivenciando um aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, 

elevando cada vez mais a quantidade de matrículas em período integral ou parcial nas 

creches, tanto públicas quanto particulares. Em consequência surge uma maior preocupação 

sobre a saúde e bem estar dessas crianças, não só pelo bem estar físico, mas, também, pelo 
fator psicológico na separação de seus familiares e mudanças de ambiente. Vemos a 

responsabilidade e a dificuldade do cuidador em suprir as necessidades da criança de 

acordo com a idade, muitas vezes substituindo o papel dos pais, sendo que o número de 

crianças para cada cuidador, muitas vezes é elevado, o que promove falhas nas prevenções 
básicas de acidentes, além de muitas vezes não saber qual atitude tomar para socorrer de 

maneira correta evitando sequelas. Dessa forma, cabe aos profissionais a busca de 

aprimoramento de seus conhecimentos, para a maioria dos serviços nas creches, 

proporcionando, assim, maior segurança e confiabilidade para os pais. As experiências que 
temos vivenciado com as crianças de várias faixas etárias nos proporcionam relatos de 

responsáveis e de professores escolares quanto a falta de conhecimento e preparo na 

atuação necessária em situações acidentais que ocorrem com crianças dos 6 meses aos 6 
anos de idade. Mais marcantes que os índices de mortalidade são os dados de morbidade. 

Morbidade é quando você sofre um acidente e fica com algum trauma consequente do 

mesmo. Estima-se que para cada criança que morre haja 20 a 50 hospitalizações (33% 

resultam em sequelas permanentes). A infância é uma fase de crises evolutivas, onde a 
criança terá que passar por processos naturais, como por exemplo, desequilíbrio do corpo 

ao sentar, levantar e andar, processo de fala, curiosidade em conhecer os objetos a sua 

volta. Daí surgem os problemas mais comuns como traumatismos, obstrução de vias aéreas 

por corpo estranho, queimaduras. Portanto, na infância é primordial ter um cuidador apto 
para desempenhar seu papel mediante aos acidentes, prestando a devida assistência e estado 

seguro de seus atos para solucionar problemas comuns, evitando maiores agravos e até 

fazendo melhor, prevenindo até a chegada do socorro especializado. Primeiros socorros, 

constitui-se no primeiro atendimento prestado a vítimas de acidentes ou mal súbito, em 
providências dispensadas no local do acidente até a chegada do atendimento especializado, 

visando preservar a vida, restringir os efeitos da lesão e propiciar a sua recuperação. Cabe 



lembrar que a presença do adulto não impede que o acidente aconteça, principalmente em 

creches públicas, quando a quantidade de alunos por professor muitas vezes ultrapassa o 
limite recomendado pelas normas, e os acidentes ocorrem não pelo fato do 

desconhecimento de como evitar, ou por não estar realizando a sua supervisão direta. 

Acreditamos, então, que é importante a prevenção de acidentes, mas como são inevitáveis, 

defendemos que seja indispensável o conhecimento sobre primeiros socorros para os 
cuidadores de crianças em creches. Vejo que esse projeto vai ao encontro de uma política 

de assistência as nossas creches. As nossas mães e pais poderão se sentir seguros quando 

seus filhos estiverem nas creches. Estive conversando com o médico chefe do SAMU e o 

mesmo se prontificou a explicar alguns problemas. É uma situação importante. Algumas 
dúvidas serão esclarecidas pelo médico do SAMU. Aparte concedido ao Vereador Sr. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: O projeto é excelente. Gostaria de dizer ao Dr. 

Rafael que pode ser acrescentado mais alguma situação ao projeto, principalmente em 

relação ao transporte de nossas crianças. Na época da administração do Bebeto Munhoz foi 
recomendada aos transportadores de crianças a implantação de material de primeiros 

socorros nos veículos. Outras situações também podem ser acatadas para beneficiar ainda 

mais as nossas crianças. Foi um trabalho muito bom. Os veículos responsáveis pelo 

transporte das crianças também devem ser adequados. Parabéns pela elaboração do projeto. 
Obrigado... Continuando o orador: Obrigado pela complementação. Poderíamos 

conversar na quinta feira com o gestor do SAMU, pois ele se prontificou a explicar algumas 

situações. A ideia de vossa excelência é plausível. Vamos conversar a fim de que o projeto 

possa conter em ser contexto muitos benefícios as nossas crianças. A prioridade que deve 
ser levada em consideração é a amenização da preocupação dos pais. Esperamos que o 

nosso prefeito, juntamente com a secretaria competente, acate a ideia. Peço o apoio dos 

nobres edis. 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 043/2013. 
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 043/2013. Aprovado em segunda votação por 

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

LIMA: “Gostaria de parabenizar o colega Rafael pela elaboração de um importante 

projeto. Ao meu ver, doutor, primeiros socorros é prevenção. Prevenção em saúde pública 
resume-se em qualidade de vida e diminuição de gastos nos cofres públicos. Muitos 

agravos poderão ser evitados. Parabéns pelo projeto. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0044/2013.- Institui medida de 

prevenção à violência contra educadores da rede municipal de ensino do Município de 

Itapira. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. No último domingo, mais 

precisamente no dia 12, foi exibida no programa Fantástico uma matéria que nos deixou 

muito preocupados. A matéria faz referência a violência envolvendo professores e alunos. 

