
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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, 

funcionários desta Casa. Gostaria de saudar a presença dos moradores do bairro do Bié. 

Venho a esta tribuna para falar em relação a construção de uma portaria no loteamento 
Recanto do Bié. É uma solicitação dos moradores do bairro. Na época a portaria estava 

sendo construída, mas a mesma foi interditada devido a alguns problemas judiciais. 

Atualmente apenas a metade da portaria está construída. É uma situação complicada, pois a 

mesma está trazendo alguns transtornos para os moradores da localidade. Para a segurança 
dos moradores, acredito que alguma medida preventiva deveria ser tomada. Uma 

alternativa plausível seria a demolição da portaria. Gostaria de solicitar a colaboração de 

todos os nobres colegas vereadores. Alguma medida deve ser tomada antes que ocorra 

algum acidente no bairro. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a isenção 
de taxas da água das entidades assistenciais de nosso município. Atualmente o município 

não tem condições de disponibilizar um asilo municipal ou uma APAE municipal. O 

município apenas disponibiliza recursos as entidades de nossa cidade. Acredito que esse 

tipo de isenção não gerará nenhum tipo de problema. Gostaria que o prefeito municipal 
olhasse com carinho esse tipo de isenção. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a segunda semana de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vários 

projetos foram aprovados nesta Casa para que as pessoas deficientes recebam melhor 

qualidade de vida em nossa cidade. Gostaria de parabenizar todos os nobres edis pela 
preocupação que possuem em relação a esse tipo de assunto. São situações que devem ser 

discutidas para o bem de nossa população. A Dra. Núbia Bernardes pôde explanar muitos 

assuntos relacionados as barreiras arquitetônicas a nível mundial. É um assunto muito 

importante. Muitos pais aprendem cada vez mais. A Carol esteve contando sobre seus 
problemas a fim de exercer seu papel como cidadã. Devemos analisar as dificuldades que 

os portadores de deficiência possuem para que o futuro seja melhor para todos. São 

pequenos problemas, mas de grande importância para quem é portador de algum tipo de 
deficiência. Atualmente cerca de 1/4 da população é portadora de deficiência... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Além da adaptação dos caixas eletrônicos 

em nossa cidade, acredito que seria mais do que justo a disponibilização de uma van 

adaptada para transportar os portadores de deficiência até o local que realizam tratamento 
de saúde. Muitas pessoas possuem imensa dificuldade em relação ao transporte. Será mais 

um grande benefício que será encabeçado pelos vereadores desta Casa. Obrigado... 

Continuando o orador: Para finalizar gostaria de deixar claro que falta somente a 

elaboração do projeto para que a van se torne realidade em nosso município. 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. Gostaria de saudar os moradores do Bié em nome desta 

Casa de Leis. Venho a esta tribuna para deixar claro que amanhã será um dia muito 
importante. Será uma situação positiva ou negativa para o país. Está nas mãos de um único 

ministro do Supremo Tribunal Federal a aprovação dos crimes praticados pelos 



mensaleiros. Hoje o nosso país possui uma avaliação muito negativa em relação as esferas 

Executiva, Legislativa e Judiciária. Cerca de 48% das pessoas desaprovam aquilo que 
fazem no contexto geral do país. Vejo que a decisão de amanhã será muito importante para 

a sociedade brasileira. Caso o ministro votar pelo embargo infringente dos mensalerios, 

automaticamente a população sairá nas ruas novamente. Acredito que a população 

brasileira sairá com maior força. Como políticos, acredito que devemos nos preocupar 
quanto ao contexto. Como já estamos desmoralizados de modo geral, acredito que 

certamente essa desmoralização será maior. Na data de hoje gostaria de falar um pouco de 

ética e de moral. Ética é um conjunto de valores e princípios que usamos em nossa 

sociedade para decidir três questões de vida: Quero, posso e devo. Tem coisas que quero, 
mas não posso. Tem coisas que devo, mas não quero. Tem coisas que posso, mas não devo. 

