
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de agosto 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. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa 

noite a todos. Quero agradecer, em nome dos moradores do bairro Nosso Teto, o Fifo, o 

Gandula e os demais integrantes da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal pela 

instalação da nova iluminação das praças da localidade. Várias praças careciam de 
iluminação no bairro Nosso Teto. A iluminação ficou ótima. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

senhores vereadores, público presente. Vamos olhar com carinho as reivindicações de 

algumas pessoas. Fiquei ausente por 15 dias desta cidade devido a minha viagem até a 
cidade do Rio de Janeiro. Vou me inteirar dos últimos assuntos relacionados a nossa 

querida Itapira para que todos sejam atendidos. Elaborei uma indicação direcionada a 

Prefeitura Municipal e a Intervias. A questão em pauta seria a implantação de redutores de 

velocidade nas proximidades da empresa Teka situada na estrada estadual que liga Itapira a 
Águas de Lindoia. É um trecho muito perigoso devido a alta velocidade dos veículos que 

transitam pelo local. Em relação a um requerimento direcionado a Secretaria de Educação, 

gostaria de dizer que não recebi nenhum tipo de resposta até a presente data. Gostaria de 

pedir o apoio dos nobres vereadores para que a matéria fosse aprovada. A questão em pauta 
é o número de crianças que aguardam na fila de espera afim de conseguirem uma vaga na 

rede municipal de ensino. Devemos levantar as informações corretas sobre esse tipo de 

problema. Outra indicação que foi elaborada por minha pessoa esta relacionada a 

disponibilização de um espaço reservado para a realização de eventos com som automotivo. 
Muitas pessoas estão solicitando essa situação. Cabe ressaltar que será um método que 

diminuirá o número de reclamações de muitos moradores. Uma área situada longe da zona 

urbana da cidade é muito plausível, pois o som não afetaria outras pessoas que preferem o 

silêncio. Gostaria de agradecer todos os moradores que fizeram tal reivindicação. 
Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. Venho a esta tribuna para deixar registrado um importante assunto. Hoje 

estive conversando, juntamente com a Secretária Eliana Sobrero, com o Secretário de 
Desenvolvimento Social, Sr. Rogério Aman. Solicitei ao mesmo a ampliação do programa 

Ação Jovem. É notório que tivemos uma grande baixa de jovens que possuem renda de até 

meio salário mínimo. Muitos deles tem dificuldade para estudar devido a baixa renda 

salarial. Acredito que fomos muito bem beneficiados porque o secretário estendeu o 
programa para mais 20 jovens. O que é o programa Ação Jovem? É um programa de 

transferência de renda direcionada a jovens com ensino fundamental, médio e incompleto. 

Objetivo: Estimular a conclusão dos estudos e a preparação para o mercado de trabalho. 

Exigências: Frequência de no mínimo 75% das aulas, aprovação escolar e a participação em 
atividades complementares no período alternado da escola. Como é feita a fiscalização e 

como o jovem é detectado? Primeiramente é através da Promoção Social. Vejo que é mais 

uma grande conquista para o nosso município. Gostaria de agradecer o grandioso empenho 

de nossa secretária, de nosso prefeito, além de todos que participaram, direta ou 
indiretamente, desse processo. O programa Recomeço também está sendo estudado para 

que seja implantado em Itapira. Será mais um grandioso benefício para os nossos jovens. 



Cabe ressaltar que outras solicitações foram entregues ao secretário. Muito obrigado pela 

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

LOPES: “Boa noite senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta Casa, 

imprensa escrita e falada. Gostaria de agradecer a presença dos moradores do bairro Bié I e 

II. Podem contar com o apoio deste vereador. O que estiver dentro da legalidade receberá 

meu total apoio. Venho a esta tribuna para falar sobre o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal. É um tema muito importante. Possuo em mãos os dados dos últimos 20 

anos. Para que Itapira fique melhor nos próximos anos, acredito que devemos analisar esses 

números. As estatísticas são muito importantes para se desenvolver planejamento. 

