
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de setembro de 2013. Presidente: 

CARLOS ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

2º Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

Venho a esta tribuna para fazer dois convites direcionados aos nobres vereadores. O 

primeiro convite faz referência a realização de uma reunião junto aos moradores do bairro 
São Francisco. Serão discutidas várias reivindicações das pessoas que residem na 

localidade. Acredito que a presença dos nobres vereadores é de fundamental importância, 

pois indicações e requerimentos poderão ser elaborados e encaminhados ao nosso prefeito 

municipal. Espero contar com a presença de todos. A reunião será realizada a partir das 
18:30 horas na Rua Francisco Salles Rocha. O segundo convite faz referência a visita na 

feira noturna do município de Mogi Mirim. Muitos produtores participam do evento. 

Gostaria de deixar registrado esse convite direcionado a todos os nobres vereadores desta 

Casa. Acredito que podemos analisar e implantar o mesmo tipo de evento em nossa cidade. 
Outro assunto que me trás a esta tribuna faz referência a implantação de um redutor de 

velocidade na Rua José Rosário, mais precisamente defronte ao número 350. É importante 

deixar registrado que futuramente será construída uma creche escola na localidade. Então, 

vejo que a matéria é de extrema importância para a nossa cidade. O redutor de velocidade 
colaborará para que condutores imprudentes respeitem a sinalização. Gostaria de agradecer 

os membros da Secretaria de Cultura pelo grandioso trabalho realizado neste final de 

semana nas dependências do Parque Juca Mulato. Muito obrigado e boa noite a todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 
noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários desta 

Casa. Venho a esta tribuna para congratular-me com o nosso Departamento de Cultura, em 

nome de seu diretor Sr. Marcelo Dragone Iamarino, pela grandiosa realização da amostra 

cultural em nossa cidade. Itapira carecia de amostras culturais. Itapira estava carente de 
situações onde a cultura pudesse ser levada a todos. Durante dois fins de semana Itapira 

recebeu um realce em relação a Cultura Itapirense. Quem pôde presenciar o evento na Casa 

da Cultura constatou um lindo desfile realizado pela filha do Dr. Cleis, além de lindos 
quadros pintados pelo Thiago Pompeu e Olga Serra. São situações que resgataram a Cultura 

Itapirense. Então, venho a esta tribuna para congratular-me com todos os integrantes do 

Departamento de Cultura. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 

JULIANO FELICIANO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27 

de Agosto de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 8ª Sessão Solene, realizada no dia 30 de Agosto de 2013. 

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

03 de Setembro 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: 3º) Ofício CG.C.DER nº 2514/2013 - TC - 



002859/126/11.- Contas da Câmara Municipal exercício 2011. Autoria. Tribunal de Contas 

Estado São Paulo DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. 

Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00161/2013.- Em que 

o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Institui a Feira de Troca de Livros e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00162/2013.- Em que o 

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

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00163/2013.- Em que o 

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

Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.118, de 26 de junho de 2013 A seguir, 
pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

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

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

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00164/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Município de Itapira contratar com a Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

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

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

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00165/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Município de Itapira contratar com a Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

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

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

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00166/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição valores à União 
Internacional Protetora dos Animais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00167/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Estabelece normas e 
condições para a instalação, localização e funcionamento de feiras temporárias, exposições, 

bazares ou eventos similares itinerantes de vendas a varejo ou ao atacado de produtos e 

mercadorias e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Substitutivos. 

11º) De n° 001/2013 ao Projeto de Lei nº 157/2013.- Cria e reclassifica cargos no Quadro 

de Funcionários da Câmara Municipal e dá outras providências.- Mesa da Câmara. 

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

Projetos Lei passamos às Emendas. 12º) Emenda Modificativa de nº. 001/2013 ao 



Projeto de lei Complementar nº 021/2013.- Altera o Parágrafo único do Art. 13 do 

Projeto de Lei Complementar nº 21/2013. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

RETIRADA POR FALTA DE ASSINATURA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. - Não havendo mais Emendas, o 

Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 13º) PARECER nº. 199/2013.- Ao Projeto de 

Lei Complementar nº 20/2013.- 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 20/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, 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", 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 03 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 200/2013.- 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2013.- 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 21 /2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Complementar 01, de 

23 de julho de 1993", 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 03 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 201/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 158/2013.- 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 158/2013, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da 
Silva, que "Dispõe sobre adequação do site da Prefeitura Municipal de Itapira, para mais 

transparência, nas condições 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER 

nº. 202/2013.- Ao Projeto de Lei nº 159/2013.- 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 159/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos 

Alberto Sartori, que "Denomina o loteamento e as vias públicas do residencial implantado 
no Jardim Bonfim", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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

opinam pela aprovação, pois ao denominar loteamento e vias públicas com os nomes de 

pessoas que em vida muito contribuíram para o progresso de nossa cidade, o Poder 
Legislativo estará prestando justa e meritória homenagem aos saudosos cidadãos. 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 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 17º) PARECER nº. 203/2013 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2013 

.- A BIOGRAFIA DO ILUSTRÍSSIMO DR. EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA. A 

Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o 
bojo da Biografia do renomado Dr. Edison Laércio de Oliveira, apresentado nesta 

Comissão pelos nobres Vereadores Maurício Cassimiro de Lima e Carlos Alberto Sartori, 

com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2013, 

outorgando-lhe a honraria Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra. 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 homenageado Edison Laércio de Oliveira, é natural de 

Campinas, nascido aos 20 de abril de 1956, é formado em direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas - PUCC, exerce desde 1984, o cargo de Diretor 

Presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado de São Paulo, possui um vasto Curriculum que o credencia a receber a honraria 

proposta pelo nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima. Por todo exposto que da 
Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12/2013. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2013. 18º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

0012/2013.- Em que o Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, Carlos Alberto Sartori submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 

de Honraria Tenente Coronel "Francisco Lourenço Cintra" ao ilustríssimo Dr. EDISON 

LAÉRCIO DE OLIVEIRA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 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. 00275/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Dirce Santos Rosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00276/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. José Pereira do Nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00277/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Batista Moreira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00278/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Luiz de Tolosa Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 

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

00279/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lazinho Signoretti. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00280/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Advaldo Sérgio Fernandes Parochi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 

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



00281/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Ferreira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00282/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Honório de Morais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00283/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Milton Eleodoro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00284/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eva Maria Machado. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Setembro 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. 29º) Requerimento nº. 00171/2013.- Requer informações do Sr. Prefeito 

Municipal, sobre as providências que estão sendo tomadas em relação à indicação nº 
431/13, que versa sobre a substituição de uma ponte metálica. 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 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 30º) Requerimento nº. 00173/2013.- Oficiar à Telefônica, solicitando que a 

mesma tome providências quanto à substituição de oito postes de telefonia existentes na 

estrada municipal "Antônio Sérgio Sobral". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00174/2013.- 

Oficiar as secretarias municipais de Saúde, Planejamento, Agricultura e Meio Ambiente, 

além do Condema, solicitando a aplicabilidade da lei municipal nº 4.728/11. 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 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00175/2013.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Orlando Dini, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado no dia 21 
de agosto de 2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00176/2013.- Voto de Congratulação 
com a Sra. Maria de Lourdes Pavinatto Buzana, pelo transcurso de seu 84º aniversário de 

nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00177/2013.- Oficiar o Sr. Prefeito e a 
Secretária de Educação para que o aquecimento dos alimentos servidos na merenda escolar 

seja feito na mesma proporção de tempo em que são servidos. Autoria. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 
mais Requerimentos, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para que as 

Comissões se reúnam para exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 163, 164 e 165/2013. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres:”  35º) PARECER nº. 

204/2013.- Ao Projeto de Lei nº 163/2013.- 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 163/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.118, de 26 de junho de 2013", 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 ementa do Projeto de Lei "sub studio", que passará a constar com a seguinte 
redação: Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.118, de 26 de junho de 

2013, alterado pela Lei nº 5.153, de 30 de agosto de 2013. Quanto ao mérito, todavia, 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori - Presidente. 36º) PARECER nº. 205/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

164/2013.- 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 
164/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Município de Itapira 

contratar com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com 

outorga de garantia e dá outras providências", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 37º) PARECER nº. 206/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 165/2013.- 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 165/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Município de Itapira contratar com a Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", são de 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0020/2013.- 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. 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 020/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, 

pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 020/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0021/2013.- Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Complementar 01, de 23 de 

julho de 1993. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 00159/2013.- Denomina o loteamento e as vias públicas do residencial 



implantado no Jardim Bonfim. 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 159/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 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 159/2013. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00 163/2013 e Emenda Modificativa nº 01/2013.- Altera a redação do artigo 2º da Lei 

Municipal nº 5.118, de 26 de junho 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 163/2013. Aprovado em única votação 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 163/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00164/2013.- Autoriza o 

Município de Itapira contratar com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 

operações de crédito com outorga de garantia 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 164/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00165/2013.- 
Autoriza o Município de Itapira contratar com a Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo, operações de crédito com outorga de garantia 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 165/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00171/2013.- 

Requer informações do Sr. Prefeito Municipal, sobre as providências que estão sendo 
tomadas em relação à indicação nº 431/13, que versa sobre a substituição de uma ponte 

metálica. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 171/2013. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Somente gostaria de deixar registrado que na última sessão foi 

falado que existe um plano do governo, no qual serão realizadas as reformas das pontes 

metálicas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00174/2013.- Oficiar as secretarias 

municipais de Saúde, Planejamento, Agricultura e Meio Ambiente, além do Condema, 

solicitando a aplicabilidade da lei municipal nº 4.728/11. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) 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. A indicação 435/2013 faz 



referência sobre a realização de estudos relacionados a implantação do Plano de Cargos e 

Carreiras envolvendo todos os setores da municipalidade. Na quinta-feira foi realizada a 
reunião das comissões, onde contou com a presença do Secretário de Administração e do 

