
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de junho 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

Gostaria de parabenizar o vice-presidente desta Casa, Dr. Rafael, pela ilustre presença na 

reunião realizada na Associação Comercial de Itapira. A reunião foi focada no Conselho de 
Segurança de Itapira. Uma nova diretoria foi eleita. Cabe ressaltar que os candidatos foram 

eleitos por aclamação pelo fato de que não havia chapa concorrente. O presidente do 

Conselho, Sr. José Carlos Domingues, assim como o vice-presidente, Sr. José Bernardes, 

foram eleitos por aclamação. Os demais integrantes do conselho também foram eleitos por 
aclamação. Essas pessoas receberam mais uma grande missão para realizar em nossa 

cidade. Gostaria de estender meus parabéns ao capitão Peixoto pelo fato de estar 

completando um ano à frente da corporação da Cia. Militar de nossa cidade. Em relação a 

corporação da Polícia Civil, gostaria de salientar que o Dr. José Emídio assumiu a direção 
da mesma. É mais uma grande pessoa que ajudará no combate a criminalidade. O capitão 

Peixoto deixou bem claro que os trabalhos relacionados ao combate ao crime serão 

intensificados. É mais uma situação que fortalecerá a Segurança de Itapira. Elaborei um 

voto de pesar aos familiares de um querido amigo. Essa pessoa chama-se José Ronaldo 
Marques. Foi uma pessoa que deixou muitos benefícios para a nossa cidade, pois trabalhou 

durante muito tempo nesta Casa de Leis. Gostaria de deixar registrado esse profundo 

sentimento de pesar pela perda desse grande amigo e cidadão Itapirense. É notório que o 

Ronaldo já estava muito debilitado devido a uma enfermidade. Em relação a um voto de 
congratulação, gostaria de dizer que o mesmo faz referência a várias empresas de nossa 

cidade. São empresas que participaram dos jogos dos trabalhadores. É muito gratificante 

constatar a participação dessas empresas. A questão da construção de lombadas no bairro 

do Cubatão está sendo estudada. Em minha opinião, a implantação de radares móveis é 
mais plausível do que a construção de lombadas, pois as mesmas podem danificar algumas 

partes dos veículos. Como sabemos que os gastos são maiores em relação aos radares 

móveis, somente sobra uma opção, ou seja, a construção de lombadas. Alguma medida 
preventiva deve ser tomada. É uma questão de preservar a vida de muitas pessoas. Então, 

gostaria de solicitar do setor competente da Prefeitura Municipal para que acate alguma 

medida. Muitos motoristas são irresponsáveis. Devemos prevenir acidentes. Outra 

indicação de minha autoria faz referência ao Departamento de Trânsito. Solicito para que o 
órgão competente realize estudos em relação a implantação de mão única na Avenida 

Brasil. É uma sugestão muito boa. Itapira possui muitos veículos nos dias atuais. São 

simples medidas preventivas que podem ajudar a salvar muitas vidas, além de evitar muitos 

acidentes. Gostaria de parabenizar os organizadores da Tratorata em nossa cidade. Foi um 
evento grandioso, onde muitas pessoas participaram. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Venho a esta tribuna para 

parabenizar, na pessoa do Sr. José Carlos Rodrigues, a nova direção do Conseg. É um 
conselho muito importante por se tratar da Segurança de nossa cidade. Mais uma vez, 

gostaria de deixar registrado os meus parabéns aos novos integrantes do conselho. Espero 



que possamos fortalecer e trabalhar ainda mais a favor da Segurança. Acredito que somente 

desse modo resolveremos todos os problemas relacionados a segurança pública de nossa 
cidade. É notório que atualmente possuímos muitos problema relacionados a criminalidade. 

O nosso município faz parte desse contexto. Então, é de suma importância que os 

legisladores apoiem e olhem a comunidade a fim de que a mesma se sinta mais segura. Ao 

encontro dessa mesma reunião, gostaria de dizer que elaborei um requerimento em relação 
a violência nos bairros da periferia de nossa cidade. É uma situação que também envolve o 

setor da zona rural. Há duas semanas o nosso prefeito inaugurou novamente a sede da 

Guarda Municipal do bairro do Barão, tornando possível a patrulha rural. São trabalhos que 

serão desenvolvidos em todas as localidades da zona rural. Existe um projeto da 
administração anterior que faz referência a implantação de vídeo monitoramento na cidade. 

