
ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 de maio de 2013. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º 
Secretário: JULIANO FELICIANO. 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, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor 

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

desta Casa, boa noite. Gostaria de tecer alguns comentários relacionados aos últimos 
acontecimentos. Venho elaborando um balanço em relação aos últimos cinco meses de 

trabalho e fico muito feliz em constatar que o diretor do DER assinou a autorização para a 

construção de dois importantes trevos em nossa cidade. Os trevos atenderão os bairros da 

Ponte Preta e Ponte Nova. Cabe ressaltar que a solicitação da construção desses trevos 
partiu de minha pessoa e do ex-vereador Kará. São ofícios elaborados na legislatura 

passada. Fiquei muito feliz com a situação. O Kará não se faz presente nesta Casa nos dias 

atuais, mas acredito que o mesmo também está muito feliz. Foi um árduo trabalho que 

realizamos na legislatura passada. É notório que também recebemos o apoio dos ex-
vereadores da legislatura passada. Outro assunto que gostaria de abordar é relacionado a 

conquista da instalação da torre de telefonia celular entre os bairros do Rio Manso e 

Roseira. Essa torre beneficiará e atenderá muitos cidadãos Itapirenses. Essa conquista é 

fruto de um árduo trabalho que vem se estendendo há mais de cinco anos. Estou muito feliz 
com mais uma conquista para a nossa cidade. Graças ao trabalho do deputado conseguimos 

concretizar mais um benefício para Itapira. Cabe ressaltar que a nossa viagem para Brasília 

proporcionou uma conversa com o Ministro da Educação e o mesmo, de pronto, disse que a 

nossa cidade seria beneficiada com uma escola. Estou muito feliz, pois estou com o projeto 
em minhas mãos. A escola será construída entre os bairros Hélio Nicolai e Brás Cavenaghi. 

Vejam que essas conquistas são frutos de muito trabalho dos nobres vereadores. É uma 

situação que a imprensa não divulga. Também fico feliz de saber que mais uma indicação 

de minha autoria foi atendida. A mesma está relacionada a volta da patrulha rural efetuada 
pela Guarda Municipal de Itapira. Acredito que os moradores da zona rural ficarão 

tranquilos com mais esse benefício. Gostaria de agradecer os nobres vereadores, assim 

como nosso prefeito municipal. Outro assunto seria que estive recebendo um retorno do 
deputado em relação ao requerimento de minha autoria que solicita a implantação do 

programa Bom Prato. Cada refeição custa apenas R$ 1,00. Então, estamos trabalhando para 

concretizarmos mais esse benefício. Vários municípios de nossa região foram 

contemplados. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Desculpe-me pelo atraso, pois estava 

em uma reunião das comissões juntamente com a participação do Sindicato. Gostaria de 

saudar a todos que se fazem presentes em nome da representante do Sindicato dos 
Funcionários Público, Sra. Cristina. Acabei de conversar com a Cristina e o advogado. 

Chegamos a conclusão de que amanhã tentaremos conversar diretamente com o prefeito a 

fim de chegarmos a um acordo entre a Prefeitura e o Sindicato. Gostaria de deixar bem 

claro que a Câmara Municipal está tentando intermediar esse assunto a fim de que o acordo 
seja concretizado. É muito importante deixarmos essa situação bem clara. Estamos 

conversando e debatendo praticamente todos os dias com os representantes do sindicato. 



Cabe ressaltar que a Cristina esteve participando de mais uma reunião com o Secretário da 

Fazenda de nosso município. Foi passado alguns valores e acredito que a mesma transmitirá 
a todos que participarão da reunião do sindicato. Como estou assumindo a condição de líder 

do prefeito me comprometi com a Cristina de estar levando uma comissão para participar 

da reunião. Amanhã estaremos conversando afim de que o acordo seja concretizado. 

