
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 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. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada. Venho a esta tribuna para falar a respeito de um projeto de lei relacionado 

ao uso de aparelhos de som dentro dos cemitérios. Antigamente as religiões eram poucas, 
mas nos dias atuais a situação é bem diferente. Então, caso todos levarem uma caixa de som 

dentro do cemitério a fim de realizarem seus cultos, acredito que a situação pode se tornar 

um problema. Por esse motivo vim a esta tribuna para explicar o motivo da elaboração 

desse projeto de lei relacionado a proibição de caixas de som dentro dos cemitérios. Outros 
instrumentos menos agressivos podem ser levados ao cemitério. Peço a compreensão de 

todos. O projeto será para o bem de todos. Devido ao aumento das religiões, acredito que o 

respeito deve prevalecer. Espero contar com o apoio de nosso prefeito. Obrigado e boa 

noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

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

tribuna para falar sobre o projeto de lei que faz referência a acessibilidade para todos. Esse 

projeto de lei foi elaborado para atender as necessidades das pessoas deficientes e idosas. 

Esse tipo de projeto existe na esfera federal há muito tempo. Estamos seguindo as regras do 
nível federal. Outro projeto faz referência a poda de árvores em nosso município. Na gestão 

passada houve boatos de que havia comercialização de árvores quando as mesmas eram 

podadas. Esse projeto de lei foi elaborado para adequar a situação. As sobras das madeiras 

deverão ter um destino correto. O projeto será encaminhado as comissões competentes. Em 
relação a algumas indicações, gostaria de dizer que elaborei três delas. Uma delas faz 

referência a reforma da escola Marcos Antonio situada no bairro Istor Luppi. No início do 

ano a Secretária de Educação solicitou para que fosse realizado um levantamento em 

relação a situação das escolas. Realmente ficou constatado que a escola do Istor Lupi 
possuía muitos problemas. Outro problema que algumas escolas possuem está relacionado a 

uma área adequada para a realização de atividades físicas. Muitas escolas possuem a área 

de atividades físicas ao lado das classes. É uma situação que pode prejudicar a atenção dos 
alunos, pois o barulho é intenso. A ampliação da escola seria plausível, pois existe uma 

grande área disponível. É uma situação que deve ser revista pelo setor competente. Cabe 

ressaltar que algumas atividades são realizadas no campo de futebol. Acredito que as 

crianças não devem sair das escolas, pois é muito perigoso. A escola deve possuir um 
espaço adequado para tal feito. Outras indicações também foram elaboradas para atender as 

necessidades da população. A implantação de lombadas em locais estratégicos colaboraria 

para a redução da velocidade dos veículos. Acredito que devemos zelar para o bem da 

população de Itapira. Devemos receber e transformar as solicitações dos cidadãos 
Itapirenses em realidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente. Em nome do público em geral gostaria de saudar a 

presença do Nilson. É um grande amigo do município de Alfenas. Venho a esta tribuna 
para falar sobre um projeto de lei de minha autoria e do Dr. Rafael. O projeto é de muita 

importância para as nossas crianças e adolescentes tanto da rede municipal, estadual e 



particular de ensino. Hoje temos um grande problema relacionado a acessibilidade nas 

escolas. Foi constatado por mim e pelo Dr. Rafael que uma passagem elevada entre uma via 
de calçada e outra seria muito importante para a acessibilidade de crianças portadoras de 

deficiência. Caso um pai de família deixe sua criança em um lado da calçada, acredito que a 

mesma enfrentará uma situação muito difícil, pois o trânsito é caótico. Uma segunda 

situação seria em relação aos cadeirantes. Muitos deles enfrentam muitos obstáculos até a 
chegada na escola. Vejo que é um projeto de grande importância para a melhoria da 

acessibilidade. Muitas crianças, adolescentes e adultos serão beneficiados. Tenho certeza 

que o prefeito atenderá nossa solicitação, assim como nossos amigos vereadores. Em 

relação a indicação que faz referência a Avenida Henriqueta Soares, gostaria de mais uma 
vez chamar a atenção dos nobres colegas. Estive conversando com o Secretário de 

