
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta 

Casa, boa noite. Gostaria de parabenizar o padre Pedro pela realização de uma grandiosa 

festa religiosa. Realmente fiquei muito emocionado. Parabéns. Muitas pessoas não 
deixaram de marcar presença na festividade religiosa. Também gostaria de parabenizar o 

padre Pedro pelo grandioso trabalho que presta para com as com nossas crianças 

Itapirenses. É muito importante deixar esse assunto registrado. Somente temos a agradecer, 

Pedro. É como o Papa Francisco disse, ou seja, não importa a crença ou a religião. Praticar 
o bem ao próximo é o que realmente importa. Parabéns novamente. Espero que o senhor 

continue desenvolvendo esse tipo de trabalho. Conte com o nosso apoio. Outro assunto que 

gostaria de abordar está relacionado a grandiosa empresa de nossa cidade chamada 

Cristália. Ficamos muito contentes pelo convite da solenidade de inauguração de mais um 
setor da empresa. Cabe ressaltar que a presidenta da República também marcou presença na 

solenidade. A empresa Cristália é muito forte no ramo de remédios. Também gostaria de 

parabenizar o nosso querido prefeito municipal. O discurso do Paganini foi muito bonito. 

Os meus parabéns também cabe a todos os companheiros vereadores que marcaram 
presença na solenidade. Alguns pedidos foram entregues ao Ministro da Saúde. Gostaria de 

deixar claro que não perdemos a oportunidade de requisitar mais benefícios para a nossa 

cidade. Fiquei muito contente com a situação. Vamos continuar trabalhando arduamente 

para o bem de nossa cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: 
Pude observar o conhecimento de vossa excelência em relação a nossa região. Pude 

constatar o quanto você é querido pelos nossos diferentes representantes dos municípios de 

nossa região. Parabéns. Estou muito feliz com a situação. Graças a grande influência que 

você exerce, Décio, vários pedidos foram entregues. Em relação a conquista da escola que 
será construída no Istor Luppi, acredito que todos sabem a forma da qual o senhor solicitou 

tal benefício ao Ministro da Educação. Somente nos resta parabenizá-lo pelo grandioso 

trabalho que vossa excelência está desenvolvendo. É uma forma batalhadora de procurar e 
concretizar melhorias para Itapira. Fico muito feliz pela situação. Parabéns... Continuando 

o orador: Ainda vale ressaltar que hoje protocolei mais três requerimentos direcionados ao 

prefeito de Mogi Guaçu e outro direcionado ao prefeito de Pinhal. Todos sabem que o meu 

bairro é vizinho do bairro da Roseira. Vejo que o bairro da Roseira se encontra em uma 
situação muito difícil em relação ao lixo nas estradas. São solicitações que vem ao encontro 

dos problemas da localidade. Medidas devem ser tomadas. Acredito que os pedidos serão 

atendidos. A implantação de lixeiras no bairro colaboraria para a diminuição de lixo nas 

estradas. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

funcionários desta Casa, imprensa. Acabei de receber em mãos o abaixo assinado 

relacionado as reivindicações das pessoas que participam do motocross de nossa cidade. É 

notório que atualmente a nossa cidade não disponibiliza uma área adequada para a 
realização de motocross. Cerca de 200 assinaturas foram colhidas em somente um final de 

semana. A solicitação é no sentido da disponibilização de uma área para a construção de 



uma pista de motocross. Na próxima sessão será elaborada uma indicação relacionada a 

essa solicitação. Após a aprovação da matéria o abaixo assinado também será encaminhado 
ao nosso prefeito municipal. Acredito que o nosso prefeito municipal atenderá esse 

grandioso público que gosta de esporte radical. Vários requisitos devem ser levados em 

consideração para que a pista de motocross atenda os anseios do público de nossa cidade. A 

pista não será usada somente para a realização de eventos e sim para treinamento... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Na semana passada fui procurado pelo 

Eduardo e o mesmo me solicitou a viabilização de uma área específica para a realização de 

eventos de motocross. Na oportunidade levei a reivindicação ao nosso prefeito municipal. 