Noticiários do país mostram muitos casos que ocorreram em nosso país. São agressões 
entre alunos e professores. É uma situação muito preocupante. Nos dias atuais existe uma 

preocupação muito grande dos pais de alunos. É a mesma preocupação quando muitas 

crianças ficavam nas ruas. Talvez o lugar mais seguro para nossos filhos não seja as ruas e 

as escolas. Nossos avós diziam que ficavam despreocupados quando frequentávamos as 
escolas, mas nos dias atuais a situação é diferente... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Décio da Rocha Carvalho: Lembro-me que caminhava cerca de 5 quilômetros para 



frequentar a escola. Caso brigássemos na escola automaticamente apanhávamos em casa. 

Caso meu pai ficasse sabendo que tinha brigado na escola, o mesmo me batia. Nos dias 
atuais a situação é diferente. Hoje os pais não podem educar dessa maneira e os alunos 

brigam muito nas escolas... Continuando o orador: Gostaria de apresentar alguns números 

sobre o assunto. Foi uma pesquisa elaborada a pedido da Apeoesp. Os dados são do Data 

Popular. Entre os professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, 44% já sofreram 
algum tipo de violência dentro da escola. As agressões mais comuns são: As verbais (74%), 

Bulling (60%), vandalismo (53%), assédio moral (10%) e agressão física (5%). É alta a 

porcentagem de professores que já ouviram falar de algum caso de violência na sua escola 

(84%). É um índice assustador. O futuro de nossas crianças está dentro das escolas. Os 
docentes também afirmam que os alunos são os maiores causadores e também vítimas da 

violência escolar que se manifesta com xingamentos, provocações, espancamentos e 

ameaças de morte. As ameaças e bens danificados pelos alunos são tão frequentes que 39% 

dos docentes acham comum vivenciar essas situações. Para eles, a falta de educação e 
respeito dos alunos (74%) e uso de drogas, inclusive álcool (42%), são as principais causas 

de agressões dentro das escolas. É preocupante. Nas escolas que têm campanhas contra a 

violência o número de agressões cai 10% em relação as demais. Então, caso exista uma 

política de bom relacionamento entre os professores e alunos, acredito que os índices 
podem diminuir. A preocupação com drogas não se limita somente as escolas e é algo que 

está inserido em um contexto maior na sociedade. Necessita-se de um conjunto de ações 

que atuam em conjunto com forças de ordem para coibir a ação do tráfico nas escolas, 

assim como deve ser fortalecido a estrutura de segurança no ambiente escolar e nas 
adjacências escolares. Inclusive, foi aprovado e promulgado pelo nosso prefeito o projeto 

referente a área de segurança escolar. É um projeto que vem ao encontro de outros projetos 

que beneficiam nossa população. Também de suma importância em relação ao 

enfrentamento e prevenção de situações de risco e vulnerabilidade que surgem no dia a dia 
escolar é a presença de Assistentes Sociais junto a Rede Municipal de Ensino. São 

profissionais que agem na área social das famílias. Não adianta querermos punir, caso os 

problemas são gerados em casa. Vejo que esse projeto de lei é muito importante para 

nossos alunos e professores. Gostaria de contar com o apoio de cada nobre vereador. 
Acredito que iremos melhorar as condições de trabalho de nossos professores e alunos. 

Devemos formar cidadãos. Não devemos somente cobrar a frequência dos alunos nas 

escolas, mas sim cobrarmos como sairão formados das escolas. Conto como o apoio de 

todos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 044/2013. 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 044/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0071/2013.- 

"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." Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 071/2013. 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 071/2013. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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 

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

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Não poderia deixar de fazer justiça em relação a luta e empenho de vossa excelência 
referente ao projeto. Foi uma intensa luta. O projeto sofreu algumas alterações, mas vossa 

excelência encabeçou a ideia. Caso o projeto fosse aprovado no passado, acredito que 

muitas pessoas poderiam ser beneficiadas há muito tempo. Como médico posso dizer que 

muitos cidadãos foram penalizados no passado. Parabéns presidente.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Faço das 

minhas palavras, as palavras do Dr. Rafael. Sei de todo empenho que vossa excelência teve 

durante esses últimos quatro anos. Algumas modificações foram necessárias e válidas. 

