
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 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. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Venho a esta 

tribuna para falar sobre uma indicação de minha autoria que faz referência a iluminação de 

um trecho da SP-352. Esse trecho envolve desde a entrada do Tanquinho até o Auto Posto 
NR. Cabe ressaltar que sempre transito pela localidade e constato imenso fluxo de pessoas 

que passam pelo local. Como os postes já se encontram em alguns trechos, gostaria de 

solicitar para que a empresa Intervias tome as providências cabíveis. Peço para que os 

nobres vereadores analisem a matéria a fim de que o problema seja sanado o mais rápido 
possível. É um trecho muito importante de nossa cidade. Gostaria de agradecer, desde já, a 

atenção e colaboração de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

imprensa escrita e falada. O primeiro assunto que me trás a esta tribuna faz referência ao 
cadastro das moradias que foi realizado no bairro de Eleutério. Esse cadastro foi realizado 

no domingo a fim de que o número de habitação seja constatado. Várias pessoas que atuam 

no setor social de nossa cidade estiveram presentes na localidade. O atendimento foi 

realizado até às 15:00. Com certeza o bairro de Eleutério será comtemplado com novas 
moradias populares, assim como também o bairro de Barão Ataliba Nogueira. É notório 

que o processo do bairro de Barão está mais adiantado. Muitas pessoas que ainda não 

possuem suas moradias serão comtempladas com mais esse benefício. É um pedido que 

venho solicitando há mais de cinco anos. Nada mais justo que cada cidadão Itapirense 
possua sua residência. Devemos trabalhar nesse sentido. Muitas pessoas necessitam dessa 

moradia. Acredito que devemos batalhar para concretizar muitos benefícios para a 

população Itapirense. Outro assunto que gostaria de abordar faz referência a reativação do 

posto da Guarda Municipal no bairro de Barão Ataliba Nogueira. É uma reivindicação feita 
há muito tempo. A patrulha rural colaborará para que muitos roubos sejam evitados. É um 

tipo de requerimento que era muito abordado nesta Casa. O Sr. João que se faz presente 

nesta sessão sabe das necessidades da população daquela localidade. Cabe ressaltar que 
muitos moradores da zona rural estão satisfeitos com esse benefício. O bairro rural também 

deve ser atendido pelos integrantes da Guarda Municipal. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado aos jogos dos trabalhadores. Hoje será realizado o encerramento 

dos jogos onde uma palestra será realizada pela Secretaria de Educação. Como o 
encerramento coincidiu com a sessão de hoje, gostaria de parabenizar a todos trabalhadores 

que participaram do evento. Gostaria que o encerramento do próximo evento não 

coincidisse com a sessão de Câmara, pois acredito que todos os vereadores gostariam de 

estarem presentes. É um assunto de interesse de todos desta Casa. Como vereadores e 
representantes do povo, acredito que a nossa presença é fundamental nesse tipo de evento. 

É muito interessante a participação deste Legislativo. Deixo registrado esse apelo aos 

secretários a fim de que eventos desse porte não coincidam com as sessões desta Casa. 

Outro assunto faz referência a gincana cultural realizada pelo Rotaract nesse último sábado. 
É a 17ª gincana que envolve a participação de muitas pessoas. Tenho orgulho de falar sobre 

o Rotaract pelo fato de que sou ex-presidente desse clube. O Rotaract realizada um 



importante papel em nossa cidade. O evento foi muito organizado e grandioso. O evento 

possibilitou a arrecadação de seis toneladas de alimentos onde serão distribuídos nas 
entidades sociais. É muito importante esse tipo de trabalho em prol dos menos favorecidos. 

Gostaria de deixar registrado os meus parabéns e abraços a todos os integrantes do 

Rotaract, assim como a todos aqueles que participaram do evento. Em relação a uma 

indicação de minha autoria, gostaria de dizer que estive conversando com o reitor da Unifia 
do município de Amparo e o mesmo me disse que a faculdade está a disposição para que 

Itapira, juntamente com os alunos da área da Saúde, possam estar realizando uma feira 

envolvendo o setor da Saúde. Os alunos e professores poderão estar realizando essa feira na 

área da praça central de nossa cidade. Caso outra área seja comtemplada, acredito que os 
participantes receberão todo apoio necessário. Acredito que é uma situação válida para a 

nossa cidade. É muito importante a realização desse tipo de evento. Outra indicação é no 

sentido da inscrição do programa Pró-Infância. Acredito que a Secretaria de Educação já 

realizou todos os procedimentos necessários. Essa integração de creches e escolas somente 
vem a beneficiar as nossas crianças. Vários benefícios podem ser alcançados com essa 

situação. Cabe ressaltar que estive conversando com alguns deputados em Brasília e os 

mesmos me asseguraram que muitos benefícios seriam concretizados em relação ao setor 

de Educação de nossa cidade. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do 

amigo Djalma Bicudo pelo feito no último domingo. Foi um ótimo evento. Então, gostaria 

de parabenizá-lo pelo grandioso evento realizado em nossa cidade. Parabéns a todos 
participantes da cavalgada realizada em nossa cidade. Venho a esta tribuna para falar sobre 

a grata notícia que recebi em relação a presença de guardas municipais em nosso Hospital 

