
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 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. Quero dizer a todos que a população que reside no bairro do 

Cubatão acordou muito triste devido ao falecimento do Sr. Laércio, mais conhecido como 
Laércio do Bar. Lembro-me que convivi muito com o Sr. Laércio em minha infância. 

Guardo muitas recordações do Sr. Laércio. Os compromissos da vida pública acabam nos 

distanciando de muitas pessoas. Estou muito triste pelo fato de não estar muito presente no 

bairro do Cubatão. É uma situação muito triste. Minha agenda está muito lotada. Todos 
sabem que não mudei absolutamente nada depois que entrei na política. O papel do 

vereador é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Os problemas da população devem ser 

resolvidos. Não devemos levar a política para o lado pessoal. Devemos servir ao próximo. 

Atualmente estamos nesta Casa como vereadores. Acredito que ninguém sabe o que pode 
acontecer no futuro breve com cada vereador desta Casa. Baseado nessa situação, acredito 

que devemos fazer o bem para todos. Também venho a esta tribuna para parabenizar a 

comunidade de Santa Efigênia e Santo Expedito do bairro Flávio Zacchi. Por motivos de 

compromissos anteriormente agendados não pude estar presente na comemoração. A 
comunidade de Santa Efigênia e Santo Expedito comemorou 15 anos de existência. O 

evento foi muito bonito. Gostaria de agradecer todos aqueles que marcaram presença no 

evento. É muito importante a colaboração de todos. Não poderia deixar de parabenizar a 

sorveteria Kaká pelo transcurso de seu 4º aniversário em nossa cidade. Lembro-me que a 
sorveteria iniciou seus trabalhos com poucos funcionários. Atualmente a mesma possui o 

dobro de funcionários. Em relação ao leilão da APAE, gostaria de dizer que não pude estar 

presente devido a compromissos anteriormente agendados. Vale lembrar que a APAE 

arrecadou fundos devido a colaboração de muitas pessoas. Gostaria de parabenizar, em 
nome da Sra. Maria Ângela, toda a equipe da APAE. Também gostaria de parabenizar a 

Associação Comercial de Itapira. A mesma desenvolveu um belo trabalho em relação ao 

setor de Esporte de nossa cidade. O 2º passeio de bicicleta foi um sucesso. Cerca de 400 
ciclistas participaram do evento. Fiquei muito emocionado quando pude observar a 

participação de muitas famílias. É um tipo de evento que merece todo apoio possível. A 

Secretaria de Esportes e Lazer também está de parabéns. Todos os eventos realizados pela 

Secretaria de Esportes atraem muitas pessoas. Todos estão de parabéns. Outro assunto que 
gostaria de abordar está relacionado ao projeto de lei que será discutido nesta noite. É uma 

lei federal relacionada a questão da acessibilidade. Gostaria de solicitar o apoio dos nobres 

colegas vereadores. Os menos favorecidos serão beneficiados com a aprovação dessa lei. O 

projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de 5% de reserva de imóveis construídos através do 
programa municipal de habitação popular para as famílias que tenham como membro 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É um projeto muito importante. Obrigado 

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

LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 
escrita e falada. Primeiramente gostaria de parabenizar todos os organizadores do leilão 

beneficente da APAE na pessoa da Maria Ângela Nogueira e do Sr. Paulo Cavalaro. 



Parabéns a todas as pessoas que batalharam para que o evento fosse concretizado. Pude 

participar e fiquei muito feliz em poder contribuir com o evento. Também gostaria de 
parabenizar todos os organizadores do passeio ciclístico na pessoa do Sr. Cido, Presidente 

da Associação Comercial de Itapira. Também tive a oportunidade de participar do passeio. 

Venho a esta tribuna, Dr. Maurício, para dizer que algumas pessoas da família de sua 

esposa são meus pacientes. O vereador Carlinhos Sartori também foi meu paciente na 
legislatura passada. O vereador Joilson também já necessitou de meus trabalhos em um 

momento muito difícil. O Décio da Rocha Carvalho também já necessitou de meus 

auxílios. A mesma situação ocorreu com o nobre vereador César. Já tive a oportunidade de 

trabalhar com o Dr. Pedro no Pronto Socorro do Hospital Municipal. Trabalho no Hospital 
Municipal há 10 anos. Há 5 anos e meio estou atuando na ortopedia do hospital. Há 4 anos 

trabalhava como médico plantonista do Pronto Socorro do hospital. Cumpro minha carga 

horária normalmente durante a semana juntamente com todos os ortopedistas que fazem 

parte do quadro funcional do hospital. Nesse final de semana fiquei muito triste. Não tive a 
oportunidade de ouvir porque estava trabalhando. Muitas pessoas que gostam e prezam 

pelos meus trabalhos me deixou a par da pauta da conversa realizada na Rádio Clube de 

Itapira. Fiquei um pouco magoado e triste porque muitas coisas que foram ditas não 

condizem com aquilo que é princípio de um médico profissional que preza pelo bem das 
pessoas. O juramento de Hipócrates diz que devemos diagnosticar o problema das pessoas. 