Gostaria de agradecer a Cristina por ter me ligado no período da tarde. É somente isso que 
gostaria de deixar registrado. Vamos tentar chegar a uma definição para resolver esse 

impasse. Agradeço a Cristina, o advogado e a Marli. 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 14ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de Maio de 2013. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 15ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 14 de Maio de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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: 3º) 

Ofício SG - DAO nº 075/2013.- Comunica que o Vereador Dr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES será líder do Poder Executivo. Autoria. Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de manifestar os 
meus parabéns ao prefeito municipal pela indicação do nobre colega Rafael. Parabéns pela 

indicação. Conte com o nosso apoio e lute por nós. Esperamos que você nos represente. 

Cabe ressaltar que você já pegou um grande problema para resolver. Parabéns e obrigado.” 

A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns, Rafael. A nomeação é merecida, pois 
você realiza um excelente trabalho, nobre vereador. Parabéns.” DESPACHO: CIENTE. 

S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

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

Presidente: 4º) ATO DO PRESIDENTE Nº 09/2013.- Designa membro desta Câmara para 
representá-la na 5ª Conferência Municipal das Cidades. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Não havendo mais Ato do Presidente, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei.  

5º) Projeto de Lei nº. 00113/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 

adicional no valor de R$ 665.400,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00114/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Empresa Paulista de Televisão S/A – EPTV. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

00115/2013.- 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 ao Lar São José de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00116/2013.- Em que o Sr. José 

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

o artigo 3º da Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009 que criou o CONDEMA. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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



00117/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Cria o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, 
e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - 

Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 10º) PARECER nº. 127/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 107/2013.- 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 107/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Institui o Dia 

Municipal do Rotaract Club, a ser comemorado no dia 13 de março" 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 
11º) PARECER nº. 128/2013.- Ao Projeto de Lei nº 108/2013.- 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 108/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, 
que "Institui o Dia Municipal do Interact Club, a ser comemorado no dia 05 de novembro" 

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 21 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00150/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Iracema Glória de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00151/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Labigalini. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Celso Ap. Sargentelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00153/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Zoraide Celestino Facci. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00154/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Rosa Augusto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Antonia Jacintho Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Ap. Cavallaro Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de 



Pesar nº. 00158/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedicta Nunes Pereira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00159/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Ernestino Antônio Marcatti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00160/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Sonia Regina Melchior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00161/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nerço Gualberto de Siqueira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00162/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Luis de Lima. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00163/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Benedicta Colosso Zago. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00164/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Desotti Galvão. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Gentil Messias dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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. 27º) Requerimento nº. 0098/2013.- Voto 
de Congratulação com o Departamento Municipal de Fiscalização de Posturas pelo trabalho 

desempenhado na Festa de São Benedito. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima.  

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

0099/2013.- Voto de congratulação com o casal Nelson Coelho de Moraes e Brigida Forato 

Coelho de Moraes, pela comemoração de Bodas de Ouro, ocorrida no dia 10 de Maio de 

2013 Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00100/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Zilda Targino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

18 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00101/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Teonilha Pinheiro Hamagutti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 25 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00102/2013.- Voto de Congratulação 

com o Sr. João Buscariolli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

32º) Requerimento nº. 00103/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Izaura Fray 



Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 

00242/2013.- Sugere serviços de troca de lâmpadas, roçagem e limpeza de entulhos 

acumulados na escada de acesso à Casa do Pão. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela 

ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 
DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00243/2013.- 

Sugere implantação de mão única de direção na Av. Liberdade, no trecho compreendido da 

rua Joaquim Firmino até a rua Maximiliano Setti. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00244/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar o Departamento de Trânsito e de Comunicação Social, para que juntos, 

desenvolvam campanha de conscientização para uso correto da faixa de pedestres. Autoria. 
Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

36º) Indicação nº. 00245/2013.- Sugere estudos junto ao Departamento Municipal de 