O Eduardo disse que caso seja disponibilizada uma área adequada os integrantes do grupo 
de motocross construiriam a pista. É um esporte muito interessante. Vamos trabalhar 

intensivamente para concretizar mais esse benefício aos amantes do esporte radical. 

Obrigado... Continuando o orador: Vamos trabalhar em conjunto para que mais esse 

benefício seja concretizado. Recebi várias fotos de modelos de pista. Acredito que todos os 
vereadores apoiam a ideia. A realização de eventos desse tipo fortificará o setor de turismo 

de nossa cidade. Acredito que muitas outras pessoas virão até nossa querida cidade. Será 

mais um ponto turístico de nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a um voto de congratulação. A matéria destaca a realização do 18º Torneio de 
Judô. Foi um evento muito bom para a nossa cidade, pois muitas crianças participaram do 

evento. Quero ressaltar que o voto de congratulação é de autoria de todos os vereadores da 

Casa. Em relação a indicação que faz referência ao trevo da antiga empresa Teka, gostaria 

de dizer que a localidade se encontra muito perigosa. Muitos veículos transitam em alta 
velocidade pelo local. Várias pessoas correm risco de vida, pois muitas delas utilizam a via 

diariamente para trabalhar. Alguma medida preventiva deve ser tomada. Obrigado.” A 

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

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Venho 
a esta tribuna para congratular-me com a empresa Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos pela brilhante receptividade de uma das maiores autoridades políticas de 

nosso país. Na quinta-feira passada foi realizada a Audiência Pública da Saúde nesta Casa 

de Leis. Como membro das comissões observei atentamente todos os números do 
quadrimestre. A prestação de constas estava atrasada a quase 3 meses, mas a mesma foi 

realizada. Observando atentamente os valores acabei elaborando alguns questionamentos 

relacionados a área da Saúde. Elaborei um questionamento relacionado ao PMAQ, 

lembrando que também elaborei uma indicação no sentido da distribuição adequada do 
programa, e a secretária se comprometeu em adequar a situação. Então, várias outras 

classes da área da Saúde também serão beneficiadas com o programa. Em relação ao 

serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) fiz alguns questionamentos no sentido 
de algumas falhas, reivindicações e reclamações do público que necessita desse tipo de 

transporte. Existem relatos de que o SAMU tem levado pacientes do município para outros 

municípios de nossa região. A função do SAMU, baseado no próprio Ministério da Saúde, 

é atuar no município na qual ele foi implantado. A prestação de serviço deve ser realizada 
no município de origem. Levantei esse tipo de questionamento para que esse tipo de 

problema seja analisado e sanado. Caso algum paciente de Itapira seja transportado para 

outro município, automaticamente afetará nossa cidade. Precisamos analisar a situação para 

que esse tipo de problema não ocorra em nossa cidade. O financiamento do SAMU é pago 
através do consórcio na qual Itapira faz parte. O valor total, conforme o levantamento 

apresentado na prestação de contas, é de R$ 480.000,00. Então, esses questionamentos 

foram elaborados devido as reclamações que tinha recebido anteriormente. O usuário deve 

reclamar para os responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde. São problemas que devem 
ser resolvidos na esfera municipal. Também fiz um questionamento relacionado ao valor da 

terceirização da UTI do Hospital Municipal. Pude observar que o valor não constava nas 



planilhas apresentadas pela Secretaria de Saúde. Foi mais um questionamento levantado 

onde gostaria que fosse respondido. Outro importante questionamento elaborado por minha 
pessoa foi relacionado aos motivos pelos quais a Secretaria de Saúde não realizou a 

inscrição do município de Itapira no Programa Federal “Mais Médicos” e o “Provab”. As 

respostas foram muito vagas em relação aos motivos. Então, acredito que essa situação 