É um convênio firmado entre o governo federal, através do Ministério da Justiça, e o 

município de Itapira. Vejo que é uma situação muito importante para a nossa cidade. É um 

projeto que envolve a implantação de câmeras de monitoramento em diferentes pontos de 
nossa cidade. Devemos realizar uma análise a fim de se chegar a uma conclusão em relação 

ao que pode inibir a criminalidade. Tenho certeza que esse sistema de monitoramento será 

muito benéfico para Itapira. É notório que a população está solicitando cada mais segurança 

em nossa cidade. Como legisladores devemos constatar situações que beneficiam a 
comunidade Itapirense. Também venho a esta tribuna para falar sobre uma indicação. Fiz 

um levantamento, junto a Secretaria de Saúde, e constatei que nos próximos meses 

ocorrerão algumas mudanças estruturais dentro do setor da Saúde, em especial, dentro das 

dependências do Hospital Municipal. Esperamos que muitos benefícios sejam 
concretizados para aqueles que usam e necessitam do Hospital Municipal. Algumas partes 

da estrutura do Hospital Municipal estão inadequadas. Então, algumas mudanças estruturais 

serão realizadas a fim de trazer mais benefícios a população Itapirense. Indo ao encontro 

dessas mudanças, gostaria de dizer que o protocolo de atendimento também será alterado. 
Atualmente possuímos um sério problema relacionado ao critério de atendimento. Muitas 

pessoas chegam, recebem uma determinada ficha e acaba não sendo informadas 

adequadamente. Muitas situações não necessitam de consultas. Então, devemos pensar nas 

pessoas que frequentam a localidade. Serviços que realizam uma pré-consulta poderia 
resolver o problema de muitas pessoas. Estaremos, a partir dos próximos meses, trazendo 

junto a municipalidade de Itapira aquilo que existe de mais moderno em relação ao 

atendimento no sistema de urgência e emergência. Chama-se Sistema Universal de 

Manchester. É um sistema adotado pela maioria dos municípios brasileiros de médio e 
grande porte. Através desse sistema de atendimento estaremos dando atendimento baseado 

naquilo que o paciente diz na pré-consulta. Será disponibilizada uma sala para a realização 

da pré-consulta. É uma situação muito importante. É o sistema de humanização do 
atendimento na área da Saúde. É muito importante batalharmos nesse sentido. Vejo que nos 

próximos meses algumas mudanças serão iniciadas. Fico feliz em constatar a presença do 

Serginho Zanchetta. Tenho feito um trabalho relacionado a importância do sistema de 

fisioterapia de nosso município. Fiz um levantamento junto a Secretaria Municipal de 
Saúde e podemos constatar a quantidade de pessoas que são beneficiadas dentro desse tipo 

de atendimento. Vejo que o espaço físico poderia trazer muitos outros benefícios caso o 

mesmo fosse ampliado. O profissional da Saúde deve trabalhar em perfeitas condições, ou 

seja, executar seus trabalhos com materiais de primeira qualidade dentro de um espaço 
adequado. Estou fazendo um estudo nesse sentido. Espero que um projeto seja elaborado e 

levado até Brasília a fim de conseguirmos recursos para esse fim. Cabe ressaltar que o PPA 

da Vila Ilze possui um extenso espaço físico que está abandonado. Na semana passada 

estive visitando o município de Jacutinga e pude visitar in loco um grandioso investimento 
que resultou na criação do centro de hidroterapia. Muitas pessoas da terceira idade foram 

beneficiadas. É uma necessidade. Espero que possamos tirar do papel esse projeto e 



concretizar mais um grandioso benefício para os cidadãos Itapirenses. Obrigado e boa 

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

falada. Gostaria de saudar a todos nas pessoas dos senhores Bicudo e Orlando. 

Primeiramente, senhores, gostaria de agradecer a presença de quase todos os colegas na 

outorga do diploma Ana Nery. Foi um evento promovido pelo Sindicato da Saúde onde 
reuniu muitas pessoas. Sentimos a falta do nobre vereador César e acredito que o mesmo, 

por motivos maiores, não pôde estar presente no evento. Também sentimos a falta do 

senhor prefeito. Por problemas particulares o mesmo também não pôde se fazer presente. 