Trânsito, objetivando disciplinar o estacionamento de veículos ao longo da Avenida 
Henriqueta Soares. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 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 21 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 00246/2013.- Sugere construção de 
escada em local que especifica. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 00247/2013.- Sugere 

promover estudos para proibir estacionamento de veículos defronte a Casa de Pesca 
Tucunaré na Av. Brasília. 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 21 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00248/2013.- 
Sugere reparos urgentes no sistema de iluminação da praça José Secchi no bairro dos 

Prados. 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 40º) Indicação nº. 00249/2013.- Sugere providências objetivando a 

construção de calçadas em torno da Praça Esportiva localizada na Rua José Pelizer, na 

Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00250/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito 

realizar gestões junto da empresa responsável pelo transporte urbano de Itapira, a Viação 

Itajaí, para que a mesma implante linha de ônibus no bairro dos Limas. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) 

Indicação nº. 00251/2013.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus na estrada dos 

Limas, próximo a Igreja existente naquela localidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

00252/2013.- Sugere revitalização e reparos urgentes no sistema de iluminação da Praça 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro dos Prados 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

44º) Indicação nº. 00253/2013.- Sugere reparos urgentes no sistema de iluminação da 
Praça Adolfo da Silva no bairro dos Prados. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00254/2013.- Sugere revitalização e reparos urgentes no sistema de iluminação da Praça 
Antônio R. Batista, no bairro dos Prados Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00255/2013.- Sugere revitalização e reparos urgentes no sistema de iluminação na praça 
localizada na rua Nilo Boreti, próximo ao campo "Vitório Sartorelli Filho", no bairro dos 

Prados Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00256/2013.- Sugere aquisição de aparelho 
"Bomba à Vácuo" destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 48º) Indicação nº. 00257/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que solicite ao setor 

competente realizar estudos no sentido de incluir o município de Itapira no Programa de 

Valorização da Atenção Básica do Ministério da Saúde (PROVAB). 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 49º) Indicação nº. 00258/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito que promova estudos 

junto aos órgãos competentes da municipalidade e junto ao proprietário do antigo prédio da 
Cimag, no sentido de desmembrar aquela área em menores glebas para atender empresas de 

pequeno e médio porte, criando assim um novo distrito industrial naquela localidade. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 50º) Indicação nº. 00259/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito estudos juntos aos 

órgãos competentes para melhora do rebanho leiteiro das pequenas propriedades rurais. 

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

Presidente. 51º) Indicação nº. 00260/2013.- Sugere implantação de mão única de direção 

na Rua 24 de Outubro, no trecho compreendido entre as ruas Francisca da Luz Quartim 
Barbosa e Padre Ferraz, no sentido bairro/centro. 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00261/2013.- Sugere ao Prefeito que determine ao Departamento de Fiscalização de 

Posturas, para que se faça cumprir a lei municipal nº 4470/09. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. Carlos Alberto Sartori 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 53º) Indicação nº. 00262/2013.- Sugere denominar-se de Therezinha Modonezi 

Soares uma rua ou praça pública da nossa cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 

00263/2013.- Sugere estudos no sentido de se criar uma rota alternativa para desviar o 



trânsito de veículos pesados em Eleutério. 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 21 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00264/2013.- 

Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua José Rosário, esquina 

com a Rua Almeida Júnior, defronte o numeral 350. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 

00265/2013.- Sugere construção de quadra poliesportiva na EMEB 'Sebastião Riboldi 

Guerreiro", no bairro da Ponte Nova. 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 