deve ficar esclarecida para o público de nossa cidade. O nosso país clama por mais médicos 
e o nosso município perdeu mais essa oportunidade de trazer médicos pagos pelo governo 

federal sem oneração aos cofres públicos municipais. Em relação ao contrato do laboratório 

do Hospital Municipal também foram elaborados alguns questionamentos. A questão seria 

relacionada ao primeiro contrato firmado pela Secretaria Municipal da Saúde. Foi feita uma 
inexigibilidade contratual em relação a aquisição de reagentes bioquímicos. Não existiu 

licitação ou qualquer outro tipo de concorrência. Alguns questionamentos foram abordados 

em relação a imensa discrepância de valores que era oferecido no ano de 2012 e o que está 

sendo em 2013. Alguns vereadores que não marcaram presença na reunião das comissões 
podem não saber desses valores. Em 2012 gastava-se mais ou menos cerca de R$ 5.000,00 

por mês. Após esse novo contrato ser firmado passou-se a gastar R$ 38.700,00 por mês. No 

ano passado foram realizados 172.185 exames. Em 2013 foi feita a compra de 278.530 

exames ao longo do ano. É uma diferença de 106.300 exames. Aumentamos mais ou menos 
63% do número de exames praticamente na mesma quantidade populacional de Itapira. 

Cabe ressaltar que o número de médicos também não foi aumentado. As respostas não 

foram ditas, pois uma equipe técnica ficaria responsável por tal feito. Quem assinou o 

pedido dessa inexigibilidade do aparelho foi a diretora da época e atual Secretária da Saúde. 
Caso ela não tenha competência para responder tal questionamento, acredito que ficará um 

ponto de interrogação no ar. É notório que a licitação contratual do ano passado pactuou 

que após o término do contrato o aparelho passaria a ser do município. É importante deixar 

registrado que até os últimos três meses do ano passado o aparelho ainda estava 
funcionando adequadamente. Também fiz questão de questionar onde o aparelho estava e 

as condições de funcionamento do mesmo. É importante deixar registrado que o Hospital 

Municipal possui vários aparelhos que realizam os exames gratuitamente. São exames de 

dosagem de sódio e potássio. Existe um aparelho de fotometria no Hospital Municipal que 
realizava esses dois tipos de exames. Esses dois exames passaram a ser cobrados. Ficam 

alguns questionamentos em aberto para ser respondidos. Observamos que a audiência 

parecia mais com o show do milhão do SBT, ou seja, fazíamos os questionamentos e 

passavam-se as perguntas sem respostas. Como representante da população de Itapira, 
acredito que tenho a obrigação de levantar esses questionamentos, mas infelizmente não 

recebi nenhuma resposta. Em relação a Ouvidoria pude observar que ocorreram 95 

reclamações e somente 3 elogios. Fica registrada a situação da área da Saúde do município. 
Obrigado.” 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... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: A população 

que reside no Condomínio do Bié esteve presente nesta Casa na semana passada trazendo 
algumas reivindicações. O loteamento não pode ser fechado, pois uma área pública somente 

pode se tornar privada caso a mesma se transforme em condomínio caso a Prefeitura 

Municipal autorize. Portanto, deve ser feita uma solicitação e se permitida deve constar em 

placas afixadas na entrada da rua. Caso contrário, os moradores vizinhos que perceberem 
esse tipo de infração podem e devem denunciar o abuso a Prefeitura Municipal. Então, 

gostaria de deixar clara essa situação em relação a solicitação dos moradores da localidade. 