Planejamento é de fundamental importância para a nossa cidade. São números muito 
importantes, pois os mesmos traçam o perfil da região e de todo o país. Para se chegar 

nesse Índice de Desenvolvimento Humano foram considerados três índices. Um deles é o 

índice de longevidade. O mesmo significa o tempo de vida da pessoa ao nascer. Atualmente 

o nosso município apresenta-se na escala de 0,852. São dados de 2010. Em relação a 
Educação o índice é de 0,692. Temos um valor médio. Em relação ao produto interno bruto, 

ou seja, a renda per capta, o índice se encontra em 0,750. É um valor considerado alto em 

relação a média nacional. Esse Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é traçado a 

cada dez anos. Estamos em uma curva ascendente de 1.991 a 2010. Nesse período o nosso 
município teve um crescimento de 41,11%. Esse valor fica abaixo da média nacional e 

acima da média estadual. O setor mais bem pontuado do município foi em relação a 

longevidade. Atualmente a média de expectativa de vida dos Itapirenses chega a 76 anos ao 

passo que a Educação foi a mais mal avaliada, apesar do crescimento nos últimos 20 anos. 
A renda per capta obteve alta pontuação. Pela interpretação desse IDH, Itapira está em um 

dos índices mais baixos de nossa região. Portanto, são necessários programas e políticas 

públicas para melhorar, de forma urgente, esses índices ao longo dos próximos anos. Em 

relação a Educação pude observar, através dos gráficos e estatísticas desses últimos anos, 
que a preocupação maior está focada no ensino médio. O ensino médio gera tal 

preocupação devido ao alto índice de evasão escolar nesse período. Temos uma média de 

ocupação do ensino médio em 53,15. É um índice considerado baixo para se chegar a 

números melhores. Hoje as escolas de ensino médio não conseguem fixar os alunos nas 
salas de aula. Os municípios se preocupam mais em criar vagas no ensino fundamental e 

infantil, esquecendo-se do ensino médio. Além disso, é necessário focar para o professor, 

dando condições para melhorar a qualidade de ensino, disponibilizando ao formando 

garantias de aprendizagem. Os alunos devem deixar o ensino médio com o intuito e opção 
de escolher uma profissão, entrar em uma faculdade e não deixar a vida levar conforme 

ocorre com a maioria, aumentando os índices consideravelmente de criminalidade e uso de 

drogas que tanto assolam o nosso município nos dias atuais. Precisamos garantir condições 
de aprendizagem com incentivo e garantias do Poder Público para que os nossos 

professores possam lidar com o cotidiano dos alunos exclusivamente no ato de ensinar. Isso 

é muito importante. Em relação a longevidade, gostaria de dizer que tive a oportunidade de 

apresentar alguns projetos e algumas indicações relacionadas a esse tão importante critério 
de análise do IDH de Itapira. Analisando os resultados de longevidade são necessárias 

políticas públicas urgentes para esse grupo etário. Área social, área de Saúde e área de 

recreação. Em 20 anos conseguimos aumentar em 8 anos a expectativa de vida do 

Itapirense. Passou de 68 anos para 76 anos. Isso está acima da média do Estado e acima da 
média do país. Os cidadãos com mais de 65 anos necessitam de uma atenção especial. 

Atualmente a taxa de idosos do município de Itapira gira em torno de 14%. Esse índice é 

muito alto para os números atuais do país. Em 15 anos teremos uma população idosa maior 

comparada aos nascimentos. Então, é necessário, urgentemente, nos atentarmos para essa 
questão. Precisamos ofertar políticas públicas a esta etapa da vida para que as pessoas 

possam envelhecer de forma saudável com preservação e motivação de bem estar. 



Enumerei uma série de sugestões que, inclusive, já foram solicitadas ao Executivo. São 

elas: Centro de hidroterapia, hidroginástica, ampliação e descentralização do Centro 
Fisioterápico da Vila Ilze, ampliação do programa direcionado para 3ª idade para chegar até 

os bairros da Ponte Nova, Eleutério e Barão Ataliba Nogueira, geriatria no quadro de 

profissionais da Prefeitura Municipal a pedido do nobre colega Dr. Pedro, academia ao ar 

livre nos bairros, principalmente nos mais carentes, possibilidade de estudos para a criação 
de uma fanfarra municipal da 3ª idade, dança para a 3ª idade, dentre outros. Então, é 

necessário envelhecer Itapira de forma saudável, onde o cidadão possa envelhecer com 

dignidade e o Poder Público possa proporcionar essa garantia. Em relação a renda per 

capta, gostaria de dizer que possuímos um agravante muito intenso. Atualmente a média de 
pesquisa chegou a 849,81. O valor atual de Itapira é o mesmo valor da cidade de Amparo, 