Desenvolvimento, assim como também com o Secretário Jurídico da Prefeitura Municipal, 

para poder viabilizar um projeto, no qual criaria uma mão de direção sentido bairro/centro e 

outra centro/bairro na Avenida Liberdade. É notório que o Condema solicita que a região 
passe por uma revitalização ambiental. Nos dias atuais alguns locais são usados como 

estacionamento e depósito de lixo. Essa indicação colaborará para a adequação da situação 

ambiental e a criação de um estacionamento adequado. Cabe ressaltar que a acessibilidade 

de pessoas portadoras de deficiência também seria melhorada. Acidentes também seriam 
evitados. É um projeto de grande importância para o bairro, pois afetaria os bairros Jardim 

Soares, Nosso Teto, Pé no Chão e Vila Boa Esperança. Existe intenso fluxo de veículos na 

localidade. Então, são situações que melhorarão a vida de muitas pessoas que transitam 

diariamente pela localidade. Muito 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, internautas. Gostaria de cumprimentar a todos 

em nome do professor Roberto. Venho a esta tribuna para ler um ofício do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. 'Excelentíssimo senhor Dr. Rafael Donizete Lopes, 
vereador municipal. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher agradece a vossa 

iniciativa em criar a lei nº 5.028, de 19 de março de 2013, que dispõe sobre a implantação 

do programa de humanização permanente de apoio psicológico as mulheres que sofreram 

aborto espontâneo ou óbito fetal no âmbito hospitalar da rede municipal de Saúde. 
Reconhecemos que o digníssimo vereador está trabalhando com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida das mulheres Itapirenses, principalmente no momento de tanta dor 

quanto a essa que a lei prevê. Estamos acompanhando o Poder Executivo quanto a 

normatização dos procedimentos para a implantação do referido programa. Parabéns. Conte 
com a nossa colaboração. Sabemos que podemos contar com sua colaboração e atuação 

como vereador para contribuir com políticas públicas que promovam a Saúde da 

população.' Fiquei muito feliz. O ofício é datado em 07 de junho de 2013. Gostaria, 
imensamente, de compartilhar essa felicidade para com todos vocês, pois votaram e 

aprovaram o projeto por unanimidade. Também gostaria de agradecer o nosso prefeito pela 

colaboração e bom senso em publicar a referida lei. A lei já está em vigor. Estamos muito 

felizes em poder contribuir para com as mulheres Itapirenses. Os beneficiários serão as 
nossas mulheres. Fico feliz por esse reconhecimento. Com certeza não é nada além daquilo 

que julgo necessário para o bem de todos. O ofício foi assinado pela presidenta do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na pessoa da Sra. Selene Aparecida Ferrari 

Audi. Fico muito feliz com a situação. Gostaria de agradecer novamente a todos pelo 
reconhecimento desse importante conselho de nossa cidade. Também venho a esta tribuna 

para falar sobre a convivência com os segmentos de nossa sociedade. Às vezes fazemos 

alguns questionamentos. Hoje temos um programa denominado Saúde em Movimento. É 

um bom programa que acaba abrangendo boa parte de nossa comunidade. São pessoas que 
necessitam desse tipo de programa. Gostaria que cada nobre vereador votasse e aprovasse a 

indicação a fim de que o programa também chegue aos bairros rurais. Um programa que dá 



certo na zona urbana, também dá certo na zona rural. Os bairros da Ponte Nova, Eleutério e 

Barão também merecem usufruir desse programa. As pessoas dos bairros distantes também 
merecem usufruir desse programa. Gostaria que cada nobre vereador pudesse analisar e 

votar em conjunto. Estive conversando com o nosso prefeito em relação ao Raio X. A partir 

dos próximos dias os exames de Raio X também serão efetuados fora do horário estipulado. 

Acredito que, desse modo, as imensas filas de espera serão diminuídas. É um compromisso 
junto ao Hospital Municipal. Gostaria de deixar esse assunto claro para que a população 

fique mais tranquila em relação aos exames que abrangem Raio X. Hoje estive visitando o 

município de Vinhedo a fim de conhecer, de mais de perto, o melhor sistema de 

monitoramento do Estado de São Paulo. É o primeiro e melhor sistema de monitoramento 
efetuado através de câmeras de vigilância do Estado de São Paulo. O sistema foi 

implantado no ano de 2000. Conhecemos e nos integramos em relação aquilo que o sistema 

de monitoramento trás em benefício a população. Voltamos bastante otimistas em relação 

ao sistema. Chegando a Itapira fomos conversar com os demais vereadores a fim de que 
possamos, no futuro próximo, implantar o sistema em nossa cidade. Atualmente os índices 

