
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Gostaria de dizer a todos 

que a indicação relacionada a pista de motocross será apresentada e discutida nesta Casa na 

data de hoje. A matéria foi elaborada devido a reivindicação das pessoas que praticam e 
apreciam esse tipo de esporte. Acredito que todos os vereadores estão de acordo com a 

matéria. Em relação a um projeto de lei de minha autoria, gostaria de dizer que o mesmo 

ausenta as entidades filantrópicas da conta de água e esgoto. Atualmente as entidades de 

nossa cidade somente recebem um determinado desconto na conta caso as mesmas venham 
a efetuar o pagamento antecipado. É um projeto de lei que beneficiará, ainda mais, nossas 

entidades. É uma forma de colaboração para com todos aqueles que fazem parte das 

entidades. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal nunca deixou de ajudar e colaborar 

para com as entidades. Outro assunto seria relacionado a dois projetos de decreto legislativo 
de outorga de Título de Cidadania Itapirense. Um deles é direcionado ao bispo da igreja 

católica chamado Pedro Carlos Cipolini. Acredito que esse título é merecido, pois o mesmo 

realiza um grandioso trabalho em nossa cidade. A outra pessoa que será comtemplada com 

o título de cidadania chama-se Érique Fernando Bordini. É uma pessoa extremamente 
bondosa e importante para a nossa cidade. Cabe ressaltar que o padre Érique ampliou a 

igreja São Francisco de Assis situada no morro do Macumbê. Parabéns pelo trabalho. São 

importantes pessoas que realizam importantes trabalhos em nossa cidade. Cabe a nós 

presenteá-los com o Título de Cidadania Itapirense como forma de agradecimento por tudo 
o que já desenvolveram em Itapira. Gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores em 

relação as matérias citadas. Em relação a lei complementar 4.790 de 13 setembro de 2011, 

gostaria de dizer que a mesma está prejudicando as gráficas de nossa cidade. É uma 

situação que prejudica a geração de empregos em Itapira. Devemos rever e reformular a 
referida lei complementar para que as gráficas não acabem sendo prejudicadas. Será uma 

forma de gerar mais empregos em Itapira. Estive conversando com os representantes das 

gráficas e do Condema para que o problema seja resolvido. Gostaria de solicitar o apoio dos 
demais vereadores. É uma reivindicação vinda de vários empresários de nossa cidade. 

Vamos analisar e identificar os problemas para que ninguém saia prejudicado. Em relação a 

solicitação dos moradores do Braz Cavenaghi, gostaria de dizer que a Prefeitura Municipal 

não pode realizar a limpeza na mata ciliar da localidade sem a devida autorização da 
Cetesb, haja vista que existe uma nascente no local. Estudos devem ser realizados antes da 

realização da limpeza. Vamos dar procedimento nas documentações para que a Prefeitura 

Municipal possa realizar os trabalhos com cautela. Muito obrigado pela atenção de todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa 
noite a todos. Somente vim a esta tribuna para agradecer a Prefeitura Municipal na pessoa 

do Sr. Fifo, nosso Secretário de Obras, devido a instalação de um novo alambrado no bairro 

do Cubatão, mais precisamente na Casa da Criança. É uma obra modesta, mas de grande 

impacto em relação a segurança de quem transita pela localidade. Obrigado e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite 

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



funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para parabenizar a APAE, pois na data de 

ontem comemorou 42 anos de existência em nossa cidade. A entidade realiza um trabalho 
sério, extraordinário, competente e zeloso para com as pessoas portadoras de necessidades 

especiais de nossa querida Itapira. Atualmente a entidade beneficia cerca de 180 pessoas 

com deficiência. Nesse momento, gostaria de saudar os profissionais, a diretoria, os alunos 

e os familiares da APAE Itapirense pelos 42 anos de existência e auxílio em nosso 
município. Parabenizo em nome de sua presidenta Sra. Maria Ângela Nogueira. É uma 

homenagem extensiva a todas as pessoas que contribuem e doam seu sangue para o bem de 

nossos alunos portadores de necessidades especiais. Todos os avanços conquistados no dia 

a dia pelos alunos da APAE passam pela garra e determinação dos profissionais que nela 
atuam e por isso todos esses profissionais devem ser homenageados não somente uma vez 

ou um dia no ano, mas devem ser homenageados todos os dias do ano pela sociedade 

Itapirense. Então, novamente gostaria de parabenizar, na pessoa da Sra. Maria Ângela 

Nogueira, todas as pessoas que fazem parte, direta ou indiretamente, da APAE. Atualmente 
a APAE Itapirense é exemplo de nossa região. Em relação as indicações de minha autoria 

apresentadas na semana passada de forma equivocada, gostaria de dizer que irei retirá-las 

de discussão. Estudos devem ser realizados para que o espaço do edifício João Orcini se 

transforme em um Centro Cultural Multiuso. Gostaria de deixar registrada essa situação. 
Somente não muda de opinião quem não a tem, ou seja, quem não possui identidade 

própria. Então, venho a esta tribuna para deixar claro que irei retirar as duas indicações de 

minha autoria. Gostaria imensamente de agradecer o setor de serviço de obras na pessoa do 