Então, o verdadeiro cidadão, pessoa de bem, através dessas três questões de vida, possui 

paz de espírito. Aquilo que ela quer, deve e pode. Isso nós conseguimos definir através dos 

princípios. São princípios básicos de sociedade. O que é moral? Moral é aquilo que 
praticamos dentro de uma ética. Então, são dois termos muito importantes para nós 

políticos caso quisermos almejar um futuro representativo dentro da sociedade. A ética e a 

mortal devem ser levadas conosco. A ética é um princípio. A moral é uma prática. As 

relações entre os poderes devem ser independentes. Não deve ser serviçal. Somos humanos 
no plural. Toda sociedade vive na expectativa de que possamos, através de nossos 

governantes, mostrar respeito, integridade e fazer com que tudo aquilo que está na 

Constituição seja cumprido. Através desses poderes temos a convivência entre a sociedade. 

Muitas vezes essa convivência resulta em dois sentidos, ou seja, conflito ou confronto. 
Conflito é uma coisa importante. Através do conflito você forma ideias e tem o poder de 

convencimento. Você acaba tendo respeito pela pessoa que discorda de seus atos. Isso faz 

parte da vida. Jamais, em qualquer esfera, devemos partir para o confronto. Quando 

falamos em confronto automaticamente pensamos em guerra. Você parte do princípio de 
anular a pessoa. Isso é sempre negativo. Anulação de outra pessoa é um retrocesso em 

qualquer esfera, inclusive na esfera política. É uma grande perda. Temos que levar em 

consideração que a nossa função como Poder Público é servir aos outros e jamais servir 

para si mesmo. Isso é um princípio básico elementar que vale para qualquer esfera política. 
Então, fica a preocupação, pois amanhã será um dia que toda sociedade estará atenta em 

relação a decisão desse magistrado. Através dessa decisão, acredito que certamente o país 

não será o mesmo. Nós, como legisladores, devemos nos ater a esse assunto. Gostaria de 

me direcionar neste momento a um assunto importante. Ontem fui novamente surpreendido 
pela disponibilização de mais 30 dias de férias no Hospital Municipal. Fica difícil entender 

essa situação. O país está necessitando de médicos, em especial a ortopedia do Hospital 

Municipal. Em um mês atendia cerca de 450 pacientes. Em quatro meses de férias poderia 
ter atendido cerca de 1.500 pessoas. É muito vago e difícil entender o motivo pelo qual 

estão me dando mais 30 dias de férias. Devemos olhar pelos cidadãos Itapirenses. 

Atualmente o serviço de ortopedia do Hospital está deficitário. Na sexta-feira o nosso 

prefeito apresentou alguns números da Saúde que me surpreendeu. Fico muito feliz pelos 
números apresentados. No dia seguinte a Secretária de Saúde saiu nos jornais da cidade em 

relação a contratação, em caráter emergencial. Não sei mais em quem acreditar. A 

secretária relatou nos jornais que tudo aquilo que tentaram até então, em relação a Saúde, 

acabaram não tendo êxito. Por esse motivo estão realizando essa contratação emergencial. 
Fico muito preocupado em relação a realização da contratação emergencial. O Hospital 

Municipal possui algumas deficiências, mas está caminhando. Vejo que as escadas do 

Condomínio São Judas estão caindo. Por que não elaboraram um contrato emergencial para 

resolver o problema dos moradores daquele bairro? O Juliano tem lutado atentamente desde 
o começo. Aquele bairro deve ser contemplado com um contrato emergencial. Nessa 

semana caiu mais uma parte da escadaria. Então, acredito que a realização da contratação 



emergencial deve seguir alguns critérios. Devemos ser analíticos. Vejo que nesse momento 

estou mais triste pelo fato de receber mais trinta dias de férias, sendo que a população 
Itapirense necessita muito de meu trabalho. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 