de criminalidade são assustadores no país. Vejo que essa oportunidade é muito positiva 

para que os índices sejam diminuídos. É um sistema que ajuda a inibir a criminalidade que 

atualmente nos bate a porta. Na semana passada estive na posse do presidente do Conseg. 
Vamos conversar com o presidente do conselho, junto ao órgão competente do município, 

em relação ao sistema. Temos a obrigação de zelar pela segurança dos cidadãos 

Itapirenses... Aparte concedido ao Vereador Luiz Antonio Machado: É um sistema de 

primeira qualidade. Após a implantação do sistema de monitoramento em nossa cidade, 
acredito que os índices relacionados a violência serão diminuídos. O sistema em si trás 

muitos benefícios que colaboram na inibição da violência. Inclusive, esse sistema envolve a 

Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. Os órgãos de segurança trabalham em conjunto. 

Peço a atenção das autoridades, pois os índices de violência estão aumentando cada vez 
mais. Obrigado... Continuando o orador: Acredito que vossa excelência possui maior 

compreensão em comparação aos demais vereadores em relação a esse tipo de sistema. 

Vejo que a obrigação dos legisladores é zelar pela segurança de todos. Vamos traçar metas 

objetivando um único fundamento, ou seja, melhorar a Segurança e inibir a violência. 
Esperamos, no futuro breve, que esse tipo de sistema seja implantado em 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 JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 

de Maio de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Maio de 2013. 

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

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Em discussão e votação a 
Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de Junho de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho 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. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que o Projeto de Lei Complementar nº 006/2013 e o Projeto de Lei nº 

125/2013 sejam apreciados pelas Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a 

fim de serem discutidos e votados, para tanto solicita ao Sr. Presidente para que suspensa a 
sessão por 15 minutos. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação quórum, o 

Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que faça a leitura do Ofício: 4º) Ofício 



Especial.- Apresenta ao plenário o balancete do recursos recebidos e das despesas 

realizadas no mês de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 111 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Resolução. 5º) 

Projeto de Resolução nº. 003/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a alínea "b" do inciso I do 
Art. 20, da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal. DESPACHO: À MESA DA CÂMARA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 

de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 

00128/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes, Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Excepciona desdobros em condições 

e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 
7º) Projeto de Lei nº. 00129/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes, Maurício 

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

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de faixas elevadas para pedestres em frente de 

todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, localizadas no Município de Itapira.  
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

00130/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o programa de 
aproveitamento de madeira de podas de árvores no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00131/2013.- Em que o Sr. 

Rafael Donizete Lopes, Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Cria espaço para leitura em braile na biblioteca municipal. 

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

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 

00132/2013.- Em que o Sr. Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre disponibilidade de caixas eletrônicos adaptados aos 

cadeirantes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei 

nº. 00133/2013.- Em que o Sr. Joilson Batista Militão da Silva submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do Art. 125 da Lei nº 2.477, de 28 

de dezembro de 1992 , que “Institui o Código de Postura”. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 00134/2013.- Em que o Sr. 

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

Altera o item 2 do art. 1º da Lei 4.708/11 que denomina rua de Deolinda Maria de Jesus. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos 

Lei passamos aos Pareceres. 13º) PARECER nº. 139/2013.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 08/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 08/2013, de autoria dos nobres vereadores Carlos Alberto Sartori e 

Luiz Machado, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

ilustríssimo Pastor Onério Alves", 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 11 de 

Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 140/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 117/2013 e Emenda Modificativa nº 01/2013.- 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 117/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria o 
Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, e dá outras providências", bem como 

à Emenda Modificativa nº 01/2013, de autoria do nobre vereador Juliano Feliciano, 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 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 15º) PARECER nº. 141/2013.- Ao Projeto de Lei nº 119/2013.- 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 119/2013, de autoria do nobre 

Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Estabelece normas e critérios para a acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras 
providências.”, são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

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

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 142/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

126/2013.- 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 126/2013, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, 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” Centro de Atendimento ao Deficiente Visual 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 06 de junho de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 143/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

127/2013.- 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 127/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, 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” , 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 06 de junho de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) PARECER nº. 144/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2013.- 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 06/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá 
outras providências" após minudentes e acurados estudos, decidiram exarar 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 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) PARECER nº. 