Muito obrigado pela oportunidade, Dr. Maurício. Em relação a outra solicitação, gostaria de 

deixar claro que o departamento competente do SAAE já está realizando alguns estudos... 
Continuando orador: Primeiramente gostaria de fazer algumas contestações ao 

excelentíssimo colega Dr. Rafael. Sobre a questão do PMAQ, primeiro assunto abordado 



pelo nobre edil, apesar do assunto não ser das contas públicas e sim da gerência pública, 

acredito que o programa vem se desenvolvendo através de nossa Secretária Rosa. Essa lei 
ainda não é regulamentada em nosso município, assim como em outros municípios de nossa 

região. A Secretária Rosa, desde quando assumiu tal postura na área da Saúde, sempre 

buscou as informações pertinentes de como formular e dividir adequadamente esse repasse 

a todos os servidores da área da Saúde. Quando se fala em inexigibilidade de contratação, 
acredito que existe um equívoco porque a inexigibilidade não foi feita sobre reagentes 

biológicos e sim sobre o aparelho. Existe um laudo que foi emitido pela vigilância, no qual 

o aparelho do Hospital Municipal não tinha condições de trabalho. Portanto, esse processo 

de inexigibilidade, Dr. Rafael, não vem devido a compra de reagentes e sim na compra do 
aparelho. Em relação ao número de exames que está sendo questionado pelo nobre edil e a 

discrepância de valores, acredito que na verdade não estão sendo pagos todos esses valores. 

Estão sendo pagos os valores dos exames que estão sendo realizados mensalmente. Existe 

um valor predeterminado no início de seu processo de comodato que pode ser alterado. São 
variáveis. Neste mês tivemos um gasto em torno de R$ 6.000,00 em relação a realização de 

exames e não R$ 38.000,00. Quanto a coleta, posso dizer que a mesma aumentou muito, 

pois as Unidades Básicas de Saúde maiores estão realizando o procedimento diário. Então, 

esse número de exames aumenta. Acredito que esse problema da inexigibilidade deve ser 
analisado a fundo. Houve uma reunião com a presença de algumas empresas, sendo que 

elas nos mostrou toda a documentação relacionada a inexigibilidade. Caso o senhor tenha 

alguma dúvida, acredito que você deveria procurar o Ministério Público para analisar a 

situação. Os documentos da Prefeitura Municipal são oficiais, verdadeiros e estão corretos. 
Em relação aos números, acredito que teríamos um desacordo, pois você estaria alegando 

que os valores são irreais. Acredito que deve ser aberta uma sindicância sobre o assunto. 

Temos provas de todos os exames que foram realizados no município. Foram realizadas 

coletas. A expressividade de cada número foi gerada através de documentos formulados. 
Todo o processo relacionado ao aumento do número de exames possui documentação. A 

realização de exames aumentou muito. São informações geradas pelas empresas 

prestadoras de serviço. Caso exista alguma dúvida e você realmente queira levá-la à frente, 

tudo bem, pois os documentos podem ser apresentados. São empresas de renome a nível 
nacional. Acredito que elas não colocariam seu nome em risco. Acredito que existe um 

equívoco em relação a interpretação. O senhor realmente deveria procurar, a fundo, àquilo 

que está ocorrendo para que dúvidas não sejam levantadas. São situações que podem afetar 

a nossa secretária, o nosso prefeito, assim como o senhor. Noventa e cinco reclamações 
foram registradas, mas cabe deixar claro que você também faz parte do sistema de Saúde de 

nossa cidade. Temos que ter muito cuidado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Estive participando das conferências da área da Saúde. O que me 
surpreende está relacionado a um dos pedidos da população, principalmente das redes 

básicas menores. As pessoas estão pedindo para que a coleta seja realizada semanalmente. 

No Braz Cavenaghi ocorreram vários questionamentos. É um problema que será 

encaminhado a conferência. Existe uma grande fila de espera na realização de exames. 
Acredito que esse tipo de agilidade ainda não chegou aos bairros de Itapira. Obrigado... 