Municipal. É uma solicitação que partiu de todos os vereadores. É uma situação muito 

importante e benéfica para os usuários do Hospital Municipal, assim como também para os 
funcionários do local. O nosso prefeito, juntamente com o nosso comandante da Guarda 

Municipal, analisaram a situação com carinho. A segurança retornará dentro do âmbito do 

Hospital Municipal. Esse benefício é fruto da realização de um trabalho conjunto. Também 

fiquei muito feliz em conversar com o nosso secretário Fifo e constatar que o mesmo já está 
providenciando a equipe e os materiais necessários a fim de reestruturar a entrada do PPA 

situado na Ponte Nova. Como o espaço público está aberto muitos vândalos acabam 

depredando e até mesmo roubando os mantimentos de nossos alunos. Tive a grata 

satisfação de elaborar essa indicação e ser atendido em pouco espaço de tempo. Esse 
benefício resultará em mais segurança para o PPA e a escola do bairro. Gostaria de dizer 

que é mais uma conquista para o bairro. Acredito que nos próximos dias o benefício será 

concretizado. Estive conversando com a Secretária de Educação e a mesma já está 
elaborando uma análise a fim de que a quadra da escola situada na Ponte Nova seja 

alterada. Conforme disse em sessões anteriores, os alunos da escola não possuem área 

adequada de recreação. Esperamos que no futuro breve essa conquista também chegue para 

comtemplar os alunos da comunidade da Ponte Nova. Conforme o nosso presidente 
mencionou, hoje está ocorrendo um evento muito importante no auditório do Instituto 

Américo Bairral. O evento está relacionado a um projeto de lei minha autoria que faz 

referência a políticas antibullyng nas escolas. Cabe ressaltar que nos dias atuais possuímos 

uma pessoa de renome no país que é especialista nesse tipo de assunto. Estive conversando 
com a Secretária de Educação e mesma pegou uma cópia do projeto aprovado nesta Casa 

de Leis. Fico muito feliz, pois a palestra de hoje abordará esse tema. Estive conversando 

com a Eliana Sobrero e a mesma me disse que no próximo domingo será iniciado o 

recadastramento do programa que envolve casas populares. Fiquei muito feliz, pois é uma 
iniciativa da Promoção Social. Muitas pessoas serão beneficiadas com esse projeto. O 

nosso governo está realizando um importante trabalho para quem necessita de habitação. É 



um trabalho sério e que merece respeito, pois são pessoas que tem necessidade de moradia. 

Estou muito feliz com essa situação. É notório que a preocupação do governo Paganini 
também está nesse tipo de assunto. Também estive conversando com a nossa Secretária de 

Saúde e pude constatar que o município não possuía nenhuma política relacionada a 

curativos de pacientes com lesões crônicas. Ela me disse que está desenvolvendo um 

importante trabalho nesse sentido. Muitas pessoas de nossa comunidade necessitam desse 
tipo de trabalho. É um tipo de trabalho que envolve médicos e enfermeiros. É muito 

pertinente a iniciativa de nossa secretária. É notório que muitos pacientes acabavam 

fazendo os curativos em suas próprias residências, sendo que muitos deles são inadequados. 

Atualmente possuímos diversas formas de tratamento em relação a curativos. É uma 
preocupação focada nesse público alvo. A nossa Secretária de Saúde, através dessa 

importante iniciativa, está desenvolvendo um importante trabalho envolvendo os 

procedimentos adequados para a realização de curativos. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado na apresentação de mais um projeto de lei que faz referência a 
uma complementação de outro projeto aprovado em sessões anteriores. É um projeto que é 

focado na obesidade infantil. É um trabalho que vem de encontro a mais esse segmento de 

nossa sociedade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. 
Gostaria de parabenizar o Dr. Rafael pela elaboração de mais um importante projeto de lei 

que faz referência a obesidade de nossas crianças. Realmente precisamos olhar com carinho 

esse tipo de problema. Outro projeto de lei faz referência a acessibilidade para deficientes. 