mas comparado há 10 anos. É necessário traçar metas para diminuirmos essas 

desigualdades e melhorar as condições daqueles que vivem na extrema pobreza conforme 

foi falado pelo nobre companheiro Juliano. Atualmente possuímos cerca de 1.150 famílias 
que vivem em extrema pobreza em nossa cidade. São necessários incentivos para a 

industrialização e capacitação profissional de nossos trabalhadores, bem como a 

desburocratização para a abertura de empresas de baixo risco e procurar incentivos 

governamentais através do Estado e União. Fico feliz, Juliano, por vossa excelência ter tido 
essa oportunidade de trazer mais benefícios para a nossa cidade. Parabéns. Também 

gostaria de agradecer o nobre colega Luiz Machado, assim como todos os integrantes da 

Secretaria de Obras. 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. Aproveitando o momento, gostaria 

de lembrar da participação de todas as nossas secretarias. Hoje vejo que a nossa Secretária 

da Saúde está muito empenhada em relação as melhorias de condição das famílias carentes. 

No sábado passado foi realizado um mutirão de catarata onde cerca de 150 pessoas foram 
beneficiadas. Estive presente no mutirão da catarata e pude observar que muitas pessoas 

estavam há anos na fila de espera. Isso vem de encontro àquilo que você disse, doutor, ou 

seja, sobre a questão da 3ª idade e a qualidade de vida da mesma. Essa faixa etária da vida é 

a mais prejudicada nos dias atuais. Muitas pessoas não tem condições financeiras para 
buscar atendimento médico. É bom lembrar que os recursos desse mutirão vieram através 

da municipalidade, ou seja, saíram dos cofres públicos 150 cirurgias de catarata. Cada 

cirurgia custa em média R$ 3.000,00. Então, foi um grande feito. Dentro dessa política de 

desenvolvimento humano podemos dizer que a reinauguração do banco de leito materno 
também vem de encontro a qualidade de vida das pessoas. Atualmente Itapira é responsável 

por 24 cidades. O Departamento de Saúde Regional com sede na cidade de São João da 

Boa Vista somente possui um banco de leite principal. Esse banco de leite é de Itapira e 
praticamente estava desatualizado na época. Com o intenso trabalho da equipe da 

municipalidade o banco de leite foi reestruturado administrativamente. Baseado nessa 

mesma situação posso dizer que não perdemos o credenciamento do Hospital Amigo da 

Criança. São melhorias que colaboram para o desenvolvimento de nossa cidade. Em relação 
a Secretaria de Obras, acredito que muitas melhorias estão ocorrendo em nossa cidade 

devido ao intenso trabalho dos integrantes da mesma. No setor de trabalho podemos dizer 

que a vinda da empresa Valisére a Itapira colaborou para a concretização de mais 120 

postos de trabalho. Cabe ressaltar que durante vários anos Itapira não recebeu uma empresa 
que ficasse permanentemente na cidade. O nosso prefeito e nosso Secretário de 

Desenvolvimento estão de parabéns, pois outras empresas estão prestes a se apresentarem 

em nossa cidade. São situações que melhorarão a parte econômica do município, assim 

como também a qualidade de vida dos Itapirenses. Gostaria de salientar que as nossas 
secretarias estão trabalhando intensamente para que a vida do cidadão seja melhorada. É 

notório que vários benefícios foram alcançados através de nosso querido deputado. A 



participação da Prefeitura Municipal está cada vez mais presente. Estamos lutando muito 

para que muitas outras melhorias sejam concretizadas. Gostaria de lembrar que há pouco 
tempo o subsídio dos universitários foi reformulado, no qual 63,9% dos candidatos recebem 

acima de 75% do valor total da mensalidade do transporte. Apenas 2% não conseguiram 

obter o subsídio. É muito importante deixar essa situação bem clara. Voltando a questão do 

banco de leite, gostaria de dizer que o mesmo vem sendo trabalhado de forma indescritível. 
Atualmente Itapira possui alto índice de mães que podem doar leite materno. Muitas 

crianças são beneficiadas com essa situação. A Dra. Angélica está desenvolvendo um 

importante trabalho relacionado a esse assunto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Gostei da explanação de vossa excelência. São louváveis essas melhorias, 
mas gostaria que o senhor prefeito ou talvez a Secretária da Saúde disponibilizasse uma 