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

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Gostaria de 

saudar a presença de todos em nome da presidenta do Sindicato de Campinas, Sra. Cristina 
Rodrigues. Primeiramente gostaria de falar sobre a semana de acessibilidade. Foi um 

evento no qual trouxe a professora Núbia de Campinas. O assunto abordado na palestra está 

relacionado em como enfrentar esse tipo de problema. Sabemos que a nossa cidade deve ser 

modificada. O primeiro passo está relacionado as informações. O conselho está de parabéns 
pela realização dessa importante semana. Queria lembrar que na semana passada ocorreu a 

inauguração do centro de lazer situado no bairro da Penha do Rio do Peixe. O bairro foi 

contemplado com a Academia da Saúde, assim como a pista de bicicross e a ampliação da 

pista de skate. Foi um evento magnífico, onde a maior parte das secretarias fizeram sua 
parte. Aquele espaço público estava abandonado pela administração anterior. Em menos de 

nove meses a localidade foi recuperada. Os moradores do bairro ficaram muito contentes. 

Trouxe alguns dados de muita importância para a nossa cidade. Em relação a parte da 

Saúde recebemos a confirmação da adesão do munícipio no Programa Mais Médicos. Estou 
com a portaria número 18 do Ministério da Saúde, onde legitima Itapira como uma possível 

recebedora de médicos através do programa. Atualmente existe uma certa deficiência em 

relação ao pessoal efetivo de médicos na cidade. É um problema que assola toda nossa 

região. Itapira foi a única cidade de nossa região que foi contemplada com essa adesão. 
Itapira será beneficiada com a vinda de novos médicos. Não sabemos qual a quantidade de 

profissionais que serão disponibilizados, mas todos serão bem vindos. Tivemos, ainda, a 

atualização das carteirinhas de vacinação. O município atualizou 50% das carteirinhas de 

vacinação. O que é isso? Aquelas pessoas que possuíam carteirinha de vacinação defasada 
foram beneficiadas. É uma situação muito importante. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado a aquisição do programa que beneficiará as Unidades Básicas de 

Saúde. Várias unidades de saúde situadas nos bairros de Pé no Chão, Flávio Zacchi, dentre 

outros, receberão reformas, além de mobília nova. Quantos anos essas unidades básicas 
ficaram esquecidas? Muito tempo. A confirmação de uma verba no valor de R$ 250.000,00 

foi realizada. O dinheiro servirá para a compra de um ônibus para transportar as pessoas 

que realizam hemodiálise. São pessoas que sofrem muito. Vale lembrar que o ônibus é 

adaptado as necessidades desses pacientes. Queria levantar alguns dados relacionados ao 
setor da Saúde. O transporte de pacientes, por exemplo, alcançou a faixa de 76.375 

quilômetros rodados em 2012. Em julho desse ano alcançamos a faixa de 106.000 

quilômetros rodados. Aumentamos cerca de 30% a quantidade de quilômetros rodados. Os 
atendimentos odontológicos em 2012 alcançaram a faixa de 7.927 casos. Em julho desse 

ano alçamos a faixa de 13.931 casos. Exames laboratoriais alcançaram a faixa de 16.994 

em 2012. Em julho desse ano alcançamos 18.215. Na parte de cirurgias hospitalares foram 

alcançados 107 casos. Em julho desse ano foram realizadas 306 cirurgias. Aumentamos 
quase 200% o número de cirurgias. As cirurgias ortopédicas alçaram a faixa de 22 casos. Já 

em 2013 foram realizadas 46 cirurgias ortopédicas. Isso demonstra que a Saúde de nosso 

município vem melhorando. Todos esses números mostram a qualidade do trabalho da 

Rosa, assim como de toda equipe que atua no setor competente. Atualmente podemos 
constatar que a área da Saúde está sendo modificada. Investimentos de quase 7 milhões 

serão realizados. Quando se fala na contratação de profissionais médicos acabo ficando um 

pouco espantado. Hoje a população necessita de médicos. Quando falta um profissional 

médico na Unidade Básica de Saúde do bairro do Brás Cavenaghi, automaticamente os 
moradores da localidade são prejudicados. Acredito que o setor da Saúde é o mais 

importante do município. Falta de profissionais médicos é um problema grave. É um 



problema que deve ser resolvido em caráter de urgência. Precisamos de mais médicos. A 

contratação desses médicos é muito importante. Estamos lutando para melhorar a situação 
de nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, imprensa escrita e falada. Gostaria de saudar e agradecer a presença dos 

moradores do bairro do Bié. Venho a esta tribuna para falar a respeito das emendas 
parlamentares solicitadas no município de Brasília. Itapira foi contemplada com o micro-