Gostaria de parabenizar o nobre colega Dr. Rafael. Não sei se a população e os nobres 
colegas sabem, mas gostaria de salientar que o nobre vereador elaborou um projeto 

antibulling, o qual foi citado em uma palestra com a presença de mais de 800 pessoas. Esse 

projeto foi encaminhado a Brasília, nobre vereador. Então, gostaria de novamente 

parabenizá-lo por levar o nome de Itapira a Brasília. É muito importante essa situação. 
Parabéns. Em relação a outros projetos, gostaria de dizer que eu e o nobre vereador Rafael 

elaboramos um projeto relacionado a semana de prevenção do câncer bucal. É um grave 

problema que afeta a população brasileira. É uma situação pouco divulgada. Atualmente 

possuímos muitos problemas desse tipo de doença em nossa cidade. Com a realização da 
semana de prevenção de câncer bucal, acredito que vamos melhorar a qualidade do 

diagnóstico e elevar o conhecimento das pessoas em relação a esse problema. Venho a esta 

tribuna para também falar sobre um projeto de lei que garante a vaga de estacionamento 

para as gestantes e mães com filhos até 2 anos de idade. Possuo um filho com um ano e seis 
meses e sei de todas as dificuldades que a minha esposa teve quando era gestante. O centro 

de nossa cidade possui muitas ruas inclinadas o que dificulta ainda mais a situação para as 

gestantes. Quando a mãe alcança seu 7º mês de gestação, automaticamente as coisas vão 

ficando mais difíceis. Como existe a vaga para o deficiente e o idoso, acredito que também 
devemos olhar com bons olhos a situação das gestantes. É importante dizer que todos nós 

saímos de alguma gestante no passado. É um benefício que deve ser visto com bons olhos. 

Gostaria de dizer que seria plausível a disponibilização desse tipo de vaga em diferentes 

locais de nossa cidade, ou seja, supermercados, farmácias, dentre outros locais públicos. 
Em relação a algumas indicações elaboradas na semana passada, gostaria de salientar que o 

caso da fisioterapia móvel atenderá os bairros distantes de nossa cidade. A questão da 

farmácia também deverá ser estudada. São situações que beneficiarão muitos cidadãos. 

Acredito que o prefeito nos atenderá, pois é uma solicitação que não gerará alto custo para 
o município... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo a 

preocupação do nobre vereador. Uma das referências do setor da Saúde é vossa excelência. 

Na quarta feira estive participando da outorga do diploma Ana Nery e pude observar o 
respeito de todos para com a sua pessoa. Então, fico muito feliz com a situação. Creio que 

vossa excelência ficou muito feliz quando foi citado pelo presidente do sindicato. 

Parabéns... Continuando o orador: Obrigado Dr. Rafael.” 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 LUIZ ANTONIO MACHADO para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Passamos ao Relatório. 1º) RELATÓRIO Nº. 004/2013.- 

Prestação de contas pelo Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 
2013, apresentada em audiência pública no dia 24 de maio de 2013, no plenário da Câmara 

Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Parecer ao projeto de 
Decreto legislativo. 2º) PARECER nº. 135/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

008/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de 



opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus em Itapira, Ministério da Madureira, apresentado nesta Comissão pelos nobres 
Vereadores Carlos Alberto Sartori e Luiz Machado, com a finalidade de apresentação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2013, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. 

Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação 

da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira. O Pastor Onério Alves, nasceu na cidade de Oriente, 

Estado de São Paulo. Casado com a Sra. Maria Auxiliadora Alves, com quem tem cinco 

filhos: Davi Alves, Levi Alves, Nelson Alves, Andréa Alves e Denise Alves, além de 15 

netos. Sua vasta carreira a serviço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e há muito 
tempo prestando serviços sociais em nossa cidade, conforme sua vasta biografia, o 

credência a receber a homenagem indicada. Sua Biografia que fica fazendo parte do 

presente processo, o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do 
homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 08/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2013. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

008/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori e Luiz Antonio Machado submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Pastor Onério Alves. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, 
o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00122/2013.- Em 

que o Sr. Rafael Donizete Lopes e Joilson Batista Militão da Silva submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o reconhecimento como manifestação 

cultural da música e dos eventos gospel no município de Itapira e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

00123/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes e Maurício Cassimiro de Lima submete 