atenção maior em relação ao setor de ortopedia. Lembro-me que atendia 450 pacientes por 

mês. É muito importante deixar essa questão registrada. Como disponibilizaram 3 meses de 

férias a minha pessoa, acredito que até a presente data nenhum médico substituto assumiu 
meu cargo. Cabe ressaltar que mais um colega do setor de ortopedia desligou-se do serviço 

público de Itapira. Temos uma grande quantidade de pessoas que aguardam há meses na 

fila de espera para serem atendidas. Até a presente data não existe nenhuma previsão de 

atendimento para essas pessoas. Tenho percebido e observado que o estado da ortopedia é 
lastimável. O nosso prefeito poderia olhar para esse importante departamento do serviço 

municipal de Saúde. Obrigado... Continuando o orador: Apesar de seu afastamento, 

gostaria de comunicá-lo que já foi contratado um novo ortopedista. Como o senhor está 

fora do Hospital Municipal há alguns dias, acredito que você ainda não recebeu a 
informação. O prefeito está preocupado com a situação, sendo que o mesmo está a procura 

de novos médico. Novas contratações foram concretizadas. Inclusive, o mutirão da catarata 

foi realizado devido ao imenso número de pessoas que aguardavam na fila de espera. 

Outros mutirões serão realizados para amenizar o sofrimento da população. Obrigado e boa 
noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, 

moradores do bairro do Bié. Podem contar com o meu apoio. Trabalharemos dentro da 

legalidade e do direito. Um dos assuntos que me trás a esta tribuna faz referência a 
mudança de alguns locais de ponto de ônibus situados na Avenida Brasil. A alteração está 

causando vários problemas. Vários moradores da região estão reclamando. O antigo ponto 

de ônibus estava implantado há quase 30 anos no mesmo local. Elaborei um requerimento 

solicitando para que os respectivos pontos retornem no local anterior. Outro assunto está 
relacionado ao trânsito da Avenida Brasil, Avenida dos Italianos, Avenida São Paulo, 

dentre outras. Existem estudos para que no futuro próximo sejam instalados radares nessas 

vias. Desse modo, acredito que muitas pessoas começarão a respeitar as normas de trânsito, 
assim como os pedestres. Cabe ressaltar que são vias de intenso fluxo de veículos. A partir 

do momento que atitudes drásticas são tomadas pela administração municipal, o condutor 

começa a respeitar as normas de trânsito. Vários redutores de velocidade foram 

implantados em diferentes vias de nossa cidade, mas não é um dispositivo muito eficaz 
comparado ao radar. Acredito que ninguém quer ser multado. O trânsito de nossa cidade 

será melhorado a longo prazo. Devemos prezar pelas vidas dos cidadãos Itapirenses. Em 

relação ao festival de inverno de nossa cidade, gostaria de salientar que o mesmo foi um 

grande sucesso. Lembro-me que elaborei o respectivo projeto de lei a pedido de muitos 
jovens. É uma forma de investir na Cultura de nossa cidade. Outro assunto faz referência a 

nossa viagem até a cidade de São Paulo para que o convênio para a construção de uma 

creche-escola fosse concretizado. A creche-escola será construída no bairro do Cubatão. 

Muitas crianças serão beneficiadas. Em relação a questão da academia do idoso, gostaria de 
ressaltar que a mesma está sendo construída e em breve será entregue a população da 3ª 

idade. A academia encontra-se na encosta do Penhão. Profissionais da área se encarregarão 



em atender os anseios dos idosos. Baseado nesse mesmo assunto, gostaria de deixar 

registrado que a creche do idoso também está sendo construída. Muitos idosos poderão ser 
atendidos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: A nossa secretária 

cobrou maior agilidade no processo da creche do idoso. Somente gostaria de deixar 

registrada essa situação. Obrigado... Continuando o orador: Muitas pessoas estão 

empenhadas nesse processo. Devemos representar a população Itapirense adequadamente. 
Em relação a questão da realização de mutirões de Saúde, gostaria de dizer que outros 

procedimentos já estão sendo agendados. É muito importante essa situação. Devemos 

trabalhar pelo povo e pela cidade. Gostaria de deixar registrado meu pêsame pelo 

falecimento da ilustre professora Sra. Maria José Boretti de Almeida, mais conhecida como 
Dona Lia. Ela trabalhou muitos anos na formação de cidadãos Itapirenses. Foi uma pessoa 

que sempre trabalhou em prol da educação de todos. Coisas boas foram deixadas pela Dona 

Lia. Agradeço a atenção de todos. 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 24ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 16 de Julho de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 24 de Julho de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 24 de Julho de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário 
para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 4º) 

Ofício: Primeira Câmara Tribunal de Contas: TC - 002859/126/11 - Contas da Câmara 

Municipal exercício 2011. Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos 

de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0014/2013.- Em que o Sr. 