O segundo princípio diz que não podemos causar um problema maior do que aquele na qual 

a pessoa te procurou. Então, fiquei triste porque em todos esses anos atuando no Hospital 

Municipal não tive nenhum problema relacionado a ética profissional ou algum problema 
relacionado a comissão de ética médica ou administrativa. Tive um processo administrativo 

no ano passado por problemas relacionados com a discordância de algumas coisas do 

hospital. O prefeito da época analisou e exarou favorável a este servidor. Então, acredito 

que não tenho nada que desabone meu trabalho dentro do Hospital Municipal. Respeito a 
pessoa nobre do deputado Barros Munhoz, mas ele possui convênio do Hospital Sírio 

Libanês em São Paulo. Estive atendendo no começo do ano um funcionário de sua fazenda. 

Lembro-me que pude dar a minha contribuição. Então, vejo que é por essas pessoas que 

estou no hospital. É inaceitável escutar que estou no hospital para somente prejudicar e não 
ser um servidor para quem necessita. Fiquei triste, mas estou fazendo o meu trabalho como 

profissional e como vereador. O que mais me magoou e deixou triste é ser chamado de 

mafioso. Mafioso vem da Itália. Acredito que é um termo muito pesado ser chamado de 

profissional mafioso. Há 45 dias era líder do governo Paganini, na qual Barros Munhoz 
defende com unhas e dentes. Fui nomeado por ele e pelo Paganini para assumir tal função. 

Depois de 45 dias ser chamado de profissional mafioso é estranho. Acredito que o deputado 

foi infeliz. Não estou aqui para defender isso ou aquilo, mas tenho o direito de dar a minha 
versão e resposta com serenidade. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para 

fazer meu trabalho. Em relação a tudo que vem acontecendo com a minha pessoa, queria 

dizer que não gostaria de estar de férias. As pessoas da ortopedia necessitavam e 

necessitam de meu trabalho. O Décio é testemunha dessa situação. Existem testemunhas 
que sabem do trabalho que realizo. A nossa imagem reflete aquilo o que fazemos e não 

aquilo que as outras pessoas dizem. Tenho refletido muito nesses últimos meses e cheguei a 

conclusão de que a população tem o direito de saber de toda a gana e raiva que a digníssima 

Cristina Moro tem dessa pessoa. Em 2004 tive a tristeza de perder o primeiro amigo que fiz 
nesta cidade. Ele era chamado de Michael Pajé. Ele residia na Rua da Penha. Era filho do 

Sr. Luiz Oliveira e da Sra. Sônia. Ele sofreu um acidente de moto em um domingo. 

Lembro-me que ele foi atendido no Hospital Municipal e não tinha neurologista de plantão 

naquele dia. Seus familiares se deslocaram até minha residência. Fui ao hospital e conversei 
com o médico da UTI. Lembro-me que ele me disse que era necessário deslocar o paciente 

para outro local, caso contrário o mesmo viria a falecer. Liguei para a Dra. Cristina e a 



Continuação da Ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 de Setembro de 2013... 

mesma me disse que era para seguir sua conduta. Naquela época liguei no Mário Gatti e 
para o professor Feres da neurologia. O professor, de pronto, aceitou a solicitação. 

Levamos o Michael para Campinas, mas o mesmo veio a falecer 6 dias depois. Fiz a minha 

parte. É uma situação que venho fazendo durante esses dez anos de Hospital Municipal. 

Ninguém tem o direito de tecer qualquer comentário que denigra a minha imagem. Então, 
acredito que a família Oliveira se orgulha de minha pessoa. Faço isso para quem eu 

conheço e para quem não conheço. Tenho esse reconhecimento e ninguém tira isso de mim. 

A população sabe quem é a pessoa pelo o que faz e não pelo o que deixa de fazer. Fica 

registrado esse esclarecimento. A população deve saber que o Hospital Municipal não 
possui neurologista de plantão na segunda feira. Gostaria que todos viessem a refletir. 