Atualmente a nossa cidade possui um número muito elevado de cadeirantes. Muitos 
consultórios médicos, dentre outros locais, não possuem passagem adequada para os 

cadeirantes. É um problema que deve ser sanado em pouco tempo. Gostaria de parabenizar 

o atleta que trabalha no SAAE, pois o mesmo foi campeão da competição de queda de 

braço na Paraíba. Então, gostaria de deixar registrado os meus cumprimentos ao jovem 
Luciano Rodrigues da Silva. Também gostaria de parabenizar o Djalma pela realização da 

cavalgada Itapirense, assim como também todos os integrantes da gincana Quest. Não pude 

estar presente em alguns eventos devido a compromissos já agendados, mas gostaria de 

deixar, desde já, os meus cumprimentos. A respeito do que foi falado pelos vereadores que 
me antecederam, também gostaria de solicitar aos secretários municipais para que eventos 

futuros não sejam marcados nas datas de sessões desta Casa. Acredito que são eventos que 

merecem a presença dos vereadores deste Legislativo. Também gostaria de parabenizar a 

nossa Secretária de Saúde pelo grandioso trabalho que a mesma está desenvolvendo... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fiquei sabendo que você, 

Marcos, esteve nos representando em São Paulo. Gostaria que o nobre colega transmitisse 

informações sobre o evento realizado em São Paulo. Obrigado... Continuando o orador: 

Estive representando esta Casa de Leis na posse de duas pessoas em importantes cargos do 

Estado. Acredito que essas duas pessoas realizarão uma forte aliança de colaboração junto a 

nossa cidade. Uma delas é o Rodrigo Garcia. É uma pessoa nova que entrou na política para 

fazer a diferença. Muitos trabalhos beneficentes foram realizados pelo Rodrigo Garcia. 
Acredito que muitos benefícios serão disponibilizados ao longo dessa legislatura. O 

Rodrigo Garcia está como Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia. É uma secretaria muito importante. Cabe ressaltar que muitos benefícios já 

foram disponibilizados para a nossa cidade no passado. Exemplo disso é a construção da 
ETEC. Muitas solicitações foram elaboradas ao Rodrigo Garcia. Acredito que a construção 

de uma FATEC em nossa cidade será possível. Outra pessoa que assumiu outro importante 

cargo chama-se Rogério. É uma pessoa que possui um extenso currículo. Obrigado e boa 

noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 
“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. Como sou 

servidor da Saúde gostaria de estender o convite de outorga do diploma Ana Nery a todos 



os cidadãos Itapirenses. São pessoas que merecem o nosso respeito. Gostaria de pedir a 

presença de todos os vereadores. Acredito que será uma justa homenagem vinda deste 
Legislativo. No município de São Paulo ocorreu essa mesma homenagem, na qual recebeu 

a minha presença e a presença do colega Carlinhos. No dia da homenagem fomos 

convidados para tomarmos um café com o governador Geraldo Alckmin, o deputado Rafael 

Silva, o líder da Casa, Sr. Samuel, dentre outras pessoas. Nessa oportunidade debatemos 
muitos assuntos relacionados a Saúde, principalmente em relação a disponibilização de 

recursos para programas de recuperação de usuários de drogas. Essa classe necessita de 

muita ajuda nos dias atuais. Conto com a presença de cada um de vocês, pois será uma 

grandiosa solenidade que homenageará os profissionais da Saúde. Espero que todos estejam 
presentes. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a algumas indicações. Eu 

e meu colega Rafael estivemos passando por alguns espaços públicos de nossa cidade onde 

muitas vezes são deixados de lado. Passamos pelos bairros de Barão e Eleutério, sendo que 

constatamos uma deficiência muito grave. Essa deficiência faz referência ao deslocamento 
de muitas pessoas a fim de retirar medicação nos postos de Saúde. São medicações de uso 

constante. Cabe ressaltar que os dois bairros são populosos nos dias atuais. Então, a 

indicação solicita a nossa Secretária de Saúde para que consiga viabilizar uma farmácia 

nesses bairros. Nessas mesmas andanças alguns moradores solicitaram a realização de 
fisioterapia nos bairros distantes. Muitas pessoas se encontram debilitadas. Junto a essas 

informações, gostaria de solicitar de nossa secretária para que analise a indicação com 

carinho. São pequenos problemas que podem ser resolvidos pela administração. Outra 

indicação de minha autoria é relacionada a duas avenidas de nossa cidade, ou seja, Avenida 
Henriqueta Soares e Avenida Liberdade. Há alguns dias foi elaborada uma indicação 

referente a criação de bolsões de estacionamento. Comecei uma verdadeira peregrinação. 

Fui até o setor de desenvolvimento, juntamente com o secretário Guto, a fim de constatar a 

viabilização dessa hipótese. Disseram-me que a ideia era muito boa, mas acabei 
constatando que a minha solicitação estava esbarrando na legislação ambiental. Mesmo 

assim continuei a minha peregrinação e fui conversar com o diretor do Departamento de 

Trânsito, Sr. Clayton, e o mesmo acabou confirmando a situação. Baseado nessa conclusão, 

fui conversar com o Clayton e o Urbini a fim de elaborar um projeto para a viabilização de 
uma mão única na localidade. Cabe ressaltar que são locais onde existem vários comércios 

e uma Unidade Básica de Saúde. Muitos cadeirantes são atendidos na unidade básica. 