Venho parabenizar o nosso prefeito e vossa excelência pela iniciativa e aceitação das 
modificações no projeto. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO: “Olhem como funciona a política. O Carlinhos luta pela 

aprovação do projeto há quase 5 anos. Acredito que muitas pessoas poderiam ser 

beneficiadas no passado. Na época várias propostas foram disponibilizadas, mas o 
benefício não se concretizou. Parabéns Carlinhos.” A seguir, o senhor Presidente diz o 

seguinte: “Obrigado pelas palavras. A população somente tem a ganhar com esse projeto. 

Obrigado pelo apoio. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 00102/2013.- 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. 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 

102/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 

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

00103/2013.- 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. 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 103/2013. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00105/2013.- Dispõe sobre a concessão de 

ajuda de custo para transporte dos servidores das áreas de Saúde e Promoção Social. 

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 105/2013. Aprovado 
por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Conforme havíamos conversado há algumas semanas, acredito que estamos 

fazendo justiça a dois segmentos de nossa municipalidade. Existia o benefício há alguns 

anos para o setor da Educação. Nos dias atuais também estamos fazendo justiça para o setor 
de Serviço Social e Saúde. Todos aqueles funcionários da municipalidade também serão 

beneficiados através desse projeto de lei. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 



Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Batalhei muito para estender esse tipo de 

benefício aos funcionários da municipalidade. Cabe ressaltar que no passado não recebi 
nenhum tipo de resposta. Chegou o dia da concretização de mais esse benefício aos 

funcionários da Prefeitura Municipal. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 00112/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.300.000,00. 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Essa abertura de crédito faz referência a criação 

do desenvolvimento do Distrito Industrial. Somente perdemos postos de trabalho em nosso 
município nos últimos anos. As duas empresas que saíram de nossa cidade são o Frigorífico 

e a Teka. Essa situação nos preocupou muito, pois a grande maioria das pessoas que 

ficaram desempregas eram do sexo feminino. Esperamos que esse Distrito Industrial possa 

receber novas empresas. Há dois meses estive participando, juntamente com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, de uma reunião realizada no CVT. O profissional deve 

trabalhar nos domínios de Itapira. Pouco adianta formarmos grandes profissionais e 

acabarmos perdendo para outros municípios. Somente teremos grandes profissionais dentro 

de nosso limite territorial quando tivermos um parque industrial desenvolvido para o 
empregado. Temos a obrigação de primeiramente olharmos nossos trabalhadores. É esse o 

intuito do projeto. Novas melhorias devem ser realizadas, pois a cidade estava esquecida. 

Infelizmente a geração de emprego diminuiu. Necessitamos de grandes empresas. Acredito 

que através desse planejamento esse tipo de situação será possível em nossa cidade. Peço o 
apoio de todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

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

112/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 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. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a 
todos. Esse requerimento é no sentido de que os horários antigos sejam acatados. Ocorreu 

uma alteração onde várias pessoas foram prejudicadas em virtude de trabalharem e 

estudarem no município de Campinas. Esses horários são cumpridos há muito tempo. A 

elaboração da matéria ocorreu devido a muitas reclamações. A empresa deve retornar os 
horários antigos para atender as necessidades do povo. Peço a colaboração dos demais 

vereadores. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
089/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e 

a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima 

sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 0096/2013.- Solicita Audiência 

Pública com a Secretária de Educação Flávia Rossi com os alunos interessados em aderir ao 

programa de cursinho pré-vestibular. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 226/2013. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
14º) 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. 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 14 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Indicação nº. 238/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente faz a leitura dos 
Ofícios: 16º) Ordem dos Advogados do Brasil: Convite para a realização da Posse Solene 

de seus Diretores eleitos para o triênio 2013/2015, às 19:30 horas do dia 17 de maio de 

2013, no Salão do Júri do Fórum estadual Manoel Carlos Ornellas, na Praça Cel. Souza 

Ferreira, S/n, em Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) Câmara Municipal de 

Itapira: Convite para a realização da Sessão Solene de outorga do Título de Cidadania 

Itapirense ao Senhor Clodoaldo Pelissioni, Superintendente do DDR, do estado de São 

Paulo, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade a realizar-se no dia 18 de 
maio de 2013, às 10:00, nas dependências deste Legislativo, situado à Rua João de Moraes, 

404, centro, Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) Câmara Municipal de Mogi 

Guaçu: Convite para a realização da entrega do diploma 'Anna Nery', pelos relevantes 
méritos na área da Saúde a realizar-se no dia 23 de maio, às 19:30, nas dependências deste 

Legislativo, situado à Rua José Colombo, 235, centro, Mogi Guaçu-SP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

- Presidente. 19º) Clube Amor de Quatro Patas: Convite para a realização da 
Constituição, Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal a realizar-se no dia 18 de 

maio, às 10:00, na rua Comendador João Cintra, 323, Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 20º) Telefônica; Vivo: Respostas em atenção ao ofício em referência, o qual 

encaminha o Requerimento nº 23, de autoria do nobre vereador Pedro Tadeu Stringuetti. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 21º) Itajaí: Respostas em atenção aos Ofícios nºs 04, 05, 12 e 
20/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 

 