00266/2013.- Sugere disponibilizar cadeiras de rodas nos velórios municipais da Saudade e 
da Paz. 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 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 00267/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, para que 
promova estudos no sentido de instalar sistema de vigilância com câmeras nas escolas 

municipais. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 00268/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, para 
que determine à Secretaria de Educação, para que promova estudos para abrir pelo menos 

uma escola municipal nos finais de semana para uso da comunidade. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) 
Indicação nº. 00269/2013.- Sugere ao Secretário Municipal de Esporte, que inclua os 

bairros rurais no cronograma de atividades físicas voltadas para a terceira idade. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
61º) Indicação nº. 00270/2013.- Sugere ao Prefeito Municipal, que desenvolva gestão 

junto à secretaria de Promoção Social, afim de que promova atividades culturais no bairro 

de Eleutério Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 62º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Secretaria de Planejamento: Convite para a realização da 5ª Conferência Municipal das 
Cidades, no dia 21 de maio de 2013, às 19:30, na Santa Fé Eventos, situado à rua Alberto 

Sartori, 130 - Bairro Santa Fé. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 63º) Câmara Municipal de 

Itapira: Convite para a realização da Sessão Solene de outorga do Diploma Anna Nery aos 
profissionais da área da Saúde no dia 29 de Maio de 2013, às 19:30, Rua João de Moraes, 

404, centro, Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 64º) Itajaí: Respostas em atenção aos 

Requerimentos nºs 31 e 36/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 65º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Secretaria de Esportes e Lazer: Convite para a realização do Dia do Desafio 

no dia 29 de maio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 66º) Banda Lira Itapirense: Relatório 
Mensal de atividades referência mês de abril/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 67º) 



Câmara Municipal de Pirassununga: Cópia fiel do Requerimento nº 226/2013, subscrito 

por todos os edis, que foi apresentado e aprovado em sessão ordinária desta Casa de Leis, 
realizada dia 07 de maio de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 68º) Câmara Municipal de 

Amparo: Cópia fiel da Moção nº 04/2013 de autoria do Vereador Severino Aparecido 

Bruno. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. 

Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Resolução nº 002/2013.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações 

Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 

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

Resolução nº 002/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

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

de Lei nº 0095/2013.- Declara de utilidade pública a Associação de Motociclistas de Itapira 

- Medievais Motoclube. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 095/2013. 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 095/2013. Aprovado em segunda votação por 

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

CARVALHO: “Gostaria de parabenizar os integrantes do grupo que se fazem presentes 
nesta Casa e agradecê-los pelo importante trabalho que realizam em nossa cidade. Parabéns 

a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Parabéns a todos. Além de proporcionar alegria a muitas pessoas, acredito que também 

proporcionam alegria as entidades assistenciais. Parabéns. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00101/2013.- Altera o Artigo 1º da 

Lei 4.495, de 24 de setembro de 2009. 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 101/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 
de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna para solicitar aos colegas a apreciação desse requerimento que será encaminhado a 

empresa Net. Atualmente Itapira passa por um problema grave, ou seja, não possuímos 

opção em relação aos serviços de internet. Estamos restritos a Telefônica/Vivo em relação a 
prestação de serviços que envolvem a banda larga em nossa cidade. O acesso em relação a 

TV paga também está restrito. Então, esse requerimento solicita um pouco mais de 

qualidade em relação a esse assunto. Acredito que um pouco de concorrência será benéfico 

para a nossa cidade. Cabe ressaltar que os preços da empresa Net são mais acessíveis. 
Acredito que essa situação traria consigo um pouco mais de conforto para os cidadãos 

Itapirenses. É notório que a concorrência influencia na diminuição dos preços. Sendo 



assim, acredito que a vinda da empresa Net para a nossa cidade somente proporcionará 

muitos benefícios aos menos favorecidos. Muitos municípios de nossa região já aderiram a 
ideia. Basta somente buscarmos os recursos necessários. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 092/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. 