Sr. Fifo, pois o mesmo realizou, através de uma indicação desse vereador, toda estruturação 
da cerca do PPA e da escola situada no bairro da Ponte Nova. Era uma reivindicação dos 

moradores, dos alunos e dos pacientes que residem na localidade. Acredito que o novo 

alambrado coibirá as futuras ações de vândalos. Somente tenho a agradecer o Secretário de 

Obras, Sr. Fifo. Também gostaria de agradecer, na pessoa da Secretária de Promoção 
Social, Sra. Eliana Sobrero, devido a disponibilização de cadeiras de rodas nos velórios de 

nossa cidade. Gostaria de parabenizar esses dois departamentos de nossa cidade devido ao 

atendimento dessas solicitações. Em relação a outra indicação de minha autoria que faz 

referência aos servidores municipais, gostaria de dizer que a mesma será discutida na 
Ordem do Dia de Hoje. Gostaria que cada vereador analisasse a matéria. Peço o apoio dos 

demais vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar sobre os 

problemas do Hospital Municipal. Desde já, gostaria de deixar claro que não vou puxar 
sardinha para nenhum lado. Tanto eu como a população não sabe e não quer saber o que 

aconteceu com o Dr. Rafael e o Paganini. É um problema que somente pode ser resolvido 

entre os dois. Em minha opinião, acredito que somente a população Itapirense saiu 
prejudicada. Várias pessoas me vieram dizer que tinham retorno médico com o Dr. Rafael e 

ninguém do Hospital Municipal sabe explicar o que fazer. As consultas estão sendo adiadas 

dia após dia. Tanto a falta de ortopedistas como a falta de outros médicos está assolando o 

Hospital Municipal. Cabe ressaltar que muitas pessoas vieram me dizer que são mal 
atendidas, além de aguardarem muito tempo na fila de espera. Gostaria de solicitar ao nosso 

prefeito para que contrate novos profissionais da área da Saúde, pois a saúde das pessoas 

não pode aguardar. Outro problema que está ocorrendo em nossa cidade é a respeito das 

inscrições das casas populares. Algumas pessoas que realizaram a inscrição vieram solicitar 
a minha colaboração para que esse sonho se torne em realidade. Essa situação ocorreu 

devido a algumas pessoas ligadas a Prefeitura Municipal. Essas pessoas espalharam que 

cada vereador receberia uma determinada quantidade de casas para entregar. É muito triste 

essa situação. Espero que não aconteça como aconteceu com os ingressos do rodeio. Todos 
os vereadores ganharam ingressos. Não recebi nenhum ingresso pelo motivo de ser 

oposição nesta Casa de Leis. Em minha opinião, seria uma política desleal. Obrigado... 



Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vossa excelência citou o meu 

nome como servidor público e médico ortopedista do quadro de funcionários do Hospital 
Municipal. Muitas pessoas não sabem, pois recebi o comunicado de férias quando estava 

atendendo o setor de ortopedia do hospital. Cerca de 35 pessoas estavam aguardando para 

serem atendidas. As férias foram dadas e o hospital não possuía nenhum outro médico para 

me substituir. O senhor foi muito feliz em dizer que não são pessoas de ontem e sim de 
meses que estão aguardando na fila de espera. É muito triste essa situação. Em minha visão, 

acredito que também é uma forma desleal de tratar a população. É uma imensa falha da 

administração municipal. Cabe ressaltar que outro colega pediu as contas da Prefeitura 

Municipal. Resumidamente, são menos dois profissionais da área da Saúde para atender a 
população. A população não pode pagar o preço por uma questão de indisponibilidade 

profissional. Acredito que devem respeitar a população. Em relação ao caos do Pronto 

Socorro, assunto publicado pelos jornais neste final de semana, gostaria de dizer que me 

recordo muito bem que em janeiro desse ano estava no hospital e acabei solicitando a 
presença do prefeito para constatar os problemas de mais perto. Lembro-me que existiam 

muitas goteiras. Em janeiro ele disse que era um caso de calamidade pública. Já se 

passaram quase oito meses e o buraco ainda não foi tapado. Vejo que o problema deve ser 

analisado e sanado pela administração municipal. 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. Venho a esta tribuna para 

falar sobre a solicitação de vistas em duas indicações de autoria do nobre vereador Dr. 

Rafael. A primeira indicação, a qual recebeu vistas de minha pessoa, é relacionada a 
realização de estudos para promover condições com pessoas de baixa mobilidade na 

reforma estrutural do Hospital Municipal. É notório e quase todos os vereadores sabem que 

as reformas que estão sendo realizadas no Hospital Municipal prevê esse tipo de adequação. 