Devemos cobrar, mas de forma correta. Agradeço a atenção de todos. Não é um desabafo e 

sim um esclarecimento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. 

Primeiramente gostaria de congratular-me com o Cido da Associação Comercial pela 

realização do passeio ciclístico, na qual não pude estar presente devido a compromissos 

anteriormente agendados. Recebi relatos de que o passeio foi muito bom e organizado. A 
Guarda Municipal prestou sua devida assistência. O evento foi muito bem organizado pela 

Associação Comercial. A minha ausência do passeio ciclístico foi necessária devido a 

realização de outro evento muito importante. A entrega da ponte do bairro de Eleutério 

ocorreu na mesma data do passeio ciclístico. O presidente desta Casa lutou muito para que 
o pedido se concretizasse o mais breve possível. O bairro de Eleutério sofreu imenso 

descaso no passado. Toda vez que chovia muitos moradores tinham que levantar seus 

móveis. O nível da água do riacho era elevado quando chovia. As pessoas ficavam 

completamente preocupadas. É uma obra muito importante, pois a qualidade de vida dos 
moradores da localidade será melhorada. Cabe ressaltar que a obra é sofrida. Acredito que 

não precisava tanto sofrimento para que a fosse finalizada. Estamos solicitando a obra 

desde 2009. Graças a Deus, em apenas nove meses, a obra foi finalizada. Tive o prazer de 

marcar presença na ETEC juntamente com o presidente desta Casa, Sr. Carlinhos Sartori, e 
a Secretária de Educação, Sra. Flávia. O Secretário de Desenvolvimento Econômico 

também marcou presença na ETEC. O primeiro encontro de gestores de RH foi um sucesso. 

O que significa isso? Significa preocupação da Prefeitura Municipal para com os 

trabalhadores municipais. Basicamente os representantes das empresas levaram até os 
representantes de cursos técnicos a necessidade de trabalho. Em meados do mês de 

fevereiro estive conversando com o vereador licenciado, Sr. Carlão Jamarino. O mesmo 

salientou que Itapira possui emprego, mas falta mão de obra qualificada. Esse encontro de 
gestores vem de encontro a essa situação. Temos escolas técnicas, demanda e emprego, mas 

não temos qualificação de mão de obra. Devemos qualificar os trabalhadores. Isso é uma 

iniciativa muito importante. Muitas vezes a nossa cidade precisa importar trabalhadores, 

sendo que muitos deles poderiam ser de nosso município. Tenho certeza absoluta que esse 
encontro gerará muitos benefícios para Itapira. Gostaria de congratular-me com o 

representante da ETEC, com a Flávia Rossi, além dos representantes das empresas que 

marcaram presença no evento. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a 

nossa visita ao Governador Geraldo Alckmin. O assunto que será tratado é referente as 
casas populares. Vamos reivindicar mais moradias para a nossa cidade. Itapira ainda possui 

defasagem em relação a moradia. O deputado Barros Munhoz, assim como nós vereadores, 

está correndo para que vários outros benefícios sejam concretizados ao longo dos anos. 

Vamos melhorar o déficit habitacional existente em nossa cidade. Vamos mostrar a força de 
nosso Legislativo e de nosso Executivo. Lembrei-me que a escola do conjunto Hélio 

Nicolai será mais um benefício para os moradores daquela localidade. Obrigado e boa 



noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que 

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

Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Setembro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 Veto. 2º) Razões de Veto ao Autógrafo nº 156/2013 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2013,- que Altera e revoga dispositivos da Lei que institui o Código 
do Meio Ambiente do Município de Itapira. Autor: Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 

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

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

0022/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera e revoga dispositivos da Lei Complementar n.º 4.730, 

de 04 de abril de 2011, alterada e consolidada pela Lei Complementar n.º 4.790, de 13 de 

setembro de 2011, e cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade 
para que a Projeto de Lei nº 063/2013 seja encaminhado às Comissões e posteriormente à 

Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. 4º) Projeto de Lei nº. 0063/2013.- 

Em que o Sr. Joilson Batista Militão da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Cria o Programa de “Horta Comunitária” no Município de Itapira e 
dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima solicita a 

retirada do Projeto de Lei nº 0143/2013 para melhores estudos. Considerando o 
requerimento verbal do nobre vereador, esta presidência determina a retirada da presente 

matéria. 5º) Projeto de Lei nº. 00143/2013.- Em que o Sr. Mauricio Cassimiro de Lima 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 

padronização das cores dos uniformes escolares no Município de Itapira. DESPACHO: 

RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00173/2013.- Em que o Sr. 

Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 
sobre a implantação do Programa Qualidade de Vida com Amor Exigente (PQVAE) na 

proposta pedagógica das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapira, e dá outras 

providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 
Projeto de Lei nº. 00174/2013.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de 

5% (cinco por cento) imóveis, construídos através de programa municipal de habitação 

popular, para famílias que tenham como membro pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 217/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº 168/2013.- 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 168/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 4.766.000,00", 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. 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 24 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.  9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00311/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ademir 

Mariano de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Yolanda Miranda de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00313/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce da Torre. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00314/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Waldemar José Sartori, o Male. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00315/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Sérgio Zaniboni. 

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

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

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Tereza Ariceto de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00317/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carmelo Damião Antunes. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00318/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria José Aparecida Moraes Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

de Pesar nº. 00319/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Irene Luvizetto Secchinatto. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00320/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Sebastião Francisco dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00321/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Gabriel Petreca. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2013.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sra. Ignez Pasqualin Zanchetta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 21º) 
Requerimento nº. 00194/2013.- Congratulação com o estimado casal Sr. Sebastião 

Cândido Corrêa e Sra. Maria de Lourdes Corrêa, pelas comemorações de Bodas de Ouro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 22º) Requerimento nº. 00195/2013.- Congratulação com o estimado casal Sr. 

Cláudio Martins e Sra. Vanda Mittesteiner Martins, pelas comemorações de Bodas de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00196/2013.- Voto de Congratulação 

com o grupo de catira "Flor do Mato", pelos 25 anos de atividades. Autoria. Luiz Antonio 

Machado. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: 

“Quero agradecê-los por levarem o nome de nossa cidade para toda região. É muito 
importante o trabalho de vocês. A catira Itapirense não pode ser esquecida. Parabéns a 

todos os integrantes do grupo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quero congratular-me com o grupo de catira, 

principalmente pelo fato de constatar a participação de um garoto. As tradições estão 
passando de geração em geração. Parabéns a todos pela imensa responsabilidade em manter 

esse tipo de cultura em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero deixar registrado os meus 

parabéns e agradecer a presença de todos nesta Casa. É um tipo de cultura que é esquecida 
por muitas pessoas. Graças a vocês a catira ainda prevalece em nossa cidade. Parabéns. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: 

“Gostaria de cumprimentar e parabenizar todos os integrantes do grupo. Já tive o prazer de 

bater o pé com alguns de vocês. Sou muito fã da catira. A viola de dez cordas não pode 
ficar parada. Parabéns e que continuem desenvolvendo esse tipo de trabalho. Boa noite.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 

Gostaria de parabenizar o nobre vereador Luiz Machado pela elaboração da matéria, assim 

como todos os integrantes do grupo. Vocês levam o nome de Itapira para diferentes cidades 
de nossa região. É com grande louvor que me congratulo com vocês. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo o grupo da 

catira Flor do Mato. Estamos muito contentes em recebê-los nesta Casa. Continuem 
levando o nome de Itapira para toda região de nossa cidade. É muito gratificante saber que 

pessoas como vocês ainda desenvolvem esse tipo de trabalho em nossa cidade. Parabéns.” 

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

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

00197/2013.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde, para que nos 

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

36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia do 

contrato de terceirização da UTI do HM. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Requerimento nº. 197/2013. Rejeitado menos 2 votos dos senhores vereadores César 

Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Na reunião da apresentação das contas da Saúde foi 
feito esse questionamento. Conforme a própria Secretária de Saúde disse, acredito que a 

solicitação de informações foi realizada mediante requerimento, mas o mesmo não foi 



aprovado. Muito me surpreende, pois o requerimento foi elaborado, mas não foi aprovado. 

Vários vereadores estavam na audiência pública. Estou muito preocupado, pois disseram 
que a solicitação de informações deveria ser feita através de requerimento. Como 

representantes e fiscalizadores do Poder Público não podemos esclarecer esse 

questionamento para a população. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: REJEITADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 25º) Requerimento nº. 00198/2013.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e a 

Secretária Municipal de Saúde, para que nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 

Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso 

XIV da LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia dos valores pagos ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) entre Janeiro e Setembro de 2013. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 198/2013. Rejeitado menos 2 votos 

dos senhores vereadores César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Nas mesmas condições 

faladas em relação ao requerimento anterior, acredito que o questionamento não será 

esclarecido. Não responderam na audiência e não vão responder mediante esse 

requerimento. A população tem o direito de saber o que é gasto com o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência. A lei federal diz que o SAMU deve realizar os serviços 

dentro do perímetro urbano do município. Fui orientado em requerer as informações 

mediante ofício, mas os nobres colegas votaram desfavorável ao requerimento. Obrigado e 

boa noite.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00199/2013.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que nos termos e prazos 

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

único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia do contrato com 
a empresa que realizou o mutirão da catarata e informações sobre a origem dos recursos 

utilizados para pagamento. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 199/2013. Rejeitado menos 2 votos dos senhores vereadores César Augusto da Silva e 
Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “A importância do mutirão da catarata é de alta relevância. Espero que outras 

possam se concretizar. Recordo-me muito bem que o líder do prefeito disse que era verba 

municipal e a Secretária da Saúde disse que era verba federal. Gostaria de saber qual 
informação é a correta, mas infelizmente os nobres edis optaram pela votação contrária. A 

população ficará sem saber a respeito desse dinheiro. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 27º) Indicação nº. 00548/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar ao departamento competente, estudos no sentido de estabelecer cobrança de 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) pela área ocupada por postes e torres de energia 

elétrica e de telefonia celular. Autoria. Juliano Feliciano. 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 24 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Indicação nº. 00549/2013.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos no sentido de identificar a principal entrada da cidade com o 
brasão de Itapira. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00550/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos no sentido de instalar antena para internet no bairro Brumado Velho. Autoria. 
Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 



Indicação nº. 00551/2013.- Sugere denominar rua no Cercado Grande de "Francisco 

Ferreira de Mello". Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 00552/2013.- Sugere nova pintura na 

sinalização de solo em toda a extensão da avenida Rio Branco. Autoria. Juliano Feliciano. 

A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação 

nº. 00553/2013.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua do Cubatão, 

próximo a Igreja de São Francisco. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00554/2013.- Sugere a 

instalação ou fixação de placa denominativa "Marim Pedroso" no início e no final da 

ciclovia na Av. dos Italianos. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00555/2013.- Sugere a 

instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Inglaterra, em local que especifica. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que 

proceda a leitura dos Ofícios: 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 011401/MS/SE/FNS.- 

Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 
9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

FAEC – CIRURGIAS ELETIVAS – COMPONENTE III COMP 07/2013 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 22.318,99. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 001910/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, 

em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de 

Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 

– AMPLIAÇÃO COMP 07/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 15.000,00. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

011830/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 
referente ao PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 

08/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 60.800,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 38º) Ministério da Saúde Nº Ref. 006111/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PAB FIXO COMP 

08/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 138.634,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 007991/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 07/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 18.466,99. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 000005/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE FAEC – CIRURGIAS ELETIVAS – COMPONENTE III 



COMP 07/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 22.318,99. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000125/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

– SF COMP 08/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 42º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. Comunicado Nº CM188148/2013: Informações sobre a liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 204.350,84. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 43º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM197579/2013: Informações sobre a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 117.079,62. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 44º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM197580/2013: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 11.560,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 45º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM205015/2013: Informações sobre a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 203.248,03. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 46º) Ascorsi: Solicitação de reunião com todos os senhores para apresentação 

dos projetos socioambientais no município e as dificuldades existentes em relação aos 

mesmos para mantê-los. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Ascorsi: Apresentação da 

prestação de contas trimestral por parte das entidades beneficentes e filantrópicas que 

recebem subvenções da Prefeitura. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) CPFL Paulista: 
Informações sobre o encaminhamento à Prefeitura Municipal e autarquias do município 

requerendo que sejam incluídas na LOA - Lei Orçamentária Anual do Município os valores 

decorrentes do consumo de energia elétrica, de outras obrigações contratuais e convênios 
mantidos com a CPFL Paulista, conforme determina a Legislação vigente, no sentido de 

provisionar recursos para os seus respectivos pagamentos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 49º) Conselho Comunitário de Segurança de Pirassununga: Convite para a 
participação e colaboração da campanha em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 50º) Intervias: Assunto: Polos geradores de tráfego veicular e de pedestres. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Rotaract Club de Itapira: Informações sobre a 

nova diretoria composta para o ano de 2013/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) 

Secretaria Municipal da Saúde: Informações em atenção ao requerimento nº 135/2013 da 
Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Partido Social Brasileiro: 



Convite para o encontro municipal, que será realizado no dia 14 de outubro de 2013, a 

partir das 19:30, nas dependências da Câmara Municipal de Itapira, sito a rua João de 
Moraes, 404, centro, Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Secretaria de 