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 

21 de Fevereiro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão a 

Indicação nº 00247/2013.- Sugere promover estudos para proibir estacionamento de 

veículos defronte a Casa de Pesca Tucunaré na Av. Brasília. Autoria: Mauricio Cassimiro 
de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Existe um problema muito grave na Avenida Brasília. Quando 

referenciei a casa de pesca Tucunaré, mais precisamente ao lado do supermercado Antoneli, 

seria para apontar o gargalo existente na via. Existe um grave problema nesse local. Muitos 
veículos transitam pela via, principalmente caminhões, onde ocasiona um imenso 

engarrafamento nos horários de pico. Na verdade, estou solicitando para que o setor de 

Trânsito de nossa cidade realize estudos a fim de que o tráfego de veículos seja melhorado, 

beneficiando, desse modo, os condutores que utilizam a via diariamente. Obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação a Indicação nº. 247/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 

00252/2013.- Sugere revitalização e reparos urgentes no sistema de iluminação da Praça 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro dos Prados Autoria: Mauricio Cassimiro de 

Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Boa noite a todos. Gostaria de aproveitar esse momento oportuno para falar sobre as 
indicações nºs 252 e 256/2013 de minha autoria. Existem várias indicações que fazem 

referência ao bairro dos Prados. Todos os habitantes que residem naquele bairro estão 

passando por um problema muito severo, na qual a nossa política municipal está tentando 

solucionar. Todas as praças públicas estavam abandonadas. Elas estavam sendo deixadas de 
lado. Problemas como acumulação de entulhos e proliferação de animais peçonhentos eram 

comuns no bairro. Essas indicações foram elaboradas a fim de salientar ao senhor prefeito 

dos problemas da localidade. O bairro necessita de cuidados. Cabe ressaltar que o bairro já 
está sendo cuidado. Exemplo disso é a revitalização das praças Ana Godoy, dentre outras. 

Vale salientar que o bairro dos Prados é imenso e populoso. Devemos olhar com carinho 

para o bairro para que o mesmo não seja deixado de lado como na gestão anterior. A 

indicação de nº 256/2013 faz referência a aquisição de um aparelho de bomba a vácuo. Esse 
aparelho é imprescindível para a realização de cirurgias odontológicas. Atualmente o 

Centro de Especialidades Odontológicas realiza inúmeras cirurgias odontológicas sem esse 

tipo de equipamento. Esse equipamento tem a finalidade da aspiração de sangue e saliva. 

Existem cirurgias odontológicas que geram muito sangramento no paciente. Seria um risco 
para a saúde do paciente e do cirurgião dentista, pois não existe qualidade nesse tipo de 

procedimento. Venho a essa tribuna para salientar e solicitar esse equipamento ao senhor 

prefeito. Nossos colegas dentistas estão necessitando desse equipamento... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo a preocupação do nobre colega, 
pois é sua profissão. Muito nos surpreende que o antigo Secretário da Saúde também era 

dentista. Então, vejo que a indicação é muito positiva. Gostaria imensamente que o assunto 



fosse levado até a Secretária de Saúde a fim de que o problema seja sanado. Parabéns pela 

indicação. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço pela intervenção, nobre vereador. 
Acredito que o senhor deve entender os problemas relacionados na parte cirúrgica, pois 

você é médico. Como sou profissional da área odontológica, acredito que devo defender 

essa questão. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 252/2013. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em 

única discussão a Indicação nº 00256/2013.- Sugere aquisição de aparelho "Bomba à 

Vácuo" destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas Autoria: Mauricio Cassimiro 
de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 256/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a 
Indicação nº 00257/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que solicite ao setor competente realizar 

estudos no sentido de incluir o município de Itapira no Programa de Valorização da 

Atenção Básica do Ministério da Saúde (PROVAB). Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 
todos. É um programa de valorização da atenção básica do Ministério da Saúde. Conforme 

o nobre colega Maurício falou em relação a sua indicação, gostaria de dizer que esse 

programa deixou de ser implantado em nossa cidade em anos anteriores. Alguns colegas 

médicos estão trabalhando na cidade de Lindoia através do Provab. Esse programa 
disponibiliza um planejamento para o ano subsequente. Infelizmente, Itapira é o único 

município da região da Baixa Mogiana que não aderiu esse programa. Meu colega trabalha 

na cidade vizinha, mas o mesmo gostaria de atuar em Itapira. Não sei por quais motivos que 