Portanto, apesar de ser nobre a indicação do nobre colega, acredito que esse tipo de 
procedimento já está sendo realizado pelo município. Cabe ressaltar que a ideia de 

acessibilidade não pariu de vossa senhoria e sim de nosso Secretário de Planejamento e 

Obras, Sr. José Armando. Em relação a segunda indicação que também recebeu vistas de 

minha pessoa que objetiva a implantação de Plano de Carreira, gostaria de dizer que na 
verdade a matéria é muito obsoleta e vaga sobre uma matéria ampla e complexa. Desde a 

subida do vereador licenciado para a Secretaria de Administração, Sr. Carlão Jamarino, 

acredito que vem sendo realizados estudos e reuniões semanais junto a presença da 

diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos objetivando estabelecer dentro de cada 
profissão o seu devido Plano de Carreira. Então, mais uma vez retorno a dizer que é um 

questão que já está em andamento. Uma simples indicação não pode resolver a questão da 

elaboração de Plano de Carreira. Vários setores estão envolvidos nessa discussão 
objetivando o melhor para todos. Você sabe muito bem que o setor da Saúde possuí muitas 

diferenças comparado ao setor braçal da Prefeitura Municipal. O plano de carreira existe e 

está sendo adequado para que o município consiga cumprir tal benefício. Então, Dr. Rafael, 

gostaria de solicitar a retirada de ambas indicações, pois as mesmas caem na mesma 
situação que o PMAQ. A autoria da adequação do PMAQ é de nossa Secretária Rosa, a 

autoria da adequação do Hospital Municipal é de nosso Secretário de Obras e a autoria do 

plano de carreira é multifatorial, pois vários setores estão envolvidos. É justa a preocupação 

de vossa excelência, mas cabe ressaltar que a indicação está muito vaga devido a 
complexidade do assunto. É necessária a realização de estudos por técnicos, sendo que é 

um procedimento muito demorado. Várias situações devem ser analisadas e levadas em 

consideração para que o plano de carreira atenda os anseios de todos os servidores públicos 

municipais. Devido a tamanha complexidade do assunto, gostaria de novamente solicitar a 
retirada das matérias. As indicações não são cabíveis. Novamente retorno a dizer que as 

indicações não são de autoria de vossa excelência. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 



palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, funcionários desta Casa. O primeiro assunto que me 
trás a esta tribuna é relacionado as pessoas que residem em chácaras. O programa “Cidade 

Legal” foi criado para regularizar a situação dos condomínios de chácaras que não 

disponibilizam saneamento básico, iluminação, dentre outros fatores. Então, estamos 

trabalhando junto a administração para que os direitos dos cidadãos seja concretizado. Cabe 
ressaltar que os loteamentos, desde a compra dos mesmos, já deveriam disponibilizar 

infraestrutura adequada aos moradores. Portanto, atualmente existe uma lei que não permite 

que os loteamentos sejam vendidos sem infraestrutura adequada. Existe uma lista de 

loteamentos de nossa cidade onde os responsáveis serão convocados para a realização de 
uma reunião. É uma reunião de interesse de grande parte da população de Itapira. Devemos 

regularizar a situação. Outro assunto está relacionado a questão dos alunos que residem em 

bairros rurais como Eleutério, Barão e Ponte Nova. Os alunos que estudam em faculdades e 

em cursos técnicos fora da cidade possuem muitas dificuldades de locomoção. Estudos 
estão sendo realizados para que esse tipo de necessidade seja atendida. Em relação ao 

aniversário da APAE, gostaria de deixar registrado os meus parabéns pelos 42 anos de 

atuação em nossa cidade. Vale deixar registrada a grande importância da entidade, assim 

como de todos os integrantes que fazem parte da diretoria da mesma. Gostaria de 
parabenizar todos aqueles que colaboram, direta ou indiretamente, para com a entidade. 

Muitos alunos são atendidos pela entidade. O Rotary também possui sua parcela de 

colaboração em relação a instituição da APAE. Estou muito feliz pela existência da APAE. 

Outro assunto que gostaria de abordar refere-se a nossa visita na escola situada no bairro de 
Eleutério. Há 8 anos várias séries de ensino foram transferidas para uma única sala. 

Atualmente pude constatar que já está ocorrendo a separação. As crianças da 1ª série 

estudarão no período da manhã e as crianças da 2ª série estudarão no período da tarde. É 

um pedido que vinha sendo realizado há muito tempo. Nunca fui atendido na legislatura 
passada. Devemos constatar e sanar os problemas que assolam nossa cidade. Outro assunto 

faz referência a inauguração do novo sistema viário do conjunto habitacional Hélio Nicolai. 

É mais um benefício que melhorará as condições dos moradores da localidade. É 

importante deixar registrado que o novo sistema viário também evitará muitos acidentes de 
trânsito. Os moradores daquele bairro merecem respeito, pois são pagadores de impostos. 