Continuando o orador: A agilidade está aumentando. Por esse motivo houve aumento na 

demanda de exames. A coleta nas Unidades Básicas menores está ocorrendo semanalmente 

e nas maiores diariamente. Temos números que comprovam a situação. Toda a 
documentação está em ordem e a disposição de todos. Caso ainda exista algum tipo de 

dúvida, acredito que a mesma deve ser encaminha até o Ministério Público. A Prefeitura 

Municipal não possui nenhum tipo de receio em relação as contratações. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 
senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. A 

inauguração do complexo da empresa Cristália ocorreu na data de hoje. Todos os 



vereadores e secretários da Prefeitura Municipal, assim como o prefeito municipal, 

marcaram presença no evento. Várias autoridades de nível federal também estiveram 
prestigiando o evento. O nosso querido governador do Estado de São Paulo também 

marcou presença na inauguração. Itapira virou notícia nacional. O Laboratório Cristália é 

uma empresa muito importante para a nossa cidade, assim como para o nosso país. Cabe 

ressaltar que é uma empresa de renome internacional. O Dr. Pacheco está muito feliz pela 
inauguração. Gostaria de parabenizar todos os colaboradores, membros do conselho, em 

especial, o Dr. Ogari Pacheco, assim como todos os integrantes de sua querida família. É 

mais um grandioso empreendimento para a nossa cidade. Acredito que todos os Itapirenses 

estão orgulhosos por terem uma empresa desse porte em nossa cidade. Pude observar de 
perto as explanações de químicos e físicos da área em relação ao que o laboratório pode 

desenvolver. Estou muito feliz. Independente de partido político, acredito que foi muito 

bom estar ao lado da presidenta de nosso querido Brasil. Parabéns a todos. Outro assunto 

que me trás a esta tribuna faz referência a creche Hélio Pegorari situada no bairro Jardim 
Raquel. A creche será inaugurada nesta sexta-feira. Muitas crianças serão beneficiadas. Em 

relação a inauguração do Centro Comunitário situado no Conjunto Habitacional Hélio 

Nicolai, gostaria de dizer que a inauguração do mesmo ocorrerá neste sábado a partir das 

10:00. O Centro Comunitário será denominado de Julia Luiz Ruete. É o nome da mãe da 
benemérita Carmem Ruete de Oliveira. Será uma grandiosa homenagem. Todos estão 

convidados para prestigiarem essas solenidades que ocorrerão ao longo da semana. Cabe 

ressaltar que outros benefícios direcionados a nossa querida população serão concretizados 

ao longo desse ano. Vamos trabalhar cada vez mais a fim de buscar mais recursos e 
benefícios para a nossa população. Voltando ao assunto da inauguração do Laboratório 

Cristália, gostaria de lembrar que algumas solicitações foram protocoladas pelos assessores 

de nossa presidenta Dilma. Estamos no caminho correto. Gostaria de saudar e parabenizar o 

Dom Pedro. Foi muita linda a solenidade da igreja. Parabéns Pedro. Outro assunto que 
gostaria de abordar está relacionado aos moradores do bairro do Bié. Acredito que uma 

reunião será marcada para a discussão dos problemas do bairro. Obrigado e boa noite a 

todos.” 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 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Agosto de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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: 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário os balancetes dos 
recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de junho e julho. Autoria. 

Mesa da Câmara DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente 

passa a leitura Projeto de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0017/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à 

empresa Ibilux Indústria de Materiais Elétricos LTDA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura do Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00154/2013.- Em que o 

Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre inclusão de membro do Poder Legislativo para compor a Comissão 
Organizadora da Festa do Peão. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 

175/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2013.- As Comissões de Justiça e 
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 5º da Lei 3.792, de 26 de agosto de 
2005, bem como cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 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. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 6º) PARECER nº. 176/2013.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 13/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 

Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2013, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Reduz e aumenta número de cargos na área da Saúde que especifica", 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 Maurício Cassimiro 
de Lima 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 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 7º) PARECER nº. 177/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 14/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei Complementar nº 14/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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.", 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 

Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 8º) PARECER nº. 178/2013.- Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 15/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Aumenta número de cargos que especifica, de provimento efetivo, no 

Quadro de Pessoal da Prefeitura", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 
de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 9º) PARECER nº. 