Itapira não fez parte desse programa. Estive conversando com a nossa Secretária de Saúde e 
a mesma, de pronto, está providenciando todos os procedimentos para que o nosso 

município seja comtemplado com mais esse benefício. Trata-se de um programa muito 

importante na qual o médico vem trabalhar no município sem nenhum tipo de oneração aos 

cofres públicos. É um programa do Governo Federal. Estive acessando alguns sites e 
constatei que o município de Mogi Mirim conseguiu dois profissionais. Fico muito triste 

em perdermos um programa como esse. Torço muito para que a nossa Secretária de Saúde 

insira o município de Itapira nesse programa do Governo Federal. É um benefício muito 

importante para a nossa cidade. Certamente no próximo ano Itapira passará a fazer parte 
desse programa. Esperamos fortalecer a nossa Rede Básica de Saúde no próximo ano... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Dr. Rafael, pelo o que 

compreendi de sua explanação, acredito que o programa trás para Itapira médicos sem 
nenhum tipo de custo para o município. Existe custo somente a nível federal?... 

Continuando o orador: O Programa disponibiliza uma bolsa patrocinada pelo Ministério 

da Saúde através do Governo Federal... Maurício Cassimiro de Lima: Mais uma vez, Dr. 

Rafael, gostaria de parabenizá-lo pelo empenho e postura perante a Saúde pública de nossa 
cidade. Parabéns... Continuando o orador: Agradeço a sua intervenção, nobre vereador. 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 257/2013. Aprovada por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a 

Indicação nº 00259/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito estudos juntos aos órgãos competentes 

para melhora do rebanho leiteiro das pequenas propriedades rurais. Autoria: Pedro Tadeu 

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

STRINGUETTI: “Gostaria de aproveitar esse momento oportuno para discutir duas 

indicações de minha autoria. A primeira delas pode ser interpretada como uma indicação 



bucólica. A vocação rural de nosso município, exceto o setor canavieiro, é focada nas 

pequenas propriedades. Boa parte dessas propriedades rurais faz parte de uma bacia leiteira 
municipal. Geralmente são animais de baixa e média produtividade com raças não 

definidas, onde a produção é destinada para o consumo próprio ou ao comércio local. Hoje 

em dia fala-se muito em turismo rural, mas acredito que para se fazer turismo rural deve-se 

demonstrá-lo. Umas das coisas que poderia ser demonstrada seria a produção de laticínios 
no próprio local a partir de um rebanho mais produtivo. Então, pensando no futuro do 

turismo rural de nosso município, gostaria de solicitar estudos nesse sentido. Outra 

indicação faz referência ao trânsito de uma via de nossa cidade. A via pública seria a 24 de 

Outubro. Nos horários de pico o trânsito da via fica caótico, sendo que na localidade existe 
uma escola infantil. O embarque e desembarque dos alunos coincide com o horário de pico, 

sendo que muitos motoristas não respeitam a sinalização. Acredito que a alteração da via 

para sentido único seria plausível a fim de melhorar a segurança de nossas crianças. Antes 

que alguma coisa ruim ocorra, gostaria de solicitar estudos nesse sentido. Obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação a Indicação nº. 259/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 

00260/2013.- Sugere implantação de mão única de direção na Rua 24 de Outubro, no trecho 

compreendido entre as ruas Francisca da Luz Quartim Barbosa e Padre Ferraz, no sentido 

bairro/centro. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 260/2013. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

12º) Em única discussão a Indicação nº 00261/2013.- Sugere ao Prefeito que determine ao 

Departamento de Fiscalização de Posturas, para que se faça cumprir a lei municipal nº 
4470/09. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única 

discussão a Indicação nº 00263/2013.- Sugere estudos no sentido de se criar uma rota 
alternativa para desviar o trânsito de veículos pesados em Eleutério. Autoria: Carlos 