Gostaria de parabenizar o prefeito, assim como todos aqueles que participaram, direta ou 

indiretamente, do processo do sistema viário. Quanto a questão da falta de linha telefônica 

nos bairros de Barão e Eleutério, gostaria de deixar registrado o meu repúdio. Muitas 
pessoas pagam por tal benefício, mas não recebem atendimento adequado. O PROCON 

esteve analisando os problemas de perto para que a empresa tome alguma decisão. Acredito 

que no mês de outubro a empresa estará contemplando os moradores desses bairros com 
fibra ótica. É um tipo de procedimento que evitará novos roubos na região. Portanto, a 

empresa iniciará o procedimento da nova implantação de fibra ótica a partir do mês de 

outubro. Gostaria de parabenizar os funcionários do PROCON, pois os mesmos se 

deslocaram até a sede da Guarda Municipal para atender os consumidores da região. Em 
relação a indicação, de autoria do nobre vereador Dr. Rafael, que faz referência ao Mercado 

Municipal, gostaria de dizer que não podemos mudar o estabelecimento de local. Por que 

não podemos mudá-lo de local? Porque o Mercado Municipal faz parte da história de nossa 

cidade. O estabelecimento deve ser revitalizado e reestruturado. Muitas pessoas passam 
pelo local nos dias atuais. Então, acredito que devemos preservar as linhas arquitetônicas da 

época. É muito importante essa situação. Recursos devem ser pleiteados para que possamos 

melhorar, ainda mais, as condições das pessoas que trabalham no mercado. As instalações 

do Mercado Municipal não devem ser alteradas. Gostaria de deixar registrado o meu pesar 
aos familiares da saudosa Anita Becheli. Foi uma pessoa que trabalhou muitos anos na 

escola Júlio Mesquita. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.” Não havendo 



mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente 
solicita ao Sr. Vereador JULIANO FELICIANO para que da tribuna proceda a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 26ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 13 de Agosto de 2013. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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 ao Relatório. 

2º) RELATÓRIO Nº. 007/2013.- Prestação de contas apresentada em Audiência Pública 

no dia 08 de agosto de 2013, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2013. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente 

passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0018/2013.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera e revoga dispositivos das Leis Complementares nºs 

4.790 de 13 de setembro de 2011, e 4.730, de 04 de abril de 2011, que Institui o Código do 

Meio Ambiente do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0019/2013.- Em que o 

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

Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Complementar 01, de 23 de julho de 1993. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0020/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Altera § 2º e acresce o § 4º ao art. 12 da Lei 
Complementar nº 3.859 de 30/01/06, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 6º) Projeto de Lei nº. 00155/2013.- Em que 

o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Concede isenção de pagamento de taxa de água e esgoto às entidades beneficentes e 

filantrópicas, com sede na cidade de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00156/2013.- Em que o 

Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina de Rotaract Clube de Itapira, a Rotatória existente na confluência das ruas Treze 

de Maio, Benedito Bataglini, Istor Luppi, Vitório Coppos e Prefeito João Ribeiro Pereira da 

Cruz, na Vila Boa Esperança. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres aos Projetos de 

Decreto Legislativo. 8º) PARECER nº. 186/2013.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

009/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de 

opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo senhor Pedro Romano, proprietário da 
Fazenda São João, neste Município, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador 

Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 09/2013, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de 

analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta 
Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de 

Itapira. O Sr. Pedro Romano nasceu em 15 de novembro de 1933, na Fazenda Santa Maria,  



no Distrito de Souzas, Município de Campinas. Mudou-se juntamente com sua família para 

Itapira em 1970, quando adquiriu a Fazenda São João. Em 1977, tendo como padrinho o Sr. 
Antero Mixtro, o Sr. Pedro Romano ingressou no Rotary Clube de Itapira, onde prestou 

relevantes serviços à comunidade Itapirense. Também na qualidade de Fazendeiro, ofertou 

muitos empregos aos itapirenses e contribuiu com o progresso de nossa cidade. Por todo 

exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2013.É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário 

procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2013. 9º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 009/2013.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao ilustríssimo senhor Pedro Romano. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) PARECER nº. 187/2013.- Ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 010/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 
encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do Reverendíssimo Bispo Diocesano Dom 

Pedro Carlos Cipolini, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador Marcos Paulo da 

Silva, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2013, 

outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 

parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira. O Bispo 

Diocesano Dom Pedro Carlos Cipolini nasceu na cidade Paulista de Caconde, filho de João 

Cipolini e Alzira Carneiro Cipolini. Em 1973, ingressou no Seminário Central Imaculada 
da Conceição, do Ipiranga, (São Paulo) pela Diocese de Franca - SP. Cursou Filosofia na 

FAI - Faculdade Associadas do Ipiranga; Cursou Pedagogia, obtendo licenciatura em 

Filosofia e Pedagogia; Fez o curso integrado de Teologia, na Faculdade de Teologia Nossa 

Senhora da Assunção, da Arquidiocese de São Paulo. Foi ordenado Diácono na Cadetral da 
Imaculada Conceição em Franca - SP, em 07 de setembro de 1977, e Presbítero na mesma 

Catedral, no dia 25 de fevereiro de 1978. Nomeado pároco da Paróquia São Sebastião, em 

Franca, tomando posse em 16 de março de 1978. Em 14 de julho de 2010 foi eleito bispo 

diocesano de Amparo pelo Papa Bento XVI. Sagrado bispo na catedral de Campinas no dia 
12 de outubro de 2010 e empossado no dia 24 de outubro de 2010, na catedral de Amparo. 