à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui a semana municipal de 
prevenção ao câncer bucal no município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00124/2013.- Em que o 

Sr. Mauricio Cassimiro de Lima e Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos de nas 

áreas especiais de estacionamento “Zona Azul”, para gestantes, no âmbito do Município de 

Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei 

nº. 00125/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

com a Associação dos Amigos do Basquete de Itapira e Associação dos Amigos do Judô de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei 

nº. 00126/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 
Subvenção Social, valores à Casa dos Amigos “Helen Keller” Centro de Atendimento ao 

Deficiente Visual de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

9º) Projeto de Lei nº. 00127/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Auxílio, valores à Casa dos Amigos “Hellen Keller” Centro de 



Atendimento ao Deficiente Visual de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 10º) 

Emenda Modificativa de nº. 001/2013.- Altera o inciso IV do Art. 3º do Projeto de Lei nº 

119/13, que "Cria o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, e dá outras 

providências". Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 11º) PARECER nº. 136/2013.- Ao Projeto de Lei nº 118/2013.- 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 118/2013, de autoria de todos os 

senhores Vereadores, que "Dispõe sobre a prestação de contas trimestral por parte das 

entidades beneficentes e filantrópicas que recebem subvenções da prefeitura", 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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 12º) PARECER nº. 137/2013.- Ao Projeto de Lei nº 100/2013.- 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 100/2013, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal de Itapira, que "Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara 

Municipal a partir de 01 de maio de 2013", 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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 138/2013.- Ao Projeto de Lei nº 111/2013.- 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 111/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 
dispositivo da lei que regulamenta o registro e controle de serviço de transporte de 

escolares do município de Itapira", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Junho 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. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00170/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josephina Lourdes Vassoler Leitão. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Ronaldo Marques. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de 



Pesar nº. 00172/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edemir Ribeiro de Carvalho. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Pedro Gaspardi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00174/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcílio de Freitas. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00175/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Maria 

José de Mello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00176/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Galbriati Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00177/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Américo dos 
Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Buggi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00179/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Vicente Pereira. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00180/2013.- Voto de pesar pelo falecimento da 

Pequena Gabrielly Vitória Moscon Ilhamalaimen. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00181/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aditiva da Silva Campos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00182/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Ronaldo Vaz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00183/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Pequena Izabella de Souza Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00184/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Domingos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00185/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Glória 
Giglio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho 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. 30º) Requerimento nº. 



00111/2013.- Voto de Congratulação com os integrantes da nova diretoria da OAB 

subseção de Itapira, empossados no último dia 17 de maio. Autoria. Todos Os Senhores 
Vereadores. 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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00112/2013.- Voto de Congratulação com a equipe São 
Bento de Sorocaba pela conquista do Campeonato Paulista da Série A3. Autoria. Décio Da 

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

CARVALHO: “Elaborei esse voto de congratulação porque acabamos participando desse 

campeonato. Eles foram os verdadeiros campeões. Nessa oportunidade, vários atletas que 
jogaram em nosso time foram campeões com a camisa do São Bento de Sorocaba. É 

notório que o time de São Bento é muito amigo de nossa querida cidade. Fico muito feliz 

em constatar essa harmonia entre as torcidas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00113/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Yolanda Finelli, pelo transcurso de seu 88º aniversário de nascimento. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
33º) Requerimento nº. 00114/2013.- Moção de Louvor e Reconhecimento com o Sr. Alair 

Cavallaro, barbeiro que aos 85 anos de idade ainda mantém ativo em seu salão na rua 

Siqueira Campos. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tive o prazer de 
conhecer o Sr. Alair Cavallaro há algum tempo. É uma pessoa de 85 anos de idade, na qual 

desempenha uma atividade de alta dificuldade e responsabilidade. Ele possuí imensa 

vitalidade. Então, devemos registrar toda essa eficiência e feito realizado pelo Sr. Alair. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
“Juntamente com o nobre colega Dr. Maurício venho parabenizar o Sr. Alair Cavallaro, 

pois o mesmo representa o exemplo de empenho e dedicação pelo trabalho. Ele realiza esse 

tipo de serviço de forma amorosa e respeitosa a todos seus clientes. Chegar aos 85 anos de 

idade e ainda estar na ativa, em minha opinião, é uma profissão para poucos. Certamente 
ele faz dessa profissão o seu ganha pão. Tenho certeza que seus clientes estão muito 

honrados pelo seu trabalho. É um exemplo de vida a ser seguido pelos jovens Itapirenses. 