ônibus adaptado para transportar pacientes que realizam hemodiálise em outros municípios. 

Estamos trabalhando para que outras melhorias sejam concretizadas ao longo desse ano. 

Cabe ressaltar que a Banda Lira também foi contemplada com R$ 250.000,00. A verba será 
utilizada para a reforma da sede. Atualmente a banda escola possui mais de 400 alunos. 

Outra verba será disponibilizada para o Lar São José. É uma instituição que atende muitas 

crianças em tempo integral. São emendas que foram almejadas pela administração 

municipal. Essas verbas são resultado de muito trabalho e esforço. Muitas outras melhorias 
serão concretizadas ao longo do tempo. Gostaria de dizer que hoje ocorreu a primeira 

assembleia para tratar dos assuntos relacionados aos loteamentos irregulares. Proprietários, 

engenheiros e muitos moradores marcaram presença no evento. Muitos moradores somente 

possuem contrato de gaveta. É uma parceria realizada entre a Prefeitura Municipal e a 
Associação dos Moradores. Estamos iniciando esse trabalho para regularizar a situação dos 

loteamentos. A reunião também contou com a minha presença e do vereador Marquinhos. É 

importante deixar registrado esse assunto para que todos fiquem cientes da regularização. 

Outro assunto está relacionado a nossa presença na palestra realizada pela Dra. Nubia, 
professora da Unicamp. O assunto discutido está relacionado a acessibilidade. É um tema 

muito importante. As reformas serão realizadas em diversos pontos de nossa cidade. Muitas 

pessoas deixaram registrado seu depoimento. É muito importante trazer esse tipo de 

conhecimento ao público. O Poder Legislativo apoia a ideia. Devemos trabalhar muito para 
melhorar a vida das pessoas portadoras de deficiência. Também gostaria de dizer que no 

próximo sábado será inaugurada as duas pontes situadas no bairro de Eleutério. Lembro-me 

que fiquei lutando durante quatro anos para que alguma medida preventiva fosse tomada. 

Muitos moradores do bairro foram prejudicados pelas enchentes no passado. Acredito que a 
regularização das pontes do bairro evitará muitos problemas. Gostaria de deixar registrado 

os meus pêsames devido ao falecimento da Sra. Abgail de Castro Parreira. Foi uma pessoa 

que não nasceu em Itapira, mas aqui chegou nos idos de 1943. Era natural do distrito de 

Jerivá, município de São João da Boa Vista. Ela veio residir em Itapira quando o pai foi 
nomeado para assumir um cargo no posto de Saúde. Ela foi professora na escola do bairro 

dos Costas, além de outras importantes escolas de nossa cidade. Foi uma pessoa que sempre 

trabalhou em prol das entidades assistenciais. Na época também colaborou para a 
construção da Igreja São Judas Tadeu. Foi uma pessoa que deixou muitas coisas boas para 

Itapira. Muitas pessoas receberam o carinho e a dedicação da Abgail. É com profundo 

sentimento de pesar que registro o falecimento da Sra. Abgail de Castro Parreira. Itapira 

está muito entristecida. Obrigado pela atenção de todos 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 JOILSOM BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 30ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Setembro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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 ao Projeto de Resolução. 2º) Projeto de Resolução nº. 004/2013.- Em que o Sr. 

Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 



Altera o § 1º do Art. 55, da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno 

da Câmara Municipal. DESPACHO: À MESA DA CÂMARA. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de 

Lei nº. 00170/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza doação de imóveis, sem encargos, ao 
DER/SP – Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo 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 17 de Setembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00171/2013.- Em que o 

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

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.950.000,00. 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 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00172/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.0000,00. 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 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 

212/2013.- Ao Projeto de Lei nº 161/2013.- 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 161/2013, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete 
Lopes, que "Institui a Feira de Troca de Livros e dá outras providências", bem como à 

Emenda Modificativa nº 01/2013, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, 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 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 7º) PARECER nº. 213/2013.- Ao Projeto de Lei nº 169/2013.- 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 169/2013, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Retifica área constante do art. 1º da Lei nº 
5.120/13 que autoriza doação de imóvel para o Estado de São Paulo para implantação de 

Escola", 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 17 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00301/2013.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. José Gilmar Pinheiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00302/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Isabel Aparecida Cordeiro 
Gattei. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00303/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Abgail de Castro 
Parreira, a professora Biga. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00304/2013.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco de Assis Marcelino. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00305/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Anselmo Binotti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00306/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Antonia do Prado Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00307/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sônia Maria Mauck Secchi. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00308/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Benedita de Souza Simonetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00309/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Silvério Ferreira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Paganini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 18º) 

Requerimento nº. 00183/2013.- Voto de Congratulação com os integrantes da Comissão 
Organizadora da Comunidade Divino Espírito Santo e Santa Helena pelos festejos em 

louvor ao santo padroeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00184/2013.- Voto de 
Congratulação com a comunidade de São Sebastião, no Jardim Itamaracá, pela brilhante 

realização do "Terço dos Homens". Autoria. Luiz Antonio Machado. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. LUIZ ANTÔNIO MACHADO: “Quero parabenizar toda a 

comunidade de São Sebastião através da iniciativa do Terço dos Homens. Iniciou-se em 
fevereiro de 2012 e está presente até os dias atuais. Cerca de 50 pessoas participaram do 

evento. O voto de congratulação é uma forma de incentivo para que a comunidade continue 



realizando esse grandioso e importante evento. Parabéns a todos. Boa noite.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Gostaria de parabenizar o 
vereador Machado pela elaboração do voto de congratulação. Possuo um grande carinho 

pelo bairro. Todos estão de parabéns. Não poderia deixar de votar favorável a matéria. 

Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 20º) Requerimento nº. 00185/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Aparecida Hemenegildo Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 21º) Requerimento nº. 00186/2013.- Oficiar à Telefônica, solicitando a 

alteração do relógio e do modem de costas para a quadra esportiva da Ponte Nova. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 00187/2013.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal Sr. Antônio Alegra e Sra. Cleuza Rodrigues Alegra, pelas comemorações de Bodas de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00188/2013.- Requer nos termos e 

prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 

parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito junto da 
Secretária Municipal de Saúde, sobre a contratação das agentes comunitárias de saúde 

aprovadas em concurso. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Somente gostaria de informar o Dr. Rafael que estive 

conversando com a Secretária da Saúde e a mesma me disse que as agentes comunitárias 
serão contratadas na próxima semana. Acredito que nos próximos dias a situação será 

regularizada. Obrigado.” Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00189/2013.- Voto de 
Congratulação com as pessoas portadoras de deficiência pela Semana Nacional de Luta das 

Pessoas com Deficiência. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Conforme 

mencionado pelo nobre vereador Marcos Paulo, gostaria de dizer que ontem estivemos 
presentes no Clube da Saudade. O tema da palestra foi muito esclarecedor. Tivemos a grata 

oportunidade de ouvir relatos de pessoas portadoras de deficiência. Em nome de meu 

amigo, Sr. Glauco Lauri, gostaria de parabenizar a todos. Foi um evento muito louvável. 
Gostaria de parabenizar os organizadores do evento. Também gostaria de congratular-me 

com todos os vereadores que aprovaram a matéria. A parcela dessa população está bem 

representada. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00190/2013.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Benedita Carvalho Ferreira de Lima, pelo transcurso de seu nonagésimo 

segundo aniversário de nascimento celebrado dia 14 de setembro. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00191/2013.- Voto de Congratulação com a diretoria do clube de 