145/2013.- Ao Projeto de Lei nº 125/2013.- 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 125/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 11 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. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00186/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izabel Campanini Bosso. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Francisca Fonseca Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Sonia Moreira Leite. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00189/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Sutto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00190/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antonio Constantino Dalmolin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00191/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Ribeiro Delpart. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Ribeiro Costa de Paula. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00193/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Benedita Machado. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

Pesar nº. 00194/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice Florence. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Jurandir Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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. 00121/2013.- 

Voto de Congratulação com o Presidente do Conseg, José Carlos Domingues e toda a sua 

diretoria. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 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 11 de Junho de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00122/2013.- Requer 

informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a construção da sede da entidade Jovem em 

Ação. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00123/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Antonia Zanqueta Cardoso, a "Dona Nega", pelo transcurso de seu 

aniversário de 90 anos de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete 
Lopes; Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Tive o prazer de conhecer a Dona Nega juntamente com o Dr. 

Rafael. Logo pela manhã fomos até sua casa para tomarmos um café. Percebi que a Dona 

Nega é muito mais do que uma pessoa, ela é uma personalidade de nossa cidade. Pude ver 
as raízes de nossa cidade. É uma senhora extremamente lúcida e carinhosa onde aos 92 

anos de idade apresenta muita vitalidade. Acredito que temos muito a aprender com a Dona 

Nega. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Venho a esta tribuna com muita alegria para dizer que no domingo pude tomar 
um café junto a presença da Dona Nega. Conheci a Dona Nega através de um plantão que 

estava fazendo na Santa Casa. Na época ela sofreu um acidente no quintal de sua residência 

onde veio a ferir parte de seu joelho. Desde, então, possuo imensa alegria de conhecê-la, 

assim como todos seus familiares. Perdemos o genro da Dona Nega há alguns meses e 
ficamos muito tristes com a notícia. São poucas as pessoas que chegam a idade da Dona 

Nega com tamanha vitalidade. Temos muito a aprender com a Dona Nega. Parabéns a Dona 

Nega, assim como também a todos seus familiares. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar a Dona 
Nega e dizer o quanto admiro essa grande família. Muitas pessoas já passaram pela 

residência da Dona Nega. Gostaria de deixar registrado um grande abraço a Dona Nega e a 

todos seus familiares. É uma pessoa que sempre acolheu os mais necessitados. Parabéns. 
Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento 

nº. 00124/2013.- Voto de Congratulação com o técnico de judô Roberto Gakyia Junior, 

pelo brilhante trabalho desenvolvido junto à comunidade Itapirense. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Falar do professor Roberto é a mesma coisa do que chover 

no molhado. Parabéns pelo trabalho e pelas conquistas alcançadas. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O pouco tempo que 
conheço o professor Roberto pude constatar que o mesmo é uma excelente pessoa. Estamos 

imensamente gratos pelo trabalho que você realiza junto as crianças e adolescentes. O 

reconhecimento vem quando as próprias pessoas começam a comentar. Não precisamos nos 

engrandecer para somente mostrar o serviço. Dentro de sua simplicidade e sinceridade você 
alcançou imenso reconhecimento vindo do meio esportivo de nossa cidade. Muitas crianças 

são gratas a você. Você tem todo o meu reconhecimento como profissional. Parabéns.” A 



seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Gostaria de lembrá-lo, 

Roberto, que sou um dos seus fãs. Estou acompanhando seu trabalho há muito tempo 
através dos jornais de nossa cidade. Também gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que 

você desenvolve em determinado órgão de imprensa de nossa cidade. Fico muito 

agradecido pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns e felicidades.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 
Primeiramente gostaria de dizer que citar o seu nome sem vincular o judô de nossa cidade é 

praticamente impossível. Seu nome sempre foi vinculado ao judô de nossa cidade. O 

trabalho que você desenvolve é muito importante para as crianças de nossa cidade. É um 

tipo de trabalho que colabora para que muitas crianças não caiam no mundo do crime. 
Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Os vereadores que me antecederam já disseram tudo em relação a você, Roberto. Também 

gostaria de parabenizá-lo e lembrá-lo que seu trabalho é muito importante para Itapira, 

assim como para muitas crianças. Você já faz parte da história de nossa cidade. Parabéns e 
que Deus continue iluminando seu caminho. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00125/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Terezinha Silveira Fracarolli, pelo transcurso de seu aniversário de 80 anos de 
nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 00126/2013.- Oficiar 

a empresa Estacionamento Central, concessionária que explora o serviço de Zona Azul no 
município, para que informe a esta Casa de Leis, sobre os valores repassados à UIPA no 

exercício de 2012. 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 11 de Junho de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00295/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, disponibilizar um profissional para atuar na recepção do Posto Médico da Vila Ilze 

e um técnico de enfermagem para atuar como suporte no atendimento. 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 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00296/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine ao 