É cidadão Campinense e cidadão Amparense. Por todo exposto que da Biografia do 

homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2013. 11º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

0010/2013.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
Reverendíssimo Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipolini. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) PARECER nº. 188/2013.- Ao Projeto 

de Decreto Legislativo nº 011/2013.- A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 
nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do Reverendíssimo Padre 

Érique Fernando Bordini, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador Marcos Paulo 

da Silva, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2013, 

outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 

parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira. O Padre 

Érique Fernando Bordini nasceu na cidade de Serra Negra, São Paulo, em 27 de agosto de 

1983. Filho de Arlindo Bordini e Carmem A. Dalonso Bordini, pertencente a uma família 
de 4 irmãos.  Entrou para o Curso Propedêutico Santana em 2003, em Amparo e, em 2004, 

iniciou seus estudos de Filosofia e Teologia no Seminário São José, na cidade de Pedreira. 



Nestes anos de seminário realizou estágio pastoral na Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 

Monte Alegre do Sul, Paróquia Santo Antonio, em Pedreira, Paróquia São Judas em Itapira, 
e na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Águas de Lindóia. No dia 30 de janeiro de 

2011 foi nomeado administrador paroquial da Paróquia São Judas Tadeu de Itapira Diocese 

de Amparo. No dia 27 de outubro de 2011 foi nomeado pároco por Dom Pedro Carlos 

Cipolini dentro das festividades do patrono da paróquia. Por todo exposto que da Biografia 
do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2013. 13º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

0011/2013.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

Reverendíssimo Padre Érique Fernando Bordini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Pareceres aos Projetos de Decreto 
Legislativo passamos aos Pareceres. 14º) PARECER nº. 189/2013.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2013.- 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 17/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à empresa Ibilux Indústria de 

Materiais Elétricos LTDA.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

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

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 190/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº 73/2013.- 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 73/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Regulamenta os 

Serviços Funerários no Município de Itapira.", após minuciosas análises à propositura, 
encaminhada a esta Casa pelo então Prefeito Antonio Hélio Nicolai, acordaram pelo 

ARQUIVAMENTO, uma vez que não houve manifestação ou interesse da atual 

administração em legislar sobre a matéria. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 1º) Projeto de Lei nº. 0073/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Regulamenta os Serviços 
Funerários no Município de Itapira. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) PARECER nº. 191/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

149/2013.- 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 

149/13, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera e restabelece dispositivos da 

Lei nº 4.470/09, que disciplina o transporte de caçambas e entulhos no Município", após 
minuciosas análises à propositura, em reunião juntamente com os permissionários 

responsáveis pelos serviços, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe 

óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram, 

no entanto, por apresentar uma emenda alterando o inciso III da Lei 4.470/2009, proposta 
pelo presente Projeto de Lei. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Altera o 

inciso III, do Art. 1º da Lei 4.470 de 28 de julho de 2009, que passa a constar com a 



seguinte redação: Art. 1º...II. - ...III - a empresa proprietária da caçamba será 

responsável única por prejuízos que eventualmente ocasionar, materiais e pessoais, 

nos casos que comprovadamente a permissionária estiver em desacordo com a 

legislação em vigor. 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 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 17º) PARECER nº. 192/2013.- Ao Projeto de Lei nº 154/13.- 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 154/13, de autoria do 

nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre inclusão de membro do Poder 

Legislativo para compor a Comissão Organizadora da Festa do Peão", após minuciosas 
análises à propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe óbice de 

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

entanto, por apresentar uma emenda alterando e acrescentando o Art. 3º ao Projeto de Lei 

em questão. EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA Nº 01/2013. Art. 1º - Altera o Art. 
2º do Projeto de Lei nº 154/13, que passa a constar com a constar com a seguinte redação: 

Art. 2º - A vaga a que dispõe o Art. 1º será preenchida pelo vereador eleito pelo 

Colendo Plenário. Art. 2º - Acrescenta-se Artigo 3º ao Projeto de Lei 154/13, renumerando 

o atual Art. 3º . ...Art. 3º - Todo e qualquer incentivo financeiro público, concedido 

para a realização da Festa do Peão, deverá passar pelo crivo da Câmara Municipal. 

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

seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 

estudos. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura do 
Projeto de Lei nº 154/2013. 18º) 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: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 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. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00247/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Isabel Aparecida Mariano. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00248/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Zanchetta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00249/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Annita Becheli Moraes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00250/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Rodrigo Gomes dos Santos Junior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00251/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Afonso Ferreira Rosa. Autoria. Carlos 

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



Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00252/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Edwaldo Fernandes Sacramento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00253/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivone Lombardi de Freitas. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Elias Galdino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00255/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ailma Aparecida Robles Torres. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Merivaldo Celestino dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00257/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Aparecida Pires. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00258/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Gonçalo Paes de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00259/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luiza Aparecida de Moraes. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00260/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Philomena Machado Fiorini. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00261/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dorotéia Ferreira de Mello. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Darcy de Moraes Caixeta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 35º) Requerimento nº. 