Baseado em todos os problemas que constatei cheguei a conclusão da elaboração de outra 

indicação a fim de resolver o problema da localidade. É uma solicitação que trás consigo 
vários benefícios para a região. É notório que as duas vias públicas possuem intenso fluxo 

de veículos e pedestres... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Estive 

conversando com algumas pessoas responsáveis pelo centro de fisioterapia de nosso 
município e constatei que um dos maiores problemas está relacionado a centralização desse 

tipo de procedimento médico na Vila Ilze. Esperamos que no futuro próximo possamos 

concretizar a unidade de fisioterapia móvel para a nossa cidade. Essa situação é possível 

nos dias atuais. Essa centralização acaba penalizando os PPAs dos bairros periféricos assim 
como as pessoas que residem nos bairros rurais de nossa cidade. Espero que na próxima 

viagem a Brasília possamos viabilizar mais esse benefício para Itapira. Obrigado... 

Continuando o orador: Muito bem lembrado. Vamos batalhar e nos programar 

adequadamente a fim de distribuirmos o orçamento de nossa cidade. 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 JULIANO FELICIANO para que da tribuna proceda a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão 

Solene, realizada no dia 18 de Maio de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 21 de maio de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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 ao Projeto de 

Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 009/2013.- Em que o Sr. José 
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho 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 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00118/2013.- Em que o Sr. Todos Os Senhores 
Vereadores submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

a prestação de contas trimestral por parte das entidades beneficentes e filantrópicas que 

recebem subvenções da prefeitura. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00119/2013.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estabelece normas e 

critérios para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00120/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes, 

Maurício Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Institui a Semana de Combate à Obesidade Infantil, a ser realizada anualmente 
preferencialmente na semana do dia 11 de outubro, Dia Mundial de Combate à Obesidade. 

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

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

00121/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 

lei orçamentária do município para o exercício de 2014 e dá outras providências. 

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

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos 
Lei passamos aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 129/2013.- Ao Projeto de Lei nº 58/2013.- 

As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e 

Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 58/2013, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 1º da Lei 3.779, de 13 de julho de 2005" 

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 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

- Presidente. 9º) PARECER nº. 130/2013.- Ao Projeto de Lei nº 113/2013.- 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 113/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 665.400,00" 

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

Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da Rocha... 



Continuação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 de Maio de 2013... 

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 28 de Maio de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 10º) PARECER nº. 131/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

114/2013.- 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 114/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Empresa 

Paulista de Televisão S/A – EPTV" 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 

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 132/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 115/2013.- 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 115/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores ao Lar São José 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 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 133/2013.- Ao Projeto de Lei nº 116/2013.- 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 116/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Altera o artigo 3º da Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009 que 

criou o CONDEMA", 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 28 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. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00156/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Wilson Breda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00166/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Olavo Almeida. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00167/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antonio Storari Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2013.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sra. Dora Anastácio Cestaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00169/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Domingos Zanco. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 18º) Requerimento nº. 00104/2013.- Requer informações sobre os 
itinerários e a grade de programação da Ronda Rural da Guarda Civil Municipal. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

19º) Requerimento nº. 00105/2013.- Voto de Congratulação com o atleta Luciano 
Rodrigues da Silva, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Queda de Braço em 

Cabedelo (PR). Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos 

Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00106/2013.- Oficiar a 

Intervias, solicitando a implantação de iluminação na SP-352, no trecho compreendido 

entre o Auto Posto NR e o bairro do Tanquinho. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento 

nº. 00107/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Conceição Lima Francisco, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00108/2013.- Voto de congratulação com o casal Mário Gabriotti e Tereza Camilo 

Gabriotti, pela comemoração de Bodas de Ouro, ocorrida no dia 25 de Maio de 2013. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

23º) Requerimento nº. 00109/2013.- Congratulação com o Rotaract Clube pela realização 

da 16ª Gincana Cultural Quest. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico muito feliz pela elaboração desse 

voto de congratulação direcionado aos companheiros do Rotaract Clube. Gostaria de 

parabenizar todos os integrantes do clube pela dedicação, lealdade e empenho. Espero 
contar com cada um de vocês no futuro breve. Deixo registrado muitas felicidades e 

congratulações pela realização desse tipo de trabalho social. Quem sai ganhando é o 

público mais carente. Agradeço a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Também gostaria de justificar meu voto e 
agradecer todos os integrantes do Rotaract pelo trabalho realizado. Não sou integrante do 

clube, mas sou Itapirense e possuo imenso orgulho de tê-los em nossa cidade. Muito 

obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento 

nº. 00110/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Odete Ricciluca Bizinelli, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Indicação nº. 

00271/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade na rua Dorothéia de Freitas, 

próximo a escola "João Simões". Autoria. Cesar Augusto da Silva. 26º) Indicação nº. 