Departamento Municipal de Trânsito, frente ao estudo já existente, que promova mudanças 
que especifica. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 
Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 00297/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas cabíveis para instalação de pontos de iluminação 

pública na rua José Antônio Rogatto, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 

00298/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente 

realizar limpeza dos bueiros existentes na rua José Lopes, assim como construção de novos 

bueiros na mesma via. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00299/2013.- Sugere reforma no banheiro 

público existente na praça de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00300/2013.- Sugere troca 

das lâmpadas queimadas da praça central e coreto, no bairro de Eleutério, assim como da 



praça José Benedito Torres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00301/2013.- Sugere construção de redutor 

de velocidade tipo lombada na rua Francisco Job Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 

00302/2013.- Sugere execução de operação tapa-buracos na rua Avelino Moreira no Jardim 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 00303/2013.- Indica ao Senhor Prefeito 
para que determine ao departamento competente realizar uma reforma no prédio da 

administração do Cemitério da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 00304/2013.- Sugere 
realizar-se serviço de limpeza, e remoção de entulhos no bairro Nosso Teto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Indicação nº. 00305/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que solicite ao setor competente realizar 
estudos no sentido de incluir o bairro da Ponte Nova no Programa Governamental Pró 

Infância. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Justifico o meu voto porque o presidente desta 

Casa vem batendo nesta tecla há muito tempo. Gostaria de fortalecer essa ideia. Obrigado.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 

00306/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com a UNIFIA a fim de realizar a Feira 

Municipal de Saúde. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 00307/2013.- Sugere que a administração 

municipal estabeleça na rede municipal de ensino, o concurso de redação "Ler e Escrever é 

Indispensável", nos mesmos moldes do "EPTV na Escola". 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 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) 

Indicação nº. 00308/2013.- Sugere melhorias na estrada rural que liga o bairro da Ponte 
Preta à Fazenda Fortaleza. Autoria. Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00309/2013.- Sugere a construção de boca 
de lobo na Rua Francisco Glória de Almeida, próximo ao numeral 92. Autoria. Cesar 

Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) 

Indicação nº. 00310/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto ao departamento 
competente, no sentido de vincular a normatização/expedição de alvarás à vistoria do 

Corpo de Bombeiros. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Maurício Cassimiro de Lima, Carlos 

Alberto Sartori A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

52º) Indicação nº. 00311/2013.- Sugere ampliação do Centro de Fisioterapia na Vila Ilze e 

implantação de Centro de Hidroterapia. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Maurício 

Cassimiro de Lima A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 53º) Indicação nº. 00312/2013.- Sugere estudos para implantação de um 

sistema de Fisioterapia Móvel no município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Maurício 
Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00313/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, transformar o atual ponto de 

informações turísticas da entrada da cidade em Posto da Guarda Municipal. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. Joílson Batista Militão da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Pude observar a importância de se ter uma 

fiscalização em relação as vias de acesso de determinado município. Hoje a preocupação 

está relacionada ao centro da cidade. Pude observar, através da palestra do chefe de 
Segurança de Vinhedo, que a situação é muito importante. Iniciou-se o monitoramento 

daquela cidade a partir da periferia em direção ao centro da cidade. Não adianta passarmos 

a imagem de que todos os problemas ocorrem no centro da cidade. São vias que devem ser 

monitoradas 24 horas por dia. Tudo o que pudemos observar no município de Vinhedo vem 
ao encontro dessa indicação. Parabéns. É uma situação muito importante que faz parte 

daquilo que realmente funciona em determinado município. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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 primeira discussão 

o Projeto de Lei Complementar nº 006/2013.- Cria a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências. 

Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. 