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

Altera o artigo 2º da Lei Complementar nº 4.731, de 04 de abril de 2011, para aumentar na 
estrutura administrativa do SAAE, mais 6 (seis) cargos de braçal, de provimento efetivo, 

referência ASII. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 0015/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta número de 

cargos que especifica, de provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da Prefeitura. 

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

Complementar nº. 0016/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Concede Bolsa de Estudos aos Professores 

Alfabetizadores da rede municipal de educação de Itapira integrantes do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa - PACTO que não constem no do Censo Escolar 2012. 

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

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

Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei 

nº. 00146/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera o artigo 2º da Lei 5.127, de 12 de julho de 2013. 



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

06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 

00147/2013.- 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 o LIONS CLUBE DE ITAPIRA e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00148/2013.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares da Rede Municipal de Educação. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 

00149/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera e restabelece dispositivos da Lei nº 4.470/09, que 

disciplina o transporte de caçambas e entulhos no Município. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 00150/2013.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 900.000,00 na Saúde. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 00151/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.300.000,00 na Saúde. 

A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 00152/2013.- Em que o Sr. José 
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Saúde. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 
Projeto de Lei nº. 00153/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Centro Comunitário de Julia Luiz 

Ruete. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 16º) PARECER nº. 173/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº 150/2013.- 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 150/2013, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 900.000,00 na Saúde" 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 06 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 174/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

151/2013.- 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 151/2013, de autoria 



do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 2.300.000,00" na Saúde 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 06 de Agosto 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 00150/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 900.000,00 
na Saúde. 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 150/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00151/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.300.000,00 na Saúde. 

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 151/2013. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00145/2013.- 

Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações da 

Secretária Municipal de Educação sobre a lista de espera por vagas nas creches municipais. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 145/2013. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em 

única discussão a Indicação nº 00374/2013.- Sugere destinar área reservada para prática de 

"Tunning", som automotivo. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de explicar o 

projeto aos nobres vereadores. É um projeto de lei que atenderá várias solicitações, tanto 

das pessoas que participam dos eventos de tunning quanto dos cidadãos que reclamam da 

situação. Estive conversando com um policial militar e o mesmo me disse que o bairro da 
Santa Fé é muito prejudicado. Alguns dados disponibilizados pela corporação da Polícia 

Militar comprovam que somente na sexta-feira passada a mesma atendeu cerca de 15 

ocorrências devido ao alto volume dos sons automotivos. Cabe ressaltar que a corporação 
também recebeu algumas denúncias no sábado. Quando os policiais chegam até o local da 

ocorrência os infratores acabam diminuindo o som. É uma situação muito complicada. Em 

minha opinião, caso seja destinada uma área específica para a realização deste tipo de 

evento, acredito que esse tipo de prática seria diminuída. Muitos competidores estão 
solicitando uma área reservada e específica para a realização de eventos de tunning. Como 

também sou amante do som automotivo, gostaria de aproveitar a oportunidade para solicitar 

o apoio dos demais vereadores. A disponibilização de uma área adequada para a realização 

desse tipo de evento será muito importante. Cabe ressaltar que as reclamações seriam 
diminuídas. Peço o apoio de todos os vereadores. Muitos problemas serão evitados caso a 

matéria for acatada pelo prefeito. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 374/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º secretário para que 



faça a leitura dos Ofícios: 5º) Igreja Nossa Senhora Aparecida e Igreja Santa Clara de 

Assis: Convite para a realização da 15ª Festa da Padroeira da Vila Penha do Rio do Peixe a 
realizar-se a partir do 02 à 11 de agosto de 2013 conforme programações religiosa e festiva. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 6º) Circolo Italo-Brasiliano XV de Novembro di 

Itapira: Convite para a realização da XIV Festa Della Nonna de Itapira nos dias de 09 de 
10 de Agosto de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Agosto 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. 

 
 