00272/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Aldo 

Piva, próximo ao Magazine Pag Menos. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Indicação nº. 00273/2013.- Sugere 

construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua José Hélio Alberti, próximo a 

Casa Transitória "Flávio Zacchi". Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Indicação nº. 00274/2013.- Sugere 

construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua Maestro Américo Passarella, 

próximo a Casa Transitória "Flávio Zacchi". Autoria. Cesar Augusto da Silva. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 

00275/2013.- Sugere reduzir uma lombada existente na rua José de Alencar, próximo ao 

numeral 441, Vila Boa Esperança. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação nº. 00276/2013.- Sugere poda 

de árvores na rua Leonardo André Scieve, em local que especifica. Autoria. Cesar Augusto 

da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 

00277/2013.- Sugere construção de cobertura na quadra poliesportiva da escola "João 

Simões". Autoria. Cesar Augusto da Silva. 32º) Indicação nº. 00278/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito instalação de lixeiras na rua Alzira Martinez Moro, próximo ao Supermercado São 
Francisco. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00279/2013.- Sugere construção de boca 

de lobo na rua Carlos Venturini, próximo ao número 48. Autoria. Cesar Augusto da Silva. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 

00280/2013.- Sugere construção de boca de lobo na rua General Couto Magalhães, próximo 

ao número 165. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente suspende os 

trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer ao Projeto 

de Lei Complementar nº 09/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação 
de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura do Parecer: 

35º) PARECER nº. 134/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2013.- As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência 
Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá 

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. Em face da licença do vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino, 
ficaram vagas os cargos da Comissão de Ética e Comissão Representativa desta Casa, 

havendo necessidade de eleição para preenchimento das vagas verificadas. Ato Contínuo, o 

Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em participar da Comissão de Ética 

e Comissão Representativa para atuar nos interregnos das sessões se manifestem para que 
possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, o Sr. Vereador Luiz Antonio 

Machado manifesta interesse em participar da Comissão de Ética e Comissão 



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

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

MACHADO foi eleito para preencher a vaga verificada das comissões. Esgotadas as 

matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 009/2013.- Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá outras 

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

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos. Até que em fim o projeto de lei 

chegou a esta Casa. O pessoal veio a esta Casa na semana passada, mas o projeto ainda não 
estava em nossas mãos. Acredito que não podemos nos manifestar caso o projeto não seja 

encaminhado a esta Casa. Gostaria de tecer alguns comentários em relação ao projeto. A 

administração atual iniciou seus trabalhos em janeiro deste ano. Então, fica muito difícil 

chegarmos a uma conclusão, pois esta administração não participou da elaboração do 
orçamento deste ano. Com certeza o grupo que estava na administração anterior não deixou 

nenhuma brecha para que o orçamento possibilitasse maior dissídio aos funcionários 

públicos. Acredito que o Paganini fez das tripas, o coração. Podem ter certeza do que estou 

dizendo. Na campanha, segundo algumas informações, o aumento salarial seria de 6%. 
Então, acredito que o prefeito foi além do que realmente podia. O que pudermos fazer para 

colaborar, vamos fazer. Cabe ressaltar que atualmente não estamos conseguindo ajudar a 

nós mesmos. A verdade tem que ser dita. Estou mentindo? Na gestão passada fizeram 

muitas palhaçadas, sendo que desta vez não ocorreu nenhum tipo de palhaçada. Os 
trabalhos dos vereadores devem ser reconhecidos. Atualmente não somos reconhecidos 

pela imprensa. O reajuste dos vereadores foi de cerca de R$ 1.200,00, sendo que o 

secretariado recebeu mais R$ 4.000,00. O prefeito fez aquilo que pôde. Também devemos 

lutar pelos nossos direitos. Estou nesta Casa há mais de 20 anos e sei do que estou dizendo. 
Acredito que no próximo ano o prefeito disponibilizará um aumento salarial ainda maior 

para os servidores municipais. Gostaria de parabenizar o prefeito pela sua atitude. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa. Gostaria de tecer 
alguns comentários em relação ao projeto de autoria de nosso prefeito municipal. Sabemos 

que o prefeito fez das tripas, o coração. Deve-se levar em consideração as baixas do 

orçamento municipal. Além desse reajuste, acredito que devemos citar o ticket alimentação. 

O vale refeição atua de forma a trazer maior benefício para quem mais precisa. É um fato 
muito bem colocado pelo Dr. Pedro. Gostaria de lembrar de nosso abono assiduidade. São 

importantes benefícios. Na última legislatura os funcionários não tiveram o abono de natal, 

pois foi retirado na gestão anterior. São situações que mostram que o Paganini está 
administrando com ideal diferente. Ele vem querendo mudar e buscar mais benefícios para 

todos. São situações lentas, mas de maneira coesa. É um passo firme a frente de outro. 