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

00111/2013.- Altera dispositivo da lei que regulamenta o registro e controle de serviço de 

transporte de escolares do município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 111/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 00118/2013.- Dispõe sobre a prestação de contas trimestral 

por parte das entidades beneficentes e filantrópicas que recebem subvenções da prefeitura. 
Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Essa prestação de contas foi de 

comum acordo entre os 10 vereadores. É uma situação de transparência em relação aquilo 
que apresentamos nesta Casa de Leis. É muito importante deixar essa situação bem clara, 

pois todos os vereadores assinaram. É uma demonstração daquilo que está sendo aplicado 

em benefício da população. Tudo foi analisado e aprovado. Possuímos a obrigação de 

fiscalizarmos. Estaremos fiscalizando cada vez mais. Gostaria de contar com o voto de cada 
vereador... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Creio que a 

aprovação será unânime. Gostaria de ressaltar a importância desse projeto. Atualmente 

estamos passando por um período de muita transparência. A sociedade necessita dessa 

situação. Acredito que esse projeto mostra a lisura da Câmara Municipal, assim como 
também da Prefeitura Municipal de Itapira. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado 

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

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 118/2013. 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 118/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira única discussão o Projeto de Lei nº 

00125/2013.- 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. Autoria: 

José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Peço encarecidamente a aprovação unânime 

de todos. É um projeto de ordem social. Atualmente a nossa cidade possui muitos 
problemas relacionados as drogas. O professor Cláudio realiza um importante trabalho 

junto aos jovens de nossa cidade. Muitos deles não caíram no mundo das drogas devido ao 

trabalho do professor Cláudio. Essa associação de basquete trará consigo inúmeros 

benefícios aos mais necessitados. Posso dizer que sou exemplo em pessoa, pois treinei 
basquete a maior parte de minha vida. São pessoas que formaram meu caráter e índole. 

Tenho certeza que todas as crianças que passam por esses profissionais acabam sendo bem 

tratadas. Peço o apoio de todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: Tudo aquilo que está relacionado a benefícios para a nossa comunidade é bem 
vindo. Todos os vereadores desta Casa veem o projeto como vossa excelência disse. É um 

trabalho muito importante. Faço das palavras do vereador Maurício, as minhas. Parabéns a 

todos os professores que realizam esse tipo de trabalho junto as nossas crianças. Obrigado... 

Continuando o orador: Gostaria de lembrar que esse projeto parte exclusivamente de 
nosso prefeito municipal. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 125/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00126/2013.- 

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. 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 126/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00127/2013.- 
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. 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 127/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00121/2013.- 
Voto de Congratulação com o Presidente do Conseg, José Carlos Domingues e toda a sua 

diretoria. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 121/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00126/2013.- 

Oficiar a empresa Estacionamento Central, concessionária que explora o serviço de Zona 

Azul no município, para que informe a esta Casa de Leis, sobre os valores repassados à 
UIPA no exercício de 2012. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Venho a esta tribuna para fazer um 



requerimento relacionado ao que é repassado a UIPA. Atualmente existe uma porcentagem 

em relação aquilo que é arrecadado pelo serviço de zona azul. Parte dessa arrecadação é 
repassada a UIPA. Através do projeto de lei aprovado anteriormente, gostaria de solicitar a 

documentação necessária a fim de que as contas sejam analisadas. É uma questão de 

transparência. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 126/2013. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

9º) 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 

A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias para melhores estudos. 

DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 

00295/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, disponibilizar um profissional para atuar na recepção 

do Posto Médico da Vila Ilze e um técnico de enfermagem para atuar como suporte no 

atendimento. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Trabalho no PPA da Vila Ilze há 30 anos. É um 

posto médico de grande porte onde atende inúmeras pessoas. Cabe ressaltar que no posto de 

atendimento estão instalados dois programas relacionados a Saúde da Família. A área de 

abrangência é imensa. Todo atendimento médico de enfermagem passa pela recepção, ou 
seja, em cada atendimento é realizado um prontuário. O arquivo é imenso. No ano passado 

atuavam três recepcionistas e atualmente o quadro caiu para duas recepcionistas. Já notei 

sinais de pane no sistema. É uma situação complicada. A contratação de mais funcionários 

é necessária para o bom andamento da Unidade Básica de Saúde. Obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Indicação nº. 295/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Junho de 

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

00296/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine ao Departamento Municipal de 

Trânsito, frente ao estudo já existente, que promova mudanças que especifica. Autoria: 

Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Volto mais uma vez nesta tribuna para 
salientar a importância dessa indicação. A Avenida Henriqueta Soares, onde abrange 