Campo Santa Fé, assim como seus associados, pelo brilhante evento comemorativo dos 52 

anos da agremiação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00192/2013.- Congratulação com os 



Padres Erique Fernando Bordini e Jacinto Domene Martins, e comunidade católica de 

Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Ponte Nova, pela brilhante celebração religiosa. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00193/2013.- Congratulação com a Igreja Presbiteriana 

Central de Itapira, pelo culto especial de ação de graças em celebração a um ano de 
atividades do Instituto Samaritano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00521/2013.- 
Sugere ao Sr. Prefeito, que proceda estudos junto à Secretaria de Cultura, objetivando a 

criação de uma cartilha infantil contendo os personagens históricos de Itapira. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 30º) Indicação nº. 00522/2013.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que 

determine realização de limpeza e melhorias nas estradas rurais do bairro dos Gomes e 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 00523/2013.- Sugere a instalação de 

lixeiras no Complexo "Herbert José de Souza", o Betinho, no Jardim Raquel. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 32º) Indicação nº. 00524/2013.- Sugere estudos para implantação de mão única 

de direção na Rua Conselheiro Laurindo, no trecho compreendido entre a rua Embaixador 

Pedro de Toledo e rua do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00525/2013.- Sugere 

construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua José Rosário, esquina com a Rua 

Capitão Francisco Rocha, defronte o numeral 95. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 

00526/2013.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua Antônio Alves de 

Campos, defronte o numeral 225, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Luiz Antonio Machado. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00527/2013.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua Jacob Audi, 

próximo ao numeral 230, Vila Figueiredo. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00528/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, a aquisição de um veículo ou equipamento "limpa fossa", tendo em vista a 

quantidade de chácaras de recreio na cidade que se utilizam deste tipo de serviço. Autoria. 
Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00529/2013.- Sugere ação da administração pública visando 

a limpeza e retirada de uma árvore defronte o Mini Mercado Lima, na Praça Alécio Gotti, 
Nosso Teto. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 00530/2013.- Sugere ação da 

administração pública visando a retirada de uma árvore na rua Altino Trevellin, defronte 
numeral 48, Nosso Teto. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 



Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00531/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, estudos objetivando limitar o 
estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Rua Guilherme de Almeida. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 40º) Indicação nº. 00532/2013.- Sugere construção de praça pública no bairro 
Nenê Cega. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00533/2013.- Sugere construção de 

sanitários e a instalação de alambrados e pontos de iluminação no espaço reservado ao 
exame de Carteira Nacional de Habilitação. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Há algum tempo ocorreu 

um fato muito perigoso no local. Uma pessoa quase caiu do barranco quando estava 

fazendo aula de moto. A ausência de banheiro no local também é um grande problema. A 
indicação foi elaborada em um momento pertinente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Lembro-me que no mês de março também 

elaborei uma indicação nesse sentido. Acredito que muitas pessoas utilizam aquele espaço. 

É uma indicação de grande importância para a nossa cidade. Esperamos que o problema 
seja sanado em pouco tempo. Obrigado e boa noite.” A seguir, justifica o voto o vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Estive conversando com alguns proprietários de 

autoescolas e determinado projeto foi apresentado pelos mesmos. O projeto foi 

encaminhado ao Executivo e está em análise. Acredito que são melhorias que ajudarão na 
prevenção de acidentes. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00534/2013.- Sugere nova pintura da faixa 

de pedestre e na sinalização de solo no cruzamento da rua Sílvio Galizoni com a Av. Brasil. 
Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Indicação nº. 00535/2013.- Sugere substituição de bocas de lobo no 

cruzamento da rua Sílvio Galizoni com a Av. Brasil. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00536/2013.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada, na estrada do 

Machadinho, entrada da Cerâmica Formigari, próximo ao Sítio São Sebastião. Autoria. 
Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 45º) Indicação nº. 00537/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção ou 
adequação das calçadas nos próprios municipais. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela 