Falamos sobre planos de carreira. Esse plano de carreira é algo fundamental para o 

servidor. Ano a ano o servidor vai recebendo estímulo a fim de que continue na vida 
pública. Atualmente os novos servidores entram ganhando o mesmo valor que o servidores 

antigos desde que ocupe o mesmo cargo. Esse plano de carreira é fundamental. Também 

gostaria de exaltar que a Cristina, presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais, também compreende que essa cesta de benefícios é muito importante. Acredito 
que por esse motivo ela está acatando a decisão. Ocorreram várias reuniões a fim de que 

todos os funcionários públicos fossem beneficiados. Baseado em todos esses benefícios, 

gostaria de pedir o voto dos vereadores, inclusive do colega César. Peço a compreensão de 

todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Quando as negociações foram iniciadas, acredito que o líder 

ainda era o ex-vereador Carlos Jamarino. Através de nosso prefeito, Sr. José Natalino 



Paganini, o nosso líder foi promovido para a pasta da Secretaria de Administração. A 

pedido de nosso prefeito o meu nome foi indicado para assumir a nova liderança do grupo 
nesta Casa. A partir desse momento estive conversando com cada vereador a respeito do 

tema. Anteriormente na qualidade de vereador já havia conversando com a Cristina, líder e 

representando do Sindicato, juntamente com a participação da Marli. Fiz o meu papel como 

vereador e como servidor público porque muitas pessoas vieram ao meu encontro a fim de 
questionar a minha posição e postura. Devemos ter postura. Como servidor público, 

acredito que jamais abandonaria essa classe. Cabe ressaltar que faço parte dessa classe há 

10 anos. Conversei muito com a Cristina. Todas a vezes que ela necessitou conversar com a 

minha pessoa, com o Secretário de Fazenda, dentre outras autoridades, acredito que a 
mesma, de pronto, foi atendida. Na semana passada me comprometi com as lideranças que 

aqui estavam em levar as solicitações ao nosso prefeito. Deixo claro que a minha posição é 

como líder do prefeito e como representante da classe. Isso é muito importante. Temos a 

obrigação de zelar pela classe. Os vereadores fizeram a sua parte dentro daquilo que era de 
competência do legislador. Tudo aquilo que pudemos fazer, foi feito. Ocorreram muitas 

reuniões e chegamos nessa conclusão. Para muitos não foi aquilo que desejavam, mas foi 

aquilo que a nossa Prefeitura pôde fazer em relação ao reajuste. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal foi seguida. Não podemos dar o passo maior daquilo que podemos andar. Esperamos, 
através desses outros benefícios, que os servidores municipais sejam ainda mais 

beneficiados. O plano de carreira também é de fundamental importância. Estou como 

vereador, mas mantendo a postura como servidor público. Quero, mais uma vez, dizer aos 

servidores municipais que vamos correr atrás de muitos outros benefícios. Tenho certeza 
que todos os vereadores farão a mesma coisa. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Gostaria de solicitar 

que as futuras negociações salariais fossem focadas com mais carinho na questão do ticket 

alimentação. Acredito que a única maneira democrática de você disponibilizar aumento, 
pois é igual para todos. É um fator que não é levado para a aposentadoria. Nos dias de hoje 

a questão relevante é o que tem na mesa para comer. Queria que olhassem a questão com 

mais carinho. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para pedir apoio dos demais colegas. 
No início, César, também não era favorável ao aumento salarial, mas depois de várias 

reuniões constatei que os benefícios eram favoráveis. Esse aumento de 6,5% também 

refletirá nos quinquênios dos servidores públicos. Vários fatores devem ser levados em 

consideração. O governo atual está completando apenas 6 meses de administração. Cabe 
ressaltar que a administração anterior não deixou brechas para a elaboração de emendas. É 

uma situação muito complicada. Devemos olhar com mais carinho a classe dos servidores 

braçais. Não estou tirando os méritos dos outros servidores, mas acredito que devemos 
olhar para os menos favorecidos. É muito importante essa situação. É notório que no 

próximo ano também haverá reajuste salarial para o funcionalismo público. O sindicato não 

deve aguardar o momento do reajuste salarial para buscar os benefícios para os servidores. 

Acredito que o mesmo deve buscar todos os dias. Acredito que todos os vereadores 
somente querem ajudar os servidores públicos. Gostaria de pedir o apoio de todos os 

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

salientar, Marquinhos, que estamos votando todo esse conjunto de benefícios que vem de 

encontro aos servidores que mais necessitam. O sindicato está liderando essa situação, 
sendo que o mesmo também concordou com os benefícios. Por esse motivo estamos 

pedindo a colaboração do colega César. Obrigado... Continuando o orador: É exatamente 

isso. Muito obrigado pela intervenção, nobre vereador. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. 
Gostaria de parabenizar os servidores públicos, pois são merecedores desse aumento 

salarial. Vimos todos os esforços de nosso prefeito a fim de que os servidores fossem 



beneficiados. A Prefeitura Municipal está levando a risca as considerações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O prefeito não mediu esforços. Gostaria de parabenizar a todos. 
Acredito que muitos outros benefícios virão no próximo ano, além de novas indústrias. 