179/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2013.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 
Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, 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", 

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 Maurício Cassimiro 
de Lima 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 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 10º) PARECER nº. 180/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

144/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

144/2013, de autoria do nobre Vereador Joilson Batista Militão da Silva, que "Institui no 
Município de Itapira o evento gospel "AVIVA ITAPIRA", a ser realizada anualmente no 

mês de Agosto", 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 
Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 181/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 146/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 146/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 2º 
da Lei 5.127, de 12 de julho de 2013", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) 
PARECER nº. 182/2013.- Ao Projeto de Lei nº 147/2013.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 147/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o 

Lions Clube de Itapira 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. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 183/2013.- Ao Projeto de Lei nº 148/2013.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 



Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 148/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares da Rede 

Municipal de Educação", 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 
Maurício Cassimiro de Lima 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 13 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 184/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 152/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 152/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

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. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 
Cassimiro de Lima 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 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 185/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

153/2013.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

153/2013, de autoria da Bancada da Situação, que "Denomina Centro Comunitário de Julia 
Luiz Ruete", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação.  Acordaram no entanto, 

por apresentar uma Emenda Modificativa à propositura em tela, objetivando sanar vício de 

localização do Centro Comunitário que se pretende denominar. EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Altera o Art. 1º do Projeto de Lei nº 153/13, que 

passa a constar com a seguinte redação... Art. 1º - Fica denominado de Julia Luiz Ruete o 

Centro Comunitário localizado na rua Rosinha do Prado Pinto nº 36, no Conjunto 

Habitacional Hélio Nicolai. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois trata-se de justa 
e meritória homenagem a saudosa Dona Julia Luiz Ruete, que em vida prestou relevantes 

serviços comunitários à população Itapirense. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 

13 de Agosto 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 o Vereador Décio da Rocha Carvalho 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. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00224/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Escoton Calestino. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ambrozina Aparecida Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de 



Pesar nº. 00226/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cimara Martucci. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00227/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Mancini Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00228/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilma Gonçalves Fonseca. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00229/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Lima Cavallaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2013.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Catarina Sebastiana da Silveira Nicolai. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00231/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Ronaldo Netto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00232/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Cláudio de Freitas. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00233/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Apparecida Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Luis Luciano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00235/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lázara Domingues Moisés. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00236/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Parisi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00237/2013.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Noel Brandão. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00238/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldemar Adão da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Rubens Licera. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00240/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosangela Aparecida de Lima Fray. 
Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00241/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria José Boretti de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael 
Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00242/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Carmem Carmona Bonelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2013.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Mendonça da Costa. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00244/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cora 

Adelinda Felisatti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00245/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Lindomar Martins Cestari. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00246/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Eldonis Marquezini. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto 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. 39º) Requerimento nº. 00151/2013.- Voto de congratulação 

com o casal Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho e Sra. Zuma Claudete Duarte Barretto, 
pela comemoração de Bodas de Ouro ocorrida no dia 20 de Julho de 2013. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 00152/2013.- Congratulação com o estimado casal Sra. Carmen 
Consorti Secolin e Sr. Mário Secolin, pelas comemorações de 60 anos de casamento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 41º) Requerimento nº. 00153/2013.- Voto de Congratulação com o Sr. Júlio 
Ricardo Borges, pela sua posse na presidência do Rotaract Club de Itapira, extensivo à 

todos os demais integrantes da nova diretoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Requerimento nº. 

00154/2013.- Oficiar à gerência regional da Telefônica, solicitando a extensão de telefonia 

fixa às residências do Loteamento Santo Expedito. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) 

Requerimento nº. 00155/2013.- Voto de Congratulação com o Padre Pedro Paulo Teixeira 

Roque pela sua sagração episcopal, elevado à condição de Bispo da Igreja Católica 
Apostólica Brasileira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Carlos Alberto Sartori 

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

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Requerimento nº. 