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

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00538/2013.- Sugere reforma e melhorias no sistema de iluminação da Praça da Árvore. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 00539/2013.- Sugere dotar de iluminação pública trecho da 
avenida Mário Covas, sentido estrada dos Limas. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00540/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, contatos com a Empresa Viação Itajaí, objetivando a 
instalação de pontos de parada na Estrada dos Limas. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a 



presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação 

nº. 00541/2013.- Sugere priorizar no cronograma de limpeza, a praça Pedro Lopes, no 

Jardim Raquel. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00542/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, para 
que tome medidas cabíveis em relação a construção de uma portaria no loteamento Recanto 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “A cópia será encaminhada ao senhor prefeito municipal. 

O problema deve ser resolvido o mais breve possível. O trâmite deve ser agilizado. 
Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação 

nº. 00543/2013.- Sugere colocação de proteção lateral e iluminação nos playgrounds da 

cachoeira e das casas populares de cima no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação 

nº. 00544/2013.- Sugere fechar com alambrado e dotar de portão a quadra esportiva da 

Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 00545/2013.- Sugere melhorias no campo 

de futebol da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 00546/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, conceder isenção de pagamento de taxa de água e esgoto às entidades beneficentes 

e filantrópicas com sede em Itapira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00547/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, determinar ao departamento de trânsito, estudos objetivando a alteração do 

ponto de embarque de alunos da Escola Estadual "Elvira Santos de Oliveira" (ESO).  

Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Mauricio 
Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. 

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

suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer 
aos Projetos de Lei nºs 170, 171 e 172/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura 

dos Pareceres: 56º) PARECER nº. 214/2013.- Ao Projeto de Lei nº 170/2013.- 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 170/2013, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza doação de imóveis, sem encargos, 
ao DER/SP – Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo 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 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 57º) PARECER nº. 215/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

171/2013.- 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 

171/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 



adicional suplementar no valor de R$ 2.950.000,00", após acurados estudos, acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 58º) 

PARECER nº. 216/2013.- Ao Projeto de Lei nº 172/2013.- 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 172/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.0000,00", 
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 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. Não havendo mais Pareceres, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do 

Dia. 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 

Decreto Legislativo nº 0012/2013.- Dispõe sobre a concessão de Título de Honraria 
Tenente Coronel "Francisco Lourenço Cintra" ao ilustríssimo Dr. EDISON LAÉRCIO DE 

OLIVEIRA. Autoria: Mauricio Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori A seguir, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que 

seja dispensado o regime de votação nominal e que seja aclamado aprovado pelos 
vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal 

aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 12/2013. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 12/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em segunda 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. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei Complementar nº 021/2013. Aprovado menos três votos dos vereadores Srs. 

César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei contrário devido a minha 

solicitação direcionada ao líder do prefeito. A adequação do texto seria plausível. Caso não 
seja autorizada as férias do servidor municipal, automaticamente o mesmo receberá 

somente 1/3 de sua remuneração. Uma nova redação seria plausível. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Esse projeto tem a 
possibilidade de ser revogado juridicamente. Vejo que o projeto não é uniforme. Os 

servidores receberão o valor do terço de férias somente no gozo das mesmas. A outra 

parcela não será paga. Acredito que devemos votar leis que sejam uniformes para todos. 

Dessa forma, uma análise bem criteriosa seria bem vinda. É inconstitucional pelo fato de 
não ser uniforme para todos os servidores. Votei contrário pelo fato de ser uma lei que não 

atende os anseios dos servidores no geral. É uma lei inconstitucional. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O projeto vem de 

encontro àquilo que o nosso setor de RH brilhantemente elaborou em parceria com o 
Sindicato dos Servidores Municipais. Acredito que um órgão como o sindicato não se 

colocaria atrás de um problema relacionado a constitucionalidade. Sendo assim, vendo que 

tudo está dentro da legalidade, acabei votando favorável ao projeto. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em segunda discussão o Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 00157/2013.- Cria e reclassifica cargos no Quadro de Funcionários da Câmara 



Municipal e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 157/2013. Aprovado menos uma abstenção do vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Tendo em vista a competência da Mesa Diretora, assim como 

de todos os funcionários desta Casa de Leis, venho justificar meu voto. Gostaria de 
agradecer a todos os colegas que entenderam a situação. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de agradecer a 

confiança dos nobres colegas. Todos possuem um tratamento adequado dentro desta Casa. 