Muito obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Com relação a fala dos vereadores que me 

antecederam, gostaria de também reforçar a questão do plano de carreira. Acredito que é de 
fundamental importância essa situação. São condições que podem ajudar os servidores a 

crescer com o passar do tempo. É notório que existe um limite prudencial em relação a 

porcentagem de aumento salarial. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser seguida 

adequadamente. Vamos trabalhar em conjunto com a administração e o sindicato. Acredito 
que no próximo ano muitos outros benefícios serão disponibilizados. Como servidor 

público vou somente acatar o que é bom para a classe. Estou como presidente desta Casa, 

mas sou funcionário público há 22 anos. Sempre devemos melhorar a nossa classe. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 009/2013. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio 

da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 009/2013. Aprovado menos um voto do 

Vereador Sr. César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Já conversei com a imprensa. O mínimo que o servidor deveria 
receber seria 10% de reajuste salarial. Se o prefeito diz que não tem condições, acredito que 

o reajuste salarial do secretariado também não poderia ser possível. Sou contra esse reajuste 

de apenas 6,5%. A Prefeitura Municipal está no vermelho, mas acredito que futuramente 

mais secretários serão contratados. Então, todos deveriam pensar melhor. Penso que o 
mínimo de reajuste salarial para os servidores públicos municipais deveria ser de 10%. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

00107/2013.- Institui o Dia Municipal do Rotaract Club, a ser comemorado no dia 13 de 
março. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Esse projeto proporcionará a 

comemoração do dia do Rotaract Clube. Muitos jovens batalhadores ajudam o próximo. Por 

esse motivo julgo necessário e de extremo direito a instituição desse dia no calendário 
municipal. É um clube que presta colaboração a vários setores de nossa cidade. É de 

relevante importância a elaboração do projeto de lei. O Rotaract de Itapira tem grande 

atuação em nosso município. Tenho muito orgulho desse clube, pois já fui presidente do 
mesmo. Estamos prestes a completar 25 anos de existência. É de relevante importância o 

serviço prestado em prol de nossa comunidade. Portanto, o dia do Rotaract vai ser 

comemorado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Sinto-me 

orgulhoso nesse momento. São duas situações que me deixa orgulhoso. A primeira delas é 
pelo fato de ser afiliado ao clube. A segunda seria pela elaboração do projeto. Todos 

merecem respeito e consideração. Parabéns, Carlinhos, pela elaboração do projeto. 

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

lembrá-los que o Interact e o Rotaract são instituições que trabalham em prol a sociedade, 
mas também gostaria de ressaltar que muitas figuras importantes de nossa cidade também 

saíram desses clubes. O presidente da Câmara também foi presidente do Rotaract. Vocês é 

o futuro de nossa cidade. Muito obrigado pela presença e trabalho desenvolvido em nossa 

cidade... Continuando o orador: Parabéns a todos os integrantes do clube. Muitos eventos 
beneficentes já foram realizados em nossa cidade. Vocês são o futuro de nossa cidade. 

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



Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 107/2013. 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 107/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00108/2013.- 

Institui o Dia Municipal do Interact Club, a ser comemorado no dia 05 de novembro. 
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 108/2013. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00113/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 665.400,00. Autoria: José Natalino 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 113/2013. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00114/2013.- Autoriza a cessão de imóvel em 

comodato à Empresa Paulista de Televisão S/A – EPTV. 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 114/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00115/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores ao Lar São José 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 115/2013. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 00105/2013.- Voto de Congratulação com o 

atleta Luciano Rodrigues da Silva, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Queda de 
Braço em Cabedelo (PR). Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00106/2013.- Oficiar a Intervias, solicitando a implantação de 

iluminação na SP-352, no trecho compreendido entre o Auto Posto NR e o bairro do 

Tanquinho. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 
nº. 106/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria de justificar esse voto pela pertinência 

do pedido do nobre vereador Joilson. Realmente é uma região muito perigosa e escura. 

Parabéns pela elaboração da matéria.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO: “É uma área onde transitam muitos pedestres. Vários acidentes já 

ocorreram na localidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Naquele espaço existem três trevos. Então, o risco é eminente. 