00157/2013.- Oficiar à Intervias objetivando a revitalização do trevo de acesso ao bairro 

dos Prados na SP-352. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36) Requerimento nº. 00158/2013.- Oficiar à 

Telefônica/Vivo objetivando a instalação de telefonia fixa no Condomínio Bica D´água. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Joílson Batista Militão da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00159/2013.- Voto de 



Congratulação com a Sra. Therezinha Marli Jolli, pela comemoração dos 27 anos de 

atividades do salão Marli Tratamento de Beleza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 

00160/2013.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando alteração no trajeto da linha 

que serve o bairro do Rio Manso, objetivo o atendimento aos moradores do Soares. 
Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00161/2013.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do XVIII Torneio de Judô de Itapira. 
Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Requerimento nº. 00162/2013.- Moção de Aplausos aos 
dirigentes e membros do Círcolo Ítalo Braziliano XV de Novembro di Itapira, pela 

brilhante realização da XIV Festa della Nonna. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00163/2013.- Requer do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

informações quanto à política de controle e armazenamento de agrotóxicos. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) 
Requerimento nº. 00164/2013.- Requer informações sobre os três mil uniformes escolares 

deixados em estoque pela administração municipal anterior. 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 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Requerimento nº. 00165/2013.- Requer oficiar a Direção da CPFL 

Paulista, objetivando a substituição de quatro postes de madeira na rua Capitão Francisco 

Rocha. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 00447/2013.- Sugere destinar uma área de 

aproximadamente 4.500 m² para prática de motocross. Autoria. Todos Os Senhores 

Vereadores. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
“Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Marquinhos, assim como 

todos os vereadores que apoiaram a ideia. Esperamos que os amantes desse de esporte 

possam, em breve, usufruir dessa pista de motocross. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 00448/2013.- Sugere dotar 

de iluminação o trecho compreendido entre a Ponte do Rio do Peixe até a entrada do 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 00449/2013.- Sugere deixar como destino 

final dos resíduos vegetais derivados de roçagem e capina de praças e encostas o próprio 

local. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00450/2013.- Sugere retirada de uma 

árvore defronte o numeral 134 da rua Leonardo Scieve, Flávio Zacchi. Autoria. Luiz 

Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) 

Indicação nº. 00451/2013.- Sugere implantação de equipamento redutor de velocidade, 



sinalização de solo e vertical, além de placa denominativa na rua Manoel Ferreira Cintra. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “É uma reivindicação de uma moradora da localidade. Esse pedido 

nunca foi atendido. Então, gostaria de agradecer o apoio dos nobres edis.” DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 00452/2013.- Sugere 
pintura de solo nas proximidades da Escola Estadual Cândido Moura. Autoria. Marcos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) 

Indicação nº. 00453/2013.- Sugere revitalização do atual prédio do Mercadão Municipal. 
Autoria. Rafael Donizete Lopes. 51º) Indicação nº. 00454/2013.- Sugere revitalização do 

edifício Pastor João Orcini objetivando transformá-lo em Centro Cultural Multiuso. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. 52º) Indicação nº. 00455/2013.- Sugere revisão semanal 

dos exames recebidos nas UBS´s. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 00456/2013.- Sugere 

transferir a responsabilidade técnica dos Postos de Saúde para o profissional de 

enfermagem. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 00457/2013.- Sugere possibilitar o 

fracionamento de invólucros de medicamento para que seja fornecido aos pacientes apenas 

a quantidade exata exigida para o tratamento imediato. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 

00458/2013.- Sugere proporcionar aos funcionários das UBS´s cursos profissionalizantes 

de técnico em farmácia. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

458/2013. Aprovada menos um voto do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Conforme foi discutido 

na Conferência Municipal de Saúde, acredito que o técnico em farmácia não é reconhecido 
pelo conselho. Meu voto é contra devido o técnico em farmácia não ser reconhecido. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Em relação ao comentário do vereador que me antecedeu, gostaria de dizer que 

também estive junto a reunião da Conferência Municipal e não foi apresentado nenhum tipo 
de documento alegando que não estava regulamentado. Devemos verificar a situação. Não 

tomei o cuidado de verificar se realmente a situação estava regulamentada pelo conselho. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “O 
SENAC é uma escola presente em muitas cidades do Estado de São Paulo. Devemos 

averiguar a situação, pois o SENAC é uma instituição muito competente. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como trabalhei 

no Laboratório Cristália posso dizer que na época havia cursos que não eram reconhecidos. 
Muitas escolas não são credenciadas. O centro Paula Souza é credenciado. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 00459/2013.- Sugere franquear aos 

pacientes o acesso ao médico de sua preferência quando o bairro contar com mais de uma 
equipe de PSF. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 00464/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

criação do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Autoria. Marcos 
Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