Secretário de Finanças e Assuntos Jurídicos. A reunião também recebeu a presença da 

presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais. Essa indicação, conforme foi 

conversado com os secretários, é muito importante para todos os servidores municipais. A 
importância vem no sentido de trazer benefícios em relação a uma nova estruturação dos 

cargos e também no sentido da valorização do servidor municipal. É notório que há anos os 

servidores municipais vêm reivindicando esse tipo de benefício. Foi dito que já havia 

alguns estudos em relação ao assunto. O plano anterior de cargos e carreiras estava parado 
desde 2006 devido a alguns vícios em seu contexto e pela inconstitucionalidade. Então, o 

assunto está sendo discutido, mas como vereador e idealizador da indicação vejo que 

devemos aprovar a matéria. Estudos serão realizados para que possamos adequar o Plano 

Plurianual e suas emendas. Acredito que a inserção do Plano de Cargos e Carreiras no PPA 
colaborará para que os servidores sejam contemplados. Caso a inclusão não seja feita no 

PPA, acredito que mais uma vez o assunto será barrado. Gostaria que cada vereador 

analisasse e aprovasse a referida indicação. Espero que esse tipo de benefício seja incluído 

no PPA. Peço o apoio dos demais colegas. Os servidores municipais somente tem a 
agradecer. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Nada é tão grandioso quanto o funcionário 

público que tanta trabalha e se dedica ao município. Todos os funcionários públicos, sem 

exceção, merecem, por mérito e suor, o Plano de Carreira. Nenhum funcionário público 
municipal deve ser deixado de lado ou deixado a margem da lei. O Plano de Carreira é 

fundamental para estimular o funcionário público a trabalhar de forma melhor, pois o 

mesmo pode prever seu futuro dentro da instituição. Para que um Plano de Carreira seja 

aplicável, acredito que a realização de muitos estudos é de fundamental importância. Cabe 
ressaltar que estudos técnicos também devem ser levados em consideração. Esses estudos 

estão sendo realizados por uma equipe do município juntamente com uma equipe do 

representante sindical. O vereador licenciado, Sr. Carlão Jamarino, está realizando estudos 

há meses com várias equipes da municipalidade. O Plano de Carreira está se desenvolvendo 
de forma que o município consiga efetuá-lo. Existe a preocupação da inserção do plano no 

PPA, além de outras situações, mas estudos devem ser realizados com cautela para que no 

futuro o servidor não seja prejudicado. O que não consigo entender é a referida indicação. 

Tal indicação sugere, dentro de meu ouvido, que seria como que a minha pessoa estivesse 
indicando para que a rua central recebesse o mesmo nome. Em momento nenhum direi que 

serei contra o Plano de Carreira. A redundância presente na indicação é desnecessária. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 435/2013. Rejeitada menos três votos 

do Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete 

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

me muito preocupado a rejeição da matéria. Uma análise crítica e bem criteriosa deve ser 
feita em relação ao tema em questão. Vejo que é uma reivindicação onde há anos tem sido 

questionada pelos servidores municipais. Vejo também, Dr. Maurício, baseado em sua 

explanação, que não existe motivo em votar contra a matéria. São coisas que vem ao 

encontro. São temas que “estão sendo estudados”, mas infelizmente a indicação não foi 
aprovada. Deixo registrado a minha indignação e faço jus ao voto favorável dos vereadores 

Marcos Paulo e César Augusto. Agradeço a justificativa. Peço para que os servidores 

municipais analisem o voto de cada nobre vereador desta Casa. A indicação foi muito bem 

explanada, mas muito mal justificada pela rejeição. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “A minha justificativa de voto, Dr. 

Rafael, deixará uma pergunta. O senhor indicaria como José Bonifácio a rua central de 



nosso município? Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Meu voto foi favorável a indicação do nobre vereador porque é apenas uma 
indicação. É uma situação que não prejudica ninguém. Como os estudos estão sendo 

realizados, acredito que os mesmos devem se tornar públicos. É um assunto muito 

complexo, mas caso não iniciarmos os procedimentos corretos, como a inserção do plano 

no PPA, acredito que o benefício não se concretizará rapidamente. Acredito que não 
poderia ser contrário a opinião dos servidores municipais. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Votei contra porque na reunião ficou claro 

que estudos já estão sendo realizados. Acredito que nenhuma dúvida ficou pairando no ar. 

Os trabalhos já estão sendo realizados para que o benefício se concretize o mais breve 
possível. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA: “Também estive presente na reunião e entendi perfeitamente o 

assunto. Existem estudos nesse sentido. Quando já existem estudos em relação ao assunto, 

acredito que não há o porquê de elaborar uma indicação desse porte. Obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Não sou contra o Plano 

de Carreira. É muito pelo contrário. Em minha opinião, acredito que não se pode fazer 

política sobre uma questão que já está sendo tratada pelo jurídico da Prefeitura Municipal. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: 
“Não fui convidado para participar da reunião. Para evitar atrasos nos respectivos trabalhos, 

acredito que devemos evitar elaborar indicações em relação a projetos que já estão em 

andamento. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA: “Será difícil concretizar esse benefício. Aumento salarial seria mais plausível. 
Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Setembro 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. 