00156/2013.- Oficiar o deputado José Antonio Barros Munhoz e os órgãos competentes do 
Governo do Estado, solicitando construção de um trevo na vicinal Itapira/Mogi Guaçu, no 

ponto de acesso ao bairro do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 



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

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00424/2013.- Sugere a construção de campo e quadra poliesportiva na rua Hermínia 

Consoli Luppi, próximo ao numeral 243, loteamento José Tonolli. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00425/2013.- Sugere a instalação de TV´s nos quartos da ala pediátrica do Hospital 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00426/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, que 
determine ao departamento competente, a realização de obras de melhorias no calçamento 

da rua Anita Garibaldi, bairro Boa Vista. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 00427/2013.- Sugere 
aquisição ou adaptação de veículo para transporte de cadeirantes e portadores de 

necessidades especiais. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 00428/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 
estudos para promover condições para pessoas com mobilidade reduzida quando da 

reforma estrutural do Hospital Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 

00429/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, promover gestões junto às cidades de Holambra, 

Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, no sentido de incluir Itapira no projeto de criação do 

Circuito das Flores. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação nº. 00430/2013.- Sugere contatos com a 

direção da Intervias para instalação de redutores de velocidade tipo lombada no trevo de 

acesso ao Córrego do Coxo, defronte ao antigo prédio da Teka. Autoria. Marcos Paulo da 
Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00431/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a substituição da ponte metálica 

existente sobre o Ribeirão da Penha, na altura da rua Pedro Mandato. Autoria. Juliano 
Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 

00432/2013.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Pedro 
Mandato, próximo ao ponto de ônibus. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 00433/2013.- 
Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento de trânsito, estudos no sentido de 

proibir o estacionamento de veículo na Av. Rio Branco, no trecho de acesso à rua Saldanha 

Marinho. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00434/2013.- Sugere construção de 

ciclovia interligando os bairros Della Rocha ao Bráz Cavenaghi. Autoria. Rafael Donizete 

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

“Muitas pessoas transitam entre os bairros. É um trecho muito perigoso, sendo que não 
existe calçamento na localidade. Existe um risco eminente de acidentes. Elaborei essa 

solicitação a pedido dos moradores. Estudos são bem vindos. Devemos prevenir acidentes. 



Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) 

Indicação nº. 00435/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a implantação do 

Plano de Carreiras em todos os setores da municipalidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) 

Indicação nº. 00436/2013.- Sugere revitalizar o edifício "Pastor João Orcini", antigo prédio 

da estação Fepasa, com a finalidade de transformá-lo em um Mercado Municipal. Autoria. 
Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 58º) Indicação nº. 00437/2013.- Sugere destinar o atual prédio do Mercado 
Municipal para outra finalidade, após estudos de mudança do "Mercadão" para o antigo 

prédio da Fepasa. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 00438/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, reforma e revitalização do playground existente na Praça da Justiça, 

no Jardim Galego. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 00439/2013.- Sugere a criação de 

uma Casa de Passagem, tipo albergue, para abrigar os moradores de rua. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. Décio da Rocha Carvalho. 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 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 00440/2013.- Sugere construção de calçada 

na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, Pq. Santa Bárbara, defronte a Etec "João Maria 
Stevanatto". Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 62º) Indicação nº. 00441/2013.- Sugere mudança anual da 

equipe dos profissionais participantes do Programa Saúde Familiar (PSF) atuante nos 
bairros. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação nº. 00442/2013.- Sugere possibilitar o 
agendamento prévio semanal para consultas de clínica médica no PSF da Vila Ilze. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 64º) Indicação nº. 00443/2013.- Sugere substituição dos bancos de alvenaria do 
Posto Médico da Vila Ilze por cadeiras ergonômicas. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

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

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 65º) Indicação nº. 