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



do 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 00149/2013 e Emenda 

Modificativa nº 01/2013.- Altera e restabelece dispositivos da Lei nº 4.470/09, que 

disciplina o transporte de caçambas e entulhos no Município. 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 149/2013. Aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 149/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00161/2013.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do XVIII Torneio de Judô de Itapira. 
Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o Roberto e a Tainara em nome da 

Secretaria de Esportes. Atualmente está sendo desenvolvido um grandioso trabalho em 

nosso município. Podemos dizer que a secretaria está atendendo os anseios da comunidade. 
O torneio pôde contar com a participação dos pais dos alunos. É muito importante essa 

situação. Acredito que mais benefícios serão concretizados ao longo desse ano. Gostaria de 

novamente deixar registrado os meus parabéns. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 161/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00164/2013.- Requer informações sobre os três mil uniformes escolares deixados em 
estoque pela administração municipal anterior. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) 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. 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. Como já disse 
anteriormente no Pequeno Expediente, gostaria de novamente solicitar aos nobres colegas 

para que votem contra a matéria. Cabe ressaltar que o projeto de adequação direcionado as 

pessoas com mobilidade reduzida no Hospital Municipal já está acontecendo e sendo 
implantado. O presente projeto de adequação será realizado e projetado pelo nosso 

Secretário de Obras Públicas. Por esse motivo solicito ao colega para que retire a matéria, 

caso contrário também peço aos demais vereadores para que votem contra a matéria. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
“Diante da importância do tema, gostaria de dizer que ocorreu uma excelente palestra 

proferida pelo professor e fisioterapeuta, Dr. Alexandre. Um dos temas de sua palestra 

estava relacionada a importância de realizarmos políticas para as pessoas com mobilidade 

reduzida ou portadoras de deficiência ou necessidade especial. Recordo-me muito bem que 
o professor Alexandre disse que o tema era muito importante, visto que 4% da população 

brasileira é portadora de algum tipo de deficiência. Diante da importância do tema em 

questão, acredito que é necessário olharmos para essas pessoas, assim como para as 

adequações oferecidas pelo nosso Hospital Municipal. Atualmente o Hospital Municipal 
não oferece condições estruturais para as pessoas que lá aportam. Vejo a preocupação de 

vossa excelência. Acredito que a indicação vem ao encontro do que ouvimos no sábado. 



Conforme vossa excelência elencou, fico feliz pelas palavras e pelo compromisso 

assumido, mas gostaria que a indicação fosse mantida e aprovada pelos demais 
companheiros. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 428/2013. Aprovada 

menos 4 votos dos Vereadores Srs. Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da 

Silva, Luiz Antonio Machado e Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de dizer que desconheço o 

conteúdo desse projeto. Gostaria de pedir desculpas e dizer que não poderia votar contra a 

matéria, pois seria como cuspir no prato que comi. Lembro-me que antes do recesso esta 

Casa de Leis votou o projeto de acessibilidade. Acredito que não poderia votar contra essa 
matéria, caso contrário estaria ferindo minha votação no passado. Independente de lado 

político, acredito que votarei o que for bom para a nossa cidade. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico feliz pela aprovação 

da matéria. Gostaria de agradecer o apoio dos colegas em nome de todos os portadores de 
deficiência ou mobilidade reduzida de nossa cidade. Vejo que através desta indicação 

estaremos olhando para essas pessoas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em relação ao tema da votação, gostaria de dizer 

que em momento nenhum foi imposto o cerceamento do direito de ir e vir. A solicitação da 
não aprovação da matéria é devida pelo fato de que o nosso secretário já estabeleceu e 

projetou as normas e adequações que serão realizadas no Hospital Municipal. Portanto, toda 

a população será beneficiada. Não é cercear os direitos da população e sim denominar o 

direito de quem executou e está providenciando a obra. Também é importante deixar 
registrado que o nosso secretário está providenciando a adequação de todos os postos de 

saúde do município. O Hospital Municipal é um dos primeiros a ser comtemplado. Gostaria 

de deixar bem claro que não houve nenhum tipo de cerceamento. Houve o cerceamento da 

infeliz atitude de querer demonstrar um trabalho o qual é de outro colega que participa do 
trabalho político. Obrigado e boa noite.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Votei contrário a indicação porque o líder solicitou apoio. 

Em segundo lugar, gostaria de dizer que os procedimentos já estão sendo realizados. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: 
“Mesmo estando em andamento as melhorias, acredito que a indicação é inócua. Caso 

votarmos contra ela deixaria a impressão de que estaríamos cerceando as adequações. O 

nobre colega deixou bem explicado em relação ao que está acontecendo. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