Cabe ressaltar que o tráfego de veículos pesados é intenso. Parabéns pela elaboração da 
matéria. Vejo que a iniciativa é muito importante.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “O número de pedestres é imenso na localidade. Vale 



salientar que os bairros rurais da localidade possuem muitos moradores. Parabéns pela 

elaboração da indicação.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Muitos moradores também possuem gado. Então, a iluminação é de fundamental 

importância para evitar acidentes mais graves. Parabéns pela indicação.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Há poucos dias ocorreu um acidente com vítima 
fatal. Vossa excelência já sabia que existia um projeto de lei aprovado em 28 de julho de 

2009 que resultou na lei nº 4470. É uma iniciativa de autoria do colega Paulo Roberto 

Andrade. O mesmo era presidente da Câmara Municipal na época. É um projeto de lei 

muito importante para o perímetro urbano de nossa cidade. No passado todos os trâmites 
legais foram acatados, mas quando o projeto foi encaminhado ao prefeito municipal da 

época, o mesmo vetou a matéria. Com isso, o projeto retornou à Câmara e o presidente da 

Câmara fez a promulgação. Então, através dessa promulgação, acredito que a lei em si deve 

ser cumprida. Isso faz parte de um sistema de um país que cumpre regras. Infelizmente o 
nosso país por não cumprir algumas regras, automaticamente muitas pessoas saem 

penalizadas com a própria vida. Caçamba de entulho é sinônimo de risco eminente para 

quem transita pelas vias da cidade. Esta lei não esta sendo cumprida a risca. Como 

legisladores devemos fazer com que o órgão competente, ou seja, a fiscalização, aja a fim 
de que não tenhamos mais uma vítima fatal. Juntamente com vossa excelência, senhor 

presidente, gostaria de dizer que precisamos disciplinar essa situação. Atualmente 

possuímos dois órgãos da municipalidade para fazer a mesma coisa. É o Departamento de 

Trânsito e o Departamento de Postura. Então, vejo que precisamos, urgentemente, constatar 
de quem é a competência. De quem é a competência? Fica aquele jogo do é e não é, sendo 

que enquanto isso vidas estão sendo ceifadas. Vejo que a indicação é muito importante para 

que possamos sanar mais esse grandioso problema que aflige nossa sociedade... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Observamos que essas caçambas não 
estão com pintura adequada, ou seja, não existe sinalização. Caso a sinalização da caçamba 

seja adequada, acredito que muitos acidentes poderiam ser evitados. Não é o primeiro 

acidente. Lembro-me de muitos outros. Devemos fazer valer a lei. Estamos nesta Casa de 

Leis para legislar e fiscalizar. Muitas vidas estão sendo ceifadas devido a esse grandioso 
problema. Devemos constatar qual órgão é responsável pela fiscalização. Não basta a lei 

estar apenas em vigor. A mesma também deve ser eficaz. Devemos trabalhar nesse sentido. 

A coleta de entulhos é muito importante, mas acredito que a situação deve estar dentro das 
normas corretas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Tendo em 

vista que possuímos dois departamentos que poderão realizar a fiscalização, acredito que a 

participação da população também é muito importante. Acredito que a unificação dos dois 

órgão seria plausível. Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima: Gostaria de ressaltar que Itapira possui nos dias atuais cerca de quatro empresas 

que promovem esse tipo de trabalho. A fiscalização em quatro empresas não é tão 

inacessível. Devemos exigir dessas empresas que as caçambas saiam sinalizadas 

adequadamente, dentre outras situações plausíveis. Como são poucas empresas 
responsáveis por esse tipo de serviço, acredito que a fiscalização não é tão inacessível. 

Obrigado. Continuando o orador: A regra deve ser cumprida. É uma indicação elaborada 

em conjunto. Gostaria de contar com o voto dos demais colegas. Comprometo-me a levar 

essa indicação nas mãos de nosso prefeito. Tenho certeza que ele resolverá a situação... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Luiz Antonio Machado: Isso é muito importante. É 

notório que existem muitas caçambas que ficam sobre as vias públicas de trânsito. É muito 



perigoso. Deve haver uma fiscalização rigorosa para que vidas sejam preservadas. A lei 

deve ser cumprida. Obrigado... Continuando o orador: Fico feliz pela iniciativa do nobre 
colega Paulo Roberto Andrade. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 261/2013. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente.  

10º) Em única discussão a Indicação nº 00271/2013.- Sugere construção de redutor de 

velocidade na rua Dorothéia de Freitas, próximo a escola "João Simões". Autoria: Cesar 

Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00277/2013.- Sugere 

construção de cobertura na quadra poliesportiva da escola "João Simões". Autoria: Cesar 

Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 12º) 

Câmara Municipal de Itapira: Convite para a realização da Sessão Solene de outorga do 

diploma Anna Nery aos profissionais da Saúde que se destacaram no desempenho de suas 

funções a realizar-se no da 29 de Maio de 2013, às 19:30, nas dependências deste 

Legislativo situado à Rua João de Moraes, 404, centro, Itapira/SP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Maio de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 13º) Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas: Convite para 

a realização da reunião extraordinária do Conselho a realizar-se no dia 03 de junho de 2013, 

segunda feira, às 09:00, na sala dos Conselhos - Secretaria Municipal de Promoção Social: 

Rua Vitorio Coppos, 122 - São Benedito. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 28 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. 