Parabéns ao Sr. Alair Cavallaro e a toda sua família.”  A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar o Sr. Alair em 
nome de todos os vereadores que aprovaram por unanimidade o referido requerimento. 

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

Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento 

nº. 00115/2013.- Voto de Congratulação com o Rotary Club de Itapira pelo sucesso na 

realização da 19ª edição do Porco no Rolete Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) 
Requerimento nº. 00116/2013.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes da 10ª Tratorata de Itapira. 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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00117/2013.- Requer Informação à Prefeitura Municipal sobre a aplicabilidade da Lei nº 

4.999/2012, que versa sobre convênio com a União para implantação do Sistema de Vídeo 

Monitoramento. 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 04 de Junho de 2013. a) 



Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00118/2013.- Congratulação 

com diretores, funcionários e atletas representantes da Penha S/A, pela conquista do Título 
de Campeã da 36ª edição dos Jogos dos Trabalhadores. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

38º) Requerimento nº. 00119/2013.- Congratulação com as equipes participantes do 36º 
Jogos dos Trabalhadores de Itapira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete 

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

“Devemos fazer justiça às empresas que participaram do 36º Jogos dos Trabalhadores. É 

uma situação muito importante, pois engrandece a comunidade Itapirense. Acredito que 
estamos divulgando Saúde, Esporte, Lazer e Respeito. As empresas são as maiores 

vencedoras quando se fala nesse tipo de atividade. É um voto que se estende a todos os 

participantes do evento. Acredito que prevaleceu o respeito, a competitividade e, acima de 

tudo, o exemplo. Parabéns a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00120/2013.- Voto de Congratulação 

com a bancária Deise Lucy Freitas Pires de Souza, pela conquista de sua merecida 

aposentadoria. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00281/2013.- Sugere 

construção de redutores de velocidade tipo lombada em local que especifica. Autoria. Cesar 

Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00282/2013.- Sugere revitalização e instalação de playground na Praça 

Alécio Gotti. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00283/2013.- Sugere implantação de mão 

única de direção na Avenida Henriqueta Soares, no trecho da Academia Evolução. Autoria. 

Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
43º) Indicação nº. 00284/2013.- Sugere contato com a Telefônica para implantação de 

telefone público na esquina da rua Antônio Puggina com a rua José Ricardo Venturini. 

Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 44º) Indicação nº. 00285/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade 

tipo lombada na rua João Ferrari, próximo ao número 86. Autoria. Cesar Augusto da Silva. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00286/2013.- Sugere execução de obras de reforma na quadra poliesportiva do Nosso Teto, 

localizada na rua Ernesto Stringuetti. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 00287/2013.- Sugere 

execução de reforma e recuperação do campo e dos brinquedos do playground existente na 

rua Pedro Maudi, no Flávio Zacchi. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00288/2013.- Sugere 

execução de reforma e recuperação do campo de futebol e dos brinquedos do playground 

existente na Av. Alzira Martinez Moro, no Conjunto Assad Alcici. Autoria. Cesar Augusto 

da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00289/2013.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine à Secretaria Municipal de 



Saúde para que crie uma extensão da Farmácia do Cais em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. 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 04 de 

Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 00290/2013.- 

Sugere estender o atendimento prestado na área de Fisioterapia aos bairros de Barão 
Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. Rafael Donizete Lopes 

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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) 
Indicação nº. 00291/2013.- Sugere construção de redutor de velocidade e ponto de ônibus 

na Av. Henriqueta Soares, no local que especifica. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
51º) Indicação nº. 00292/2013.- Sugere poda de árvore na rua Emílio Adami Kamimura, 

em local que especifica. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 00293/2013.- Sugere execução de 
recapeamento asfáltico na rua Bandeirantes e na rua Espanha. 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 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
53º) Indicação nº. 00294/2013.- Sugere revitalização da quadra da Juventude, situada no 

conjunto habitacional "Maria Amélia da Cunha Setti", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 

minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 

após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0058/2013.- Altera o 
artigo 1º da Lei 3.779, de 13 de julho de 2005. 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 058/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 00100/2013.- Reajusta os vencimentos dos funcionários da 

Câmara Municipal a partir de 1º de maio de 2013. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei nº 100/2013. 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 100/2013. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em 

segunda 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 mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 108/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00 116/2013.- 
Altera o artigo 3º da Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009 que criou o CONDEMA. 