Jardim Soares, Vila Boa Esperança, Pé no Chão, Nosso Teto e Avenida Liberdade, vive um 

verdadeiro caos. Existem problemas relacionados aos estacionamentos existentes nessas 
vias. Cabe ressaltar que o comércio da localidade se desenvolveu drasticamente. O trânsito 

do local é intenso. Fui até o setor de desenvolvimento para tentar resolver os problemas 

relacionados aos comerciantes da região e na realidade acabei constatando um verdadeiro 

caos geral. Estudos realizados resultaram que a melhor indicação possível seria estabelecer 
uma via de mão única de direção para ambos os lados. Vale lembrar que essa região não 

possui estacionamento para deficientes físicos e idosos. Muitas pessoas utilizam parte da 

via como estacionamento. O próprio Condema alegou que a área é de preservação 

ambiental. A possibilidade da elaboração de um estacionamento de 45 graus é plausível. 
Peço aos colegas que a indicação seja aprovada por unanimidade. Estudos foram realizados 

e a melhor opção deve ser acatada. A área se tornará mais valorizada, bonita e acessível a 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 296/2013. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a 



Indicação nº 00307/2013.- Sugere que a administração municipal estabeleça na rede 

municipal de ensino, o concurso de redação "Ler e Escrever é Indispensável", nos mesmos 
moldes do "EPTV na Escola". Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. A necessidade de se 

formar cidadãos é prioritária. Nascemos, crescemos e somos encaminhados as escolas. Na 

quinta feira estive participando da Conferência Municipal de Educação juntamente com o 
nobre companheiro Marcos Paulo. Pude constatar a importância de um tema muito 

importante para o município de Itapira. Fiquei triste em não constatar a presença de alguns 

setores de nossa coletividade. Faltaram representantes dos pais e representantes dos alunos. 

São os atores principais. O nosso amigo Jairo realizou uma brilhante palestra. Ele deixou 
bem claro que a população espera que as nossas crianças recebam a educação na escola. 

Isso é uma falha muito grande, pois primeiramente nascemos, crescemos, somos educados 

pelos nossos pais e logo em seguida encaminhados as escolas. O tema é muito importante. 

O verdadeiro cidadão se forma a partir do momento que um país se dedica a formar 
verdadeiros cidadãos na escola. Espero, através dessa indicação, que também possamos 

disponibilizar a nossa parcela de contribuição. É essencial a capacitação e formação de 

nossas crianças. Os pais são os verdadeiros contribuintes para a formação de cidadãos. 

Imensa parcela dos problemas que assolam o nosso país está relacionada a formação 
adequada de cidadãos. É um alicerce muito importante. A criança, desde o período 

primordial na escola, deve ser incentivada pelos pais. São princípios adquiridos através dos 

pais e lapidados pelos professores. A cadeia natural da civilização parte da escola. Gostaria 

de contar com o apoio de cada vereador desta Casa. É um tema de suma importância... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Gostaria de congratular-

me com vossa excelência. Estamos pensando no futuro de nossas crianças. O ensino é 

jogado nas crianças. É uma situação que não faz as crianças sentirem interesse. Elas devem 

pensar. Obrigado... Continuando o orador: Muitas vezes ouvimos o seguinte: 'Você foi 
um idiota por entrar na política.' Vou mais longe. Acho que mais idiota é o cidadão que não 

se interessa pela política. Devemos levar a mesma consideração na Educação. Formaremos 

uma sociedade diferente e que vota analisando todos os fatores para elegerem os 

legisladores ideais para comandar a nação. A formação de opinião própria é muito 
importante. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 307/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em 
única discussão a Indicação nº 00310/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto ao 

departamento competente, no sentido de vincular a normatização/expedição de alvarás à 

vistoria do Corpo de Bombeiros. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Maurício Cassimiro de 
Lima, Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Um dos maiores pedidos realizados pela classe 

do comércio Itapirense está relacionado aos alvarás. Sem dúvidas, muitos comerciantes já 

reclamaram devido ao atraso e liberação dos alvarás. Essa ideia já é implantada no 
município vizinho onde recebeu imensa aceitação por parte da comunidade. O alvará terá 

validade de três anos. O alvará será renovado juntamente com a realização da vistoria pelo 

corpo de bombeiros. É uma solicitação que vem ao encontro de toda classe comerciária. 