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

SARTORI: “Boa noite a todos. É uma reivindicação dos moradores de Eleutério quanto a 

criação da rota alternativa. Seria um modo de evitar rachaduras nas moradias da localidade. 
Estive passando pelo bairro e constatei in loco o problema da região. A elaboração de um 

desvio seria plausível. Desse modo, os veículos pesados transitariam por outro local. O 

Departamento de Trânsito elaborará um estudo nesse sentido a fim de evitar maiores 
problemas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Estive lendo o 

Correio Popular dessa semana e constatei que as vias construídas com paralelepípedos no 

município de Campinas serão asfaltadas. Gostaria de saber se a população de Eleutério 

possui interesse na pavimentação das vias do bairro... Continuando o orador: Creio que os 
moradores da localidade optam pela preservação da parte histórica do bairro. Então, a 

pavimentação não seria necessária. Acredito que devemos desviar o trânsito de veículos 

pesados da localidade... Rafael Donizete Lopes: Como o nobre vereador possui laços 

sanguíneos na localidade, gostaria de parabenizá-lo pela elaboração da indicação. 
Parabéns.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 263/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

21 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a 
Indicação nº 00265/2013.- Sugere construção de quadra poliesportiva na EMEB 'Sebastião 

Riboldi Guerreiro", no bairro da Ponte Nova. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz 



uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Na 

terça feira passada estive passando pela comunidade da Ponte Nova. Conversei com os 
funcionários do PPA e da escola. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com as 

professoras, os alunos e o representante da Secretaria de Obras, Sr. Burdogue a fim de 

constatar alguns problemas. Um dos maiores problemas do bairro está relacionado a uma 

área adequada para a realização de atividades recreativas para nossos alunos. Transitam 
muitos veículos nas proximidades da escola. Existe uma área adequada, mas a mesma se 

encontra a cerca de um quilômetro da escola, sendo que as crianças devem caminhar pela 

rodovia. É muito preocupante pelo fato da ocorrência de atropelamentos na localidade. A 

vida das crianças deve ser preservada. A área de recreação deve ser dentro da escola. Estive 
conversando com o órgão municipal competente a fim de resolver o problema. Desse 

modo, as crianças poderão usufruir de um espaço adequado para o desenvolvimento de 

atividades físicas. É um grave problema que deve ser sanado... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Cabe ressaltar que o bairro da Ponte Nova se 
enquadra em um novo programa do governo. O programa intitula-se Pró-Infância. Esse 

programa contempla escolas e creches. Estive solicitando essa situação em Brasília a fim de 

recebermos esse tipo de benefício. A construção de uma nova escola seria plausível. Desse 

modo, todos os anseios da população local seriam atendidos. Obrigado... Continuando o 

orador: Agradeço a intervenção do nobre presidente. Esperamos que no futuro breve 

sejamos comtemplados com o benefício. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

265/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00266/2013.- Sugere 

disponibilizar cadeiras de rodas nos velórios municipais da Saudade e da Paz. Autoria: 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Estive conversando com a nossa Secretária de Promoção 

Social, Eliana Sobrero. Gostaria de dizer que essa indicação vem de encontro as 

necessidades dos dois velórios de nossa cidade. Os velórios não disponibilizam cadeiras de 

roda, sendo que muitas vezes algumas pessoas com deficiência motora necessitam desse 
tipo de equipamento. A secretária se prontificou em realizar a adequação do acesso aos 

velórios. Cabe ressaltar que o velório da Paz se encontra em uma área íngreme, o que 

dificulta o acesso das pessoas com deficiência. Espero que nas próximas semanas seja 

disponibilizado acesso adequado aos velórios municipais. Gostaria de contar com o voto de 
cada vereador. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

266/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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. 

 
 

 