Educação de Itapira: Informações sobre o requerimento 145/2013, de autoria do nobre 

vereador Marcos Paulo da Silva, datado de 16 de julho de 2013 e aprovado em 06/08/2013. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Casa Civil; Subsecretaria de relacionamento 

com municípios: Informações sobre o Ofício 215/2013, de 08 de maio de 2013, 

endereçado ao governador Geraldo Alckmin. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 378/2013 Ref. requerimento nº 

122/2013.- Resposta em atenção ao requerimento em epígrafe. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 57º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 336/2013 Ref. 

requerimento nº 117/2013.- Resposta em atenção ao requerimento em epígrafe. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente suspende 
os trabalhos por 10 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer ao 

Projeto de Lei nº 063/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura do Parecer. 58º) 

PARECER nº. 218/2013.- Ao Projeto de Lei nº 63/2013.- 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 63/2013, de autoria do nobre 

Vereador Joilson Batista Militão da Silva, que "Cria o Programa de “Horta Comunitária” 
no 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. Reiniciada a Sessão, 

após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0063/2013.- Cria o 
Programa de “Horta Comunitária” no Município de Itapira e dá outras providências. 

Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 063/2013. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos 

Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

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

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei nº 063/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “É um projeto 

muito bom. Gostaria de agradecer o voto favorável de cada vereador. É uma situação que 

deve se tornar realidade e não ficar somente no papel. Obrigado e boa noite.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00161/2013 e 

Emenda Modificativa nº 01/2013.- Institui a Feira de Troca de Livros e dá outras 
providências. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 



nº 161/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2013. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

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

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00168/2013.- Autoriza a abertura 

de crédito especial no valor de R$ 4.766.000,00, 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 168/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Requerimento nº. 193/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 

00537/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção ou adequação das calçadas nos próprios 

municipais. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo que o vereador Juliano 

Feliciano possui grande preocupação em relação a adequação das calçadas de nosso 
município. Recebi muitas reclamações dos munícipes em relação a notificação e cobrança 

das calçadas deterioradas. A Prefeitura Municipal deveria dar exemplo. Temos grande 

quantidade de calçadas irregulares. Muitas delas são de responsabilidade do município. 

Vários vereadores participaram da reunião referente a acessibilidade. Acredito que todos 
estão com o assunto na ponta da língua. Através dessa indicação, gostaria de fazer jus sobre 

a importância do tema. Precisamos cobrar o Executivo. O contribuinte é muito bem 

cobrado pela fiscalização. Antes de notificar o contribuinte, acredito que a Prefeitura 

Municipal deveria dar exemplo. Fiz um levantamento e constatei que vários bairros estão 
com as calçadas deterioradas. Em minha opinião, é uma imensa injustiça para com o 

contribuinte. É uma imensa incoerência. O contribuinte paga e é cobrado. Como vereadores 

devemos cobrar a municipalidade. Vejo que é muito difícil resolver esse tipo de problema 
em curto espaço de tempo. O prazo deveria ser maior para que o contribuinte consiga fazer 

as adequações em um período hábil. Seria justo que o prazo fosse igual da Prefeitura 

Municipal. Acredito que devemos defender esse propósito. Emitir o boleto de cobrança é 

muito fácil. Várias calçadas de responsabilidade da administração municipal estão 
deterioradas. Vamos rever essa situação. Espero que os nobres vereadores entendam a 

situação. O exemplo por parte da administração municipal é muito importante. O 

contribuinte somente tem a agradecer. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Positivo, nobre vereador Rafael. O 
senhor está completamente coberto de razão em relação a sua colocação. É importante 

deixar registrado que vários bairros já estão sendo adequados pela administração municipal. 

O setor competente está fazendo o possível para resolver o problema. O contribuinte tem 

até 90 dias para resolver o problema. Existe uma grandiosa extensão de calçamento público 
que deve receber melhorias. Considerando esses fatores, senhor presidente, gostaria que a 

indicação fosse retirada. Obrigado e boa noite.” A seguir, pela ordem, o vereador autor 



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

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 540/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 

seja adiada por 90 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 90 DIAS. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00548/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar ao departamento competente, estudos no sentido de estabelecer cobrança de 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) pela área ocupada por postes e torres de energia 
elétrica e de telefonia celular. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Setembro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 

00552/2013.- Sugere nova pintura na sinalização de solo em toda a extensão da avenida Rio 

Branco. Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 552/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 24 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. 