Acho que é uma situação que vem a beneficiar o pessoal que faz parte do comércio de 
nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Ocorreu a mesma 

situação quando abri minha distribuidora de bebidas. Segui todos os trâmites necessários, 

mas o alvará somente foi liberado após 4 meses de espera. Na época o alvará tinha validade 

de 6 meses. Acabei usando muito pouco o alvará. Essa indicação é de bom grado. Espero 
que o nosso prefeito venha acatar a ideia. Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Como comerciante posso dizer com muita propriedade 



sobre a burocratização desse tipo de documento. A expedição desse tipo de documento é 

muito difícil para o comerciante. As licenças acabam vencendo quase que juntamente com 
a renovação. Não existe um tempo hábil para usufruirmos dos alvarás. Com a expansão do 

período do alvará, acredito que os comerciantes serão beneficiados. Caso a burocratização 

seja diminuída, acredito que o incentivo será maior. O município somente tem a ganhar. 

Obrigado... Continuando o orador: Tive alguns problemas relacionados a renovação de 
convênios devido ao problema de não ter expedido o alvará em tempo hábil. É uma 

situação muito complicada. Será uma desburocratização por parte da municipalidade. Peço 

o apoio dos nobres colegas. Tenho certeza que essa prática melhorará o andamento do 

comércio Itapirense. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 310/2013. Aprovada 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em 

única discussão a Indicação nº 00311/2013.- Sugere ampliação do Centro de Fisioterapia 
na Vila Ilze e implantação de Centro de Hidroterapia. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Novamente venho a esta tribuna para 

defender algumas situações. O centro de fisioterapia não é ampliado há muito tempo. 
Atualmente a nossa cidade possui maior gama de atletas, idosos e deficientes físicos. O 

nosso centro de fisioterapia não acompanhou todo esse crescimento. Então, essa ampliação 

e a implantação da hidroterapia são de fundamental importância para a população de nossa 

cidade. O assunto já foi debatido muitas vezes e acredito que o centro de fisioterapia da 
Vila Ilze deve ser ampliado. Será uma situação que beneficiará muitas pessoas... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Tivemos a oportunidade de conversar 

com alguns usuários do centro de fisioterapia e constatamos, sem sombras de dúvidas, que 

muitos possuem dificuldades de se locomoverem até a Unidade Básica de Saúde. A questão 
da fila de espera também é outro problema. Muitos pacientes deixaram a medicação devido 

a realização de fisioterapias. É uma situação primordial. Esperamos que muitos pacientes 

deixem o uso contínuo de medicamentos. Vejo que os cofres públicos economizarão devido 

a esse benefício. Faço jus as palavras do nobre colega. Obrigado... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: Estive conversando com um colega do centro de 

fisioterapia, Sr. Sérgio Zanchetta, e o mesmo me disse que realmente a unidade básica de 

fisioterapia não está dando conta do recado. Sou mais favorável em fortalecer o núcleo 

central da Vila Ilze do que descentralizar os profissionais da localidade... Continuando o 

orador: Concordo com o senhor. As questões de centralização e descentralização devem 

ser discutidas. Ninguém é conhecedor de toda verdade. A situação deve ser discutida. Às 

vezes a centralização de profissionais, além do aprimoramento do local, seria melhor do 
que a descentralização. Vale lembrar a questão do número de profissionais envolvidos no 

centro de fisioterapia. Tenho certeza, juntamente com as ampliações, que a administração 

providenciará os devidos aumentos de efetivo na Unidade Básica de Saúde. A melhoria 

deve ocorrer. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 311/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 11 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o 

Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 15º) Convite: Reunião no bairro dos Bilatos com a 
presença de moradores a realizar-se no dia 13/06/2013, quinta - feira. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 111 de Junho de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 16º) RM Engenharia: Convite para a realização do lançamento oficial 

do processo de cerificação do Sistema de gestão da Qualidade da CRME no dia 
11/06/2013, às 20:00, no anfiteatro da ACEI situada à Rua Comendador João Cintra, 323, 

Itapira-SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 111 de Junho de 



2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) Igreja Evangélica Assembleia de Deus: 

Convite para a realização do IX Congresso de Missões a realizar-se nos dias 13, 14, 15, e 
16 de junho de 2013 em seu templo sede localizado na rua Fenísio Marchini, 120, defronte 

a Rodoviária. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 111 de Junho de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) Colégio Atuante: Convite para o Arraiá 

do colégio a realizar-se no dia 14/06/2013, às 19:00, à Avenida Jacareí, 677 a, Santa Fé, 
Itapira-Sp. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 111 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. 

 
 

 