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 116/2013. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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 (PB). Autoria: Marcos Paulo da 
Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação Requerimento nº. 105/2013. Aprovado por unanimidade. 

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

04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00111/2013.- Voto de Congratulação com os integrantes da nova 

diretoria da OAB subseção de Itapira, empossados no último dia 17 de maio. Autoria: 

Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Estamos muito felizes em relação a nova 
formação dessa diretoria. Sabemos a capacidade, a formação, disciplina e respeito que o 

nobre advogado Tomás possui com sua classe. Hoje é uma classe muito importante dentro 

do contexto social de nosso país. Gostaria de parabenizar, através do Tomás, toda a 

diretoria. Espero que sempre possamos estar em contato com essa classe. Parabéns a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Venho a esta tribuna para parabenizar os novos integrantes da diretoria da OAB. 

Eu e o Tomás possuímos uma história em relação a nossa escolaridade. É bem interessante 

lembrar que o Tomás vem de uma família humilde, na qual apoiou o mesmo a estudar. 
Atualmente vivemos em um país onde a advocacia é muito difícil devido ao imenso número 

de profissionais que atuam na área. Automaticamente o mercado de trabalho torna-se muito 

difícil. Mesmo com a perda do pai e as dificuldades financeiras, dentre outras questão, o 

Tomás conseguiu se estabelecer e tornar um dos maiores advogados de nossa cidade. 
Então, pessoal, o Tomás superou muitos obstáculos mesmo com todo esse contexto 

negativo. É um exemplo de vida para todos. Qualquer pessoa que tenha vontade e 

perspicácia acabará alcançando seus objetivos. Parabéns.” Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação Requerimento nº. 
111/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00116/2013.- 
Voto de Congratulação com os organizadores e participantes da 10ª Tratorata de Itapira. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho participando desse evento desde a sua 

primeira edição em nossa cidade. A cada ano que passa o evento trás consigo várias 
inovações. É um evento cultural muito grandioso, onde recebeu a presença de muitas 

pessoas. Várias equipes participaram e realizaram um grande trabalho em conjunto com a 

Secretaria de Cultura e Meio Ambiente. Gostaria de parabenizar a todos os organizadores 

do evento. O evento não foi prejudicado devido as chuvas. Muitos alimentos foram 
arrecadados. Muitas pessoas serão beneficiadas. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador 

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

116/2013. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Lembrando que Itapira é uma cidade agrícola e 
que hoje o Estado de São Paulo investe muito nesse setor, gostaria de dizer que a realização 

desse tipo de evento é de suma importância para a nossa cidade e região. É uma situação 



que mostra a força agrícola de nossa cidade. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Juntamente com o nobre colega vereador 
Marcos, gostaria de ressaltar que a realização desse tipo de evento é muito importante. 

Cerca de 31% de toda arrecadação de nosso país vem do agronegócio. Vejo que muitas 

vezes o setor do campo acaba sendo esquecido. Então, esse tipo de evento somente vem a 

mostrar a força agrícola de nossa cidade conforme foi dito anteriormente. Gostaria de 
parabenizar e incentivar ainda mais os organizadores desse evento. Um dos alicerces de 

nosso município. Sem sombras de dúvidas é a representatividade das empresas que atuam 

no setor agrícola. A implantação no calendário municipal de uma semana que envolve o 

setor agrícola de nossa cidade seria plausível. É uma situação muito importante. Parabéns a 
todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, assim como os participantes. 

Acredito que muitas entidades serão beneficiadas devido a arrecadação de alimentos. 

Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00117/2013.- Requer Informação à Prefeitura Municipal 

sobre a aplicabilidade da Lei nº 4.999/2012, que versa sobre convênio com a União para 

implantação do Sistema de Vídeo Monitoramento. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Hoje, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores problemas de Itapira. Vejo que nos 

últimos meses e anos, não somente no cenário de nosso município, muitos cidadãos estão 

muito preocupados. Podemos observar na imprensa que os bandidos estão queimando 
dentistas e matando inocentes. Esses bandidos não mostram a cara e os familiares das 

vítimas acabam não sabendo quem são os responsáveis por tal ato criminal. A lei 

disponibiliza esse direito. O bandido pode fazer o quiser com o cidadão do bem. Isso é o 

sistema brasileiro de leis. São leis arcaicas que necessitam de reformulação. A diminuição 
da maioridade penal é um clamor nacional. Noventa e três por cento da população 

paulistana é favorável a diminuição da maioridade penal. Isso é o país que está pedindo. 