432/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Existe uma atenção 

especial em relação ao servidor público municipal de Itapira. Conforme o nobre líder do 
prefeito salientou no Pequeno Expediente, acredito que não seria justificativa a 

complexidade da implantação do Plano de Cargos Carreiras. Vejo que ao longo dos anos 

estamos perdendo servidores para a iniciativa privada. Não são servidores somente da área 

da Saúde e sim dos mais variados segmentos de nossa municipalidade. Recordo-me muito 
bem que em 2006 já houve essa proposta, mas a mesma foi engavetada. Em 2008 foi 

elaborado o Plano de Cargo e Carreira para os professores. A lei está em vigor. Estive 



conversando com muitos servidores durante a campanha e acabei assumindo esse 

compromisso. A maioria dos servidores trabalha em condições inadequadas e possuem 
faixa salarial defasada. Muitos se desdobram para trabalhar e representar a Prefeitura 

Municipal de Itapira diante de todos os municípios. Em relação ao setor da Saúde posso 

falar com propriedade que temos servidoras que acabam fazendo o papel de duas ou três 

profissionais. Exemplo disso são as servidoras do setor de limpeza. Esse Plano de Cargo e 
Carreira é direcionado a essas pessoas. Atualmente qualquer servidor municipal, aprovado 

através de concurso público, possui os mesmos direitos que os servidores que estão há anos 

na Prefeitura Municipal. É uma dívida que temos para com essas pessoas. São servidores 

que merecem ser valorizados. Muitas servidoras estão trabalhando no Hospital Municipal 
por devoção. Então, Dr. Maurício, respeito sua posição como líder do prefeito, mas acredito 

que não podemos, neste momento, esquecer dos servidores municipais. Recordo-me muito 

bem que foi um comprometimento de nosso prefeito municipal. É o momento de 

analisarmos e interpretarmos o tema. Os servidores merecem ser tratados com respeito. O 
Plano Plurianual e a LDO serão votados em outubro. Acredito que podemos elaborar e 

incluir as emendas necessárias. Sei que não é fácil, mas devemos lutar para que mais esse 

benefício seja concretizado. Gostaria que cada nobre edil analisasse e levasse em 

consideração os nossos servidores públicos municipais. Esperamos trazer esses servidores 
ao encontro do respeito. Todos almejam ser valorizados. É esse o intuito. Esperamos não 

causar nenhum tipo de transtorno para a administração municipal. É pelo contrário, ou seja, 

devemos trabalhar junto com os servidores municipais. É a nossa obrigação e meu 

pensamento. As condições de trabalho e as metas salariais devem ser melhoradas. Várias 
situações devem ser levadas em consideração para o crescimento profissional dos 

servidores das mais variadas classes. Todos os setores devem ser atendidos. Os servidores 

municipais somente têm a agradecer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Concordo em grau, gênero 
e número com o senhor. Atualmente existe uma grande deficiência relacionada ao Plano de 

Carreira e Cargos. Também concordo com o senhor que é de suma importância a revisão 

desse benefício. O profissional que acaba de ser aprovado em concurso público possui o 

mesmo direito que o servidor que está há anos na Prefeitura Municipal. Está errada essa 
situação. Gostaria de solicitar a convocação do jurídico da Prefeitura Municipal para que 

explique a atual situação do Plano de Carreira e Cargo. A participação dos membros do 

Sindicato também é muito importante. Todos os anseios devem ser atendidos. Gostaria de 

trazer as pessoas que realmente estão participando da elaboração do Plano de Carreira. 
Concordo que o Plano de Carreira deve se tornar realidade. Portanto, gostaria que déssemos 

uma chance para que os responsáveis pela elaboração do benefício explicasse a real 

situação do Plano de Carreira. É um trabalho que envolve vários setores de nossa 
municipalidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Fui o único vereador que lutou por 10% de reajuste salarial para 

o funcionalismo municipal. Não acredito que o Plano de Carreira se tornará realidade. Em 

minha opinião, acredito que um servidor braçal jamais crescerá em sua profissão enquanto 
houver cargo de confiança. Devemos lutar pelos direitos dos servidores nos mais variados 

níveis hierárquicos. Obrigado.” Tendo em vista que houve duas solicitações de adiamento 

da matéria por 14 dias, de autoria do nobre vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, e na 

solicitação de adiamento da matéria para a próxima sessão, de autoria do nobre vereador Sr. 
Rafael Donizete Lopes, esta presidência informa que regimentalmente prevalecerá o menor 

prazo de adiamento. DESPACHO: ADIADA POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 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. 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 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 8º) 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. 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 20 de 

Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação 

nº 00453/2013.- Sugere revitalização do atual prédio do Mercadão Municipal. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 453/2013. Aprovada por unanimidade. 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria 

de lembrá-los que no presente plano de governo já existe um projeto para a revitalização do 

Mercado Municipal. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00454/2013.- Sugere revitalização do 

edifício Pastor João Orcini objetivando transformá-lo em Centro Cultural Multiuso. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 454/2013. Aprovada por 

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

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

havendo mais matérias, o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 11º) Comunidade 

Catedral dos Milagres: Convite para a realização da cerimônia de abertura do 2º Aviva 

Itapira no dia 23 de agosto, às 19:00, no Ginásio de Esportes Humberto Carlos Passarela. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Agosto de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Deputado Campos Machado: Fiel cópia da 
moção de Apoio para a realização de um plebiscito sobre a maioridade penal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 