Na posição de presidente, acredito que não estou criando nada que seja ilegal. Estamos 
dentro da legalidade e direito. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA 

E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. 

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

00158/2013.- Dispõe sobre adequação do site da Prefeitura Municipal de Itapira, para mais 
transparência, nas condições que especifica. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 158/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de 
agradecer o voto de cada vereador. Cabe ressaltar que o site da Prefeitura Municipal já está 

sendo alterado. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00169/2013.- Retifica área constante do art. 1º da Lei nº 5.120/13 que 

autoriza doação de imóvel para o Estado de São Paulo para implantação de Escola. 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 169/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00170/2013.- 

Autoriza doação de imóveis, sem encargos, ao DER/SP – Departamento de Estrada e 
Rodagem do Estado de São Paulo 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 170/2013. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Esperamos 
que desta vez o projeto siga seu trâmite normal. Esperamos que a estrada que liga Itapira ao 

município de Mogi Guaçu seja beneficiada. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “A alteração da lei foi realizada a pedido 
do DER. Os resultados serão positivos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “É uma das estradas mais perigosas de nossa 

cidade. Muitas pessoas perderam suas vidas nesse trecho. O esforço do secretário José 

Armando Mantoan foi de grande importância. Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Gostaria de agradecer todos os órgãos 

que trabalharam em conjunto. É um projeto muito importante para a nossa região. Parabéns 

a todos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00171/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.950.000,00. 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 171/2013. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00172/2013.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 250.0000,00. 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 172/2013. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00186/2013.- Oficiar à Telefônica, 

solicitando a alteração do relógio e do modem de costas para a quadra esportiva da Ponte 

Nova. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00193/2013.- Congratulação com a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, pelo culto 

especial de ação de graças em celebração a um ano de atividades do Instituto Samaritano. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 

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

00468/2013.- Sugere colocação de placas proibindo o uso de bicicletas em toda a extensão 

do calçadão da Avenida dos Italianos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que 

a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 

POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00537/2013.- Sugere 
ao Sr. Prefeito, a construção ou adequação das calçadas nos próprios municipais. Autoria: 

Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00540/2013.- 
Sugere ao Sr. Prefeito, contatos com a Empresa Viação Itajaí, objetivando a instalação de 

pontos de parada na Estrada dos Limas. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 
Em única discussão a Indicação nº 00547/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento de trânsito, estudos objetivando a alteração do ponto de embarque de alunos 

da Escola Estadual "Elvira Santos de Oliveira" (ESO). Autoria: Mauricio Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios: 15º) Associação 

Down de Itapira: Convite para a Inauguração das novas instalações da Cozinha. 
Almoxarifado e Sala de Atividades, que será realizada no dia 28/09/2013, às 09:00, na sede 

de nossa entidade, na Rua Sinhô Chagas, 83, Cubatão - Itapira/SP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 16º) Secretaria Municipal de Educação: Respostas em atenção ao 
Requerimento nº 77/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Fundo Nacional de 

Assistência Social: Comunicação de transferência de recursos. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 18º) CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: Solicitação de 

colaboração deste Legislativo no sentido de doar um brinde para que este seja sorteado na 

SIPAT (Semana Interna de Prevenção de acidentes do Trabalho), que será realizada no mês 

de Outubro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Prefeitura Municipal de 

Itapira: Informações sobre o Requerimento nº 104/2013 sobre os itinerários e a grade de 



programação da Ronda Rural da Guarda Civil Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 

 

 