Estamos apenas construindo estádios, obras faraônicas e elefantes brancos a partir da 

próxima copa. Tem estádio que não tem time na primeira, segunda ou terceira divisão de 
futebol. Então, estamos muito preocupados. Tivemos uma reunião com o nosso prefeito, 

juntamente com a participação do coronel da Guarda Municipal, a fim de falarmos sobre 

esse assunto. A questão em pauta é Segurança Pública. Quando se fala em criminalidade 

devemos associar o uso de drogas. Atualmente cerca de 30% dos presos são traficantes. É 
muito grave. Hoje o maior problema de Saúde no país esta relacionado ao crack. É uma 

droga que atinge diferentes pessoas das mais variadas classes sociais. A nossa população 

está atada quando se fala em relação as drogas. Há 45 dias uma conselheira tutelar de nosso 
município, Sra. Andressa de Fátima Magiori de Matos, disse o seguinte: 'Os números 

divulgados pelo Conselho Tutelar referente a 2012 mostra e confirma o que rotineiramente 

pode ser deflagrado a olho nu, ou seja, o avanço desenfreado de drogas acometendo 

crianças e adolescentes.' É grave essa constatação. Enquanto esses índices avançam 
certamente a criminalidade também virá associada. Então, esse requerimento é uma 

necessidade. Precisamos ir ao encontro de tudo aquilo que nos permita lutar contra as 

drogas. Esse monitoramento é um projeto de lei concretizado pelo governo anterior. 

Devemos fazer justiça em relação a esse fato. Precisamos iniciar esse tipo de 
monitoramento. Atualmente os comerciantes da região central da cidade estão muito 

preocupados. São várias questões. Vejo que com o apoio dos nobres colegas essa 

solicitação poderá ser concretizada. Vamos cobrar do órgão competente para que esse tipo 

de monitoramento seja implantado em nossa cidade. Atualmente um dos bairros mais 
afetados pelo roubo é o Santa Bárbara. Espero que possamos amenizar a violência de nossa 

cidade com essa solicitação. É um sistema que também contemplará a Guarda Municipal, 



Polícia Civil e Militar de nossa cidade. Gostaria de contar com o apoio dos nobres 

vereadores. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação Requerimento nº. 117/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 271/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

Indicação nº 00277/2013.- Sugere construção de cobertura na quadra poliesportiva da 

escola "João Simões". Autoria: Cesar Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
277/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00289/2013.- Indica 

ao Senhor Prefeito para que determine à Secretaria Municipal de Saúde para que crie uma 
extensão da Farmácia do Cais em Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Mauricio Cassimiro de 

Lima. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00290/2013.- 
Sugere estender o atendimento prestado na área de Fisioterapia aos bairros de Barão 

Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. Rafael Donizete 

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

noite a todos. Essa ampliação do atendimento prestado pela área de fisioterapia é devida a 
uma das queixas mais frequentes dos pacientes. A dificuldade dos pacientes em se 

deslocarem até a Vila Ilze é enorme. Muitas pessoas não realizam fisioterapia devido a 

dificuldades motoras e físicas. Vale salientar que alguns pacientes passam por dois 

itinerários até a chegada ao PPA da Vila Ilze. Perde-se muito tempo e muitas pessoas 
acabam não realizando o tratamento devido a algumas dificuldades. Estive conversando 

com alguns pacientes do Barão e do Eleutério e cheguei a conclusão de que melhores 

propostas devem ser elaboradas. O profissional da fisioterapia exerce uma função muito 

importante dentro da cadeia hierárquica do serviço municipal de saúde. Itapira possui 
muitas pessoas com sequelas devido a derrames e acidentes. Vale salientar que muitas 

crianças também necessitam de fisioterapia respiratória. São muitos problemas que somente 

serão sanados com o tratamento adequado da fisioterapia. Atualmente a nossa cidade 
cresceu muito, sendo que o centro de fisioterapia continua do mesmo tamanho. O nobre 

Sérgio Zanchetta pode confirmar o que estou dizendo. Precisamos lutar para a ampliação do 

centro de fisioterapia. Gostaria de citar alguns valores referentes a aparelhos de fisioterapia. 