00444/2013.- Sugere dotar de corrimão a escada de acesso do Ginásio de Esportes "Prefeito 
Benedito Alves Lima", o Itapirão. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) Indicação nº. 00445/2013.- Sugere 

implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Fenízio Marchini, em local 
que especifica. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 67º) Indicação nº. 00446/2013.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de "Romildo Luiz Grassi Bauch". Autoria. Mauricio Cassimiro de 
Lima. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0012/2013.- Altera 

o artigo 5º da Lei 3.792, de 26 de agosto de 2005, bem como cria o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini.  
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 012/2013. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e 

a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 012/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0013/2013.- Reduz e aumenta número de cargos na área de Saúde que especifica. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

013/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

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

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 013/2013. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0014/2013.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 014/2013. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho 
requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 

seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 014/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0015/2013.- Aumenta número de cargos que especifica, de provimento efetivo, no 
Quadro de Pessoal da Prefeitura. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 015/2013. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 



aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 015/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0016/2013.- 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. Autoria: José Natalino 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 016/2013. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha 

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

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 016/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

00144/2013.- Institui no Município de Itapira o evento gospel "AVIVA ITAPIRA", a ser 

realizada anualmente no mês de Agosto. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 144/2013. 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 144/2013. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 00146/2013.- Altera o artigo 2º da Lei 5.127, de 12 de 
julho de 2013. 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 

146/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00147/2013.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o LIONS 

CLUBE DE ITAPIRA e dá outras providências. 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 147/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00148/2013.- Dispõe sobre a padronização dos uniformes 

escolares da Rede Municipal de Educação. 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 148/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 

de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 00152/2013.- Autoriza a celebração de convênio com o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 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 152/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 



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

Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00153/2013 e Emenda Modificativa nº 01/2013 .- 

Denomina Centro Comunitário de Julia Luiz Ruete. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 153/2013. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2013. Aprovada 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 153/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2013. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O 

PROJETO DE LEI 153/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00154/2013.- Oficiar à gerência 
regional da Telefônica, solicitando a extensão de telefonia fixa às residências do 

Loteamento Santo Expedito. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00428/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para promover condições para pessoas com mobilidade 

reduzida quando da reforma estrutural do Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00432/2013.- Sugere construção de 

um redutor de velocidade tipo lombada na rua Pedro Mandato, próximo ao ponto de ônibus. 

Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00434/2013.- 

Sugere construção de ciclovia interligando os bairros Della Rocha ao Bráz Cavenaghi. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00435/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 
estudos objetivando a implantação do Plano de Carreiras em todos os setores da 

municipalidade. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a 
Indicação nº 00436/2013.- Sugere revitalizar o edifício "Pastor João Orcini", antigo prédio 

da estação Fepasa, com a finalidade de transformá-lo em um Mercado Municipal. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00437/2013.- 

Sugere destinar o atual prédio do Mercado Municipal para outra finalidade, após estudos de 

mudança do "Mercadão" para o antigo prédio da Fepasa. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 00438/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 



reforma e revitalização do playground existente na Praça da Justiça, no Jardim Galego. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 438/2013. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 13 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em 

única discussão a Indicação nº 00439/2013.- Sugere a criação de uma Casa de Passagem, 
tipo albergue, para abrigar os moradores de rua. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Décio da 

Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita 

e falada, boa noite. Gostaria de parabenizar o prefeito pelo grandioso trabalho realizado na 
área de Assistência Social. Uma casa de passagem provisória poderia ser implantada ao 

lado do restaurante Nova Era. Muitas pessoas são moradoras de rua, sendo que muitas 

vezes o frio acaba castigando muitas delas. É muito triste essa situação... Aparte concedido 

ao vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Existe uma parceria junto ao grupo da Igreja 
Presbiteriana. Existem estudos nesse sentido para que essa casa de passagem seja 

construída em nossa cidade... Continuando o orador: Devemos agradecer os membros da 

Igreja Presbiteriana pelo grandioso trabalho realizado em nossa cidade. Acredito que 

muitos moradores de rua são atendidos pela igreja. Parabéns... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Aproveitando a oportunidade também gostaria de 

agradecer os membros da igreja e apoiar a ideia. Será um benefício provisório que ao longo 

do tempo se transformará em realidade. Obrigado e parabéns pela elaboração da matéria.” 

Não mais havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 439/2013. Aprovada por unanimidade. 

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

13 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. 

 

 