Esses valores, dados recebidos de diferentes empresas, não ultrapassariam a R$ 5.000,00. 
Então, é um baixo custo para uma alta aplicabilidade. Poderíamos muito bem termos um 

centro de fisioterapia no bairro dos Prados e outros nas proximidades do bairro Assad 

Alcici. Automaticamente o centro de fisioterapia da Vila Ilze seria desafogado. Bairros 

como Barão Ataliba Nogueira e Eleutério também poderiam ser contemplados. São 
benefícios que podem ser levados até o paciente... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Concordo plenamente com o senhor em relação a mudança 

de foco. A população carente de nossa cidade também deve utilizar o serviço de transporte 

urbano até a chegada ao centro de fisioterapia. O preço é alto. A maior parte dos pacientes 
são pessoas idosas. Essa inserção do centro de fisioterapia nos bairros somente vem a 

beneficiar aos mais necessitados. É uma indicação que deve ser muito bem observada pelo 



nosso prefeito. Obrigado... Continuando o orador: Acredito que não é muito difícil de 

encontrar um espaço físico adequado. Certamente estaremos agraciando a atendendo as 
necessidades de uma grande parcela de pessoas de nossa comunidade. Peço o apoio dos 

nobres colegas a fim de que essa solicitação seja concretizada o mais rápido possível. 

Tenho certeza que esse tipo de problema pode ser sanado... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Vale lembrar que um consultório odontológico custa em 
torno de R$ 15.000,00. Acredito que todos os bairros poderiam ser comtemplados. É de 

grande viabilidade essa solicitação. Obrigado... Continuando o orador: Muitos problemas 

podem ser sanados com poucas coisas. Peço o apoio dos nobres colegas... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: Sem querer jogar um balde de água fria, 
gostaria de dizer que também devemos lembrar o lado do profissional. Caso alguns 

profissionais sejam remanejados, automaticamente o núcleo central da Vila Ilze será 

enfraquecido. Devemos constatar se existe a possibilidade da contratação de mais 

profissionais dessa área. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço a atenção de todos. 
Em minha opinião, deve haver um ponto de partida. Certamente o nosso prefeito terá bom 

senso em relação aos profissionais. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 290/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

13º) Em única discussão a Indicação nº 00293/2013.- Sugere execução de recapeamento 

asfáltico na rua Bandeirantes e na rua Espanha. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. 
Olá Camila. A minha indicação seria no sentido da prioridade. São dois motivos. O 

primeiro deles seria pela importância dessas vias no trânsito que liga os bairros e o outro 

seria pelo estado precário que a Rua Espanha se encontra. A Rua Bandeirantes também se 

encontra muito precária. O nivelamento do piso seria plausível. É apenas um pedido de 
prioridade para a execução do serviço. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador 

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

293/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. A seguir. o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 14º) Igreja 

Assembleia de Deus: Convite para a realização do Congresso de Aniversário de 50 anos a 

realizar-se nos dias 8 e 9 de junho de 2013, às 19:00, nas dependências deste templo situado 

à rua Fenízio Marchini, nº 120, Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 

Câmara Municipal da Estância de Socorro: Convite a Audiência Pública sobre proteção 

ao Animal e Política Pública a realizar-se no dia 06 de junho de 2013, às 19:00, no sala das 
sessões da deste Legislativo, situado a rua XV de Novembro, 18, centro, Socorro-SP. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16: Federação das Academias de letras e artes do Estado 

de São Paulo: Medalha Mérito Tiradentes: Convite para a realização da sessão solene de 
abertura das comemorações oficiais dos 20 anos de fundação da Arcádia de Itapira de 

Itapira e os 10 anos de criação da Falasp - Federação de Letras e Artes do Estado de São 

Paulo a realizar-se no dia 06 de junho 2013, às 20:00, no plenário "Antônio Caio" da 

Câmara Municipal de Itapira situada a rua João de Moraes, 404, centro, Itapira - SP. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Junho 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. 

 

 

 

 


